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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 
aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 
os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 
cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 
professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  
 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 
possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 
dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 
recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 
das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 
uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 
apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 
apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 
digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 
disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 
(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 
Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 
partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 
 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 
submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 
Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 
visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 
soluções para os desafios sociais contemporâneos. 
  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 
ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 
publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 
e, por fim, a popularização da ciência. 
 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 
Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 
para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 
tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 
Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 
Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 
(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 
premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 
concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 
 
 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 
Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 
tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 
e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 
conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 
para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 
Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 
contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Educação Física e Literatura: aproximações iniciais as possibilidades de 

ensinar e aprender as práticas corporais a partir da leitura 

Resumo 

 

A seguinte pesquisa objetivou compreender como os artefatos culturais - em específico 
a literatura - se relaciona com as questões didáticas e pedagógicas do ensinar e 
aprender educação física na escola e tendo como aspecto metodológico a estratégia da 
análise de conteúdo, se atendo às informações presentes no texto e aos respectivos 
contextos nos quais estavam incluídas, tendo como objeto de estudo a obra “Nocaute - 
Cinco histórias de boxe” do autor estadunidense Jack London. Foram encontrados, 
recortados, e analisados alguns trechos da obra em que a prática corporal boxe 
aparecia, tendo seus fundamentos e conceitos detalhados e que através destes seria 
possível ensinar e aprender esse esporte em sala de aula, bem como suas influências 
culturais em relação a mulher no esporte, como o sexo feminino era tratado em relação 
a essa temática e como avançou no decorrer dos tempos no Brasil, assim como também 
as relações de imigrantes no esporte e como essa dinâmica se apresenta nos dias 
atuais e reverberam em outros esportes, como o caso da França e seus dezenove 
atletas imigrantes presentes no título da Copa do Mundo de 2018 realizada na Rússia. 

 
 
Palavras-chave: Jack London; boxe; literatura narrativa; esportes de combate; escola 

TITLE: PHYSICAL EDUCATION AND LITERATURE - POSSIBILITIES TO TEACH AND 

LEARN BODY PRACTICES WITH JACK LONDON 

Abstract 

The following research aimed to understand how cultural artifacts - specifically literature 
- relate to the didactic and pedagogical issues of teaching and learning physical 
education in school and having as methodological aspect the strategy of content 
analysis, taking into account the information present in the text. and the respective 
contexts in which they were included, having as object of study the work "Knockout - 
Five Boxing Stories" by the American author Jack London. It was found, cut, and 
analyzed some excerpts of the work in which body boxing practice appeared, having its 
foundations and concepts detailed and that through these would be possible to teach 
and learn this sport in the classroom, as well as its cultural influences in relation to 
women. in sport, how the female gender was treated in relation to this theme and how it 
has advanced over time in Brazil, as well as the relations of immigrants in sport and how 
this dynamic is present today and reverberate in other sports, such as France and its 
nineteen immigrant athletes attending the 2018 World Cup title held in Russia. 
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Introdução 

A Educação Física, em seu contexto histórico, possui um passado em que sua aplicação 
objetivava apenas o rendimento físico, na maioria das vezes com a justificativa de 
preparar os corpos para uma possível defesa da nação, um ponto de vista militar da 
realidade. Não só por isso, mas devido os modelos positivistas, focados nas ciências e 
na matemática, que estavam em ascensão na Europa e por isso tiveram forte influência 
na formação do pensamento científico brasileiro entre os séculos XIX e XX, em meio a 
uma sociedade fortemente influenciada pelo militarismo da época, pois os principais 
professores dessas áreas de conhecimento estavam alocados dentro das escolas 
militares e politécnicas.  (JÚNIOR; BATISTA, 2010) 
 
No entanto, a partir da década de 1980, essa situação começa a mudar e novas 
possibilidades de ensinar e aprender Educação Física começam a surgir, trazendo a 
tona um cenário renovador para o que se conhece por processos de ensino e 
aprendizagem. Dentro do documento que embasa atualmente a educação brasileira, a 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), a Educação Física se insere 
dentro da área das linguagens, portanto, buscamos entender como se dá a relação de 
ensino da Educação Física com outro tipo de linguagem, a literária, um caminho 
pedagógico novo para o âmbito escolar da disciplina, pois o profissional de Educação 
Física trata do ser humano e suas manifestações culturais relacionadas ao corpo, não 
só do movimento em si. (DAOLIO, 2004). 
 
Durante a prospecção de textos que tratassem do tema Educação Física/Esporte e 
Literatura, pouca produção foi encontrada no que se diz respeito ao uso da literatura 
como estratégia pedagógica nas aulas de Educação Física escolar. Os principais 
achados foram os trabalhos de Rafael Guimarães Botelho (2010) e Roraima Alves da 
Costa Filho (2012). Rafael Botelho, que tem estudos consistentes sobre a temática, 
expõe um contexto mais geral da utilização da literatura nas aulas, bem como seus 
benefícios para desenvolvimento de determinadas habilidades em crianças e 
adolescentes, já Costa Filho, apresenta resultados do uso em um contexto real de sala 
de aula, em que em suas aulas ele utilizou da obra “O goleiro e a bola” do autor brasileiro 
Jorge Amado, vivenciando técnicas e cenas representadas nos livros como forma de 
ensinar o futebol para seus alunos. Ademais, outras produções podem ser encontradas 
em que seus autores fazem análises de contos de conteúdo esportivo para destrinchar 
nuances do campo dos valores e da história dos esportes envolvidos, como é o caso do 
artigo “Literatura, esportes e regionalismo no Brasil: O Grande Desportista, de Pascoal 
Toti Filho” do autor Cléber Dias e “Literatura e futebol no espaço fronteiriço: a construção 
de uma identidade provisória no conto "Empate", de Aldyr Garcia Schlee” de João Luis 
Pereira Ourique e Alexandre Antonio Ramos Maciel. 
 
Para desenvolver essa pesquisa, nos embasamos em Kunz (1994), quando este propõe 
a impossibilidade de separar corpo e mente, portanto, se estamos a pensar sobre uma 
prática corporal, esta é tão física quanto intelectual - o inverso também se faz 
verdadeiro. Da mesma forma, nos embasamos em Freire (1989), quando este reflete 
que a educação necessita ser de corpo inteiro, sendo levados em conta aspectos 
biológicos, emocionais e sociais dos indivíduos. 
 
Com isso, a partir das leituras de algumas obras não acadêmicas, percebemos a 
presença de trechos em que práticas corporais eram citadas, muitas vezes 
descrevendo-as e expondo aspectos técnicos, táticos e culturais inerentes a ela. A partir 
disso, nos propomos a selecionar uma dessas obras e analisar seu conteúdo a fim de 
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encontrar essas passagens e expô-las como possibilidade de usá-las como 
estratégia  metodológica de ensino da Educação Física. A obra selecionada para estudo 
foi "Nocaute - Cinco histórias de Boxe" do autor estadunidense Jack London. 
 

 
Metodologia 

 

Na presente pesquisa foi desenvolvido um estudo qualitativo, destacado por Gerhardt e 
Silveira (2009) como um estudo em que não há preocupação com a representatividade 
numérica, e sim com a compreensão de um grupo social e os fenômenos que os 
envolvem, que compreende os tipos exploratório e descritiva, já que estamos utilizando 
de uma ferramenta ainda pouco explorada na Educação Física. 

Para o levantamento dos dados presentes dentro da obra literária escolhida, utilizamos 
do método conhecido como análise de conteúdo (BAUER; GASKELL, 2008), no qual 
dirigimos o foco através de procedimentos semânticos para o que os termos presentes 
no texto base representam no seu uso em prol da Educação Física, ou seja, quando 
Jack London escreve que "Os dois homens abraçados num abraço tenso; ninguém 
atacava ninguém", fora de um contexto pode não significar nada, mas quando posto em 
uma situação em que o fenômeno observado é uma modalidade esportiva de combate, 
tendo o conhecimento específico, podemos aferir que a cena se trata de uma técnica 
utilizada conhecida como clinch. Dessa forma, os levantamentos iniciais se 
prosseguiram assim, identificando termos e sequências no texto em que fosse possível 
aferir propostas semânticas análogas a alguma cultura de movimento, e que assim fosse 
possível explorá-los futuramente em um fazer pedagógico. 

Kunz (1994) conceitua cultura de movimento como sendo todas as atividades do 
movimento humano, tanto no esporte como em atividades extra esporte e que são 
pertencentes ao mundo do “se movimentar” humano, e tudo aquilo que os indivíduos 
através desse meio produzem ou criam. 

Assim, analisamos alguns recortes do texto em que a prática corporal em questão se 
fazia presente de modo a ser ensinada em seus aspectos técnicos, táticos, históricos e 
culturais, de modo a exemplificar as formas pedagógicas que a obra pode ser usada 
para ensino da Educação Física. 

 
Resultados e Discussões 

 

Do ponto de vista pessoal da escolha da obra, a vivência cotidiana e a paixão pelos 
esportes de combate foi o que chamou atenção e se destacou frente a grandes obras 
de autoria nacional, como Jorge Amado, e ao notar a existência de um conjunto de 
leituras que tratavam do boxe e seus aspectos técnicos, táticos e culturais, a escolha 
não se tornou difícil. 

Botelho (2010) reflete sobre a pouca presença das literaturas narrativas, ou romances, 
dentro do âmbito acadêmico, bem como seu uso como estratégia metodológica para 
ensino dos conteúdos, dentre eles a Educação Física. Nesse contexto, fomentar a 
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produção acadêmica com trabalhos que envolvam obras literárias se faz pertinente para 
valorização dessa cultura. 

Como justificativa social, o incentivo a leitura é o que se faz presente. Dados da 4a 
edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil” divulgados em 2016 pelo Instituto Pró-
Livro revelaram que o brasileiro lê em média um pouco mais de dois livros por ano. Se 
fragmentarmos isso em meses, dá um livro a cada seis meses, o que é uma quantidade 
muito pequena dentro de um país em que a literatura narrativa é muito rica e repleta de 
nomes famosos até internacionalmente. O trabalho se apresenta, então, como abertura 
dos horizontes no que diz respeito às possibilidades de ensino e aprendizagem da 
Educação Física, além de incentivar uma aproximação dos alunos da literatura por um 
meio menos comum, e possivelmente mais dinâmico, pelo fato de estarem 
experienciando aquilo que foi lido. 

John Griffith Chaney, conhecido pelo pseudônimo de Jack London, autor da obra, foi 
um romancista que viveu entre os anos de 1876 e 1916 nos quais escreveu cerca de 50 
livros de ficção e não ficção. A obra “Nocaute - Cinco histórias de boxe” é uma coletânea 
de cinco contos escritos por Jack London entre 1905 e 1911, sendo todas elas, até onde 
se tem conhecimento, de conteúdo fictício, as quais retratam diferentes realidades de 
lutadores profissionais e amadores de boxe frente a vida. São eles “O jogo (1905)”, “O 
mexicano (1911)”, “O bife (1909), “O benefício da dúvida (1910)” e “A fera do abismo 
(1911)”. Os dois primeiros contos foram os que serviram de base de onde foram 
retirados os trechos para as discussões a seguir desenvolvidas. 

A partir da leitura, apreciação e análise da obra selecionada, pudemos identificar em 
todo seu corpo a presença da modalidade esportiva do Boxe, como o próprio título já 
deixa claro. No entanto, há trechos em que mais do que uma simples alusão a 
modalidade, foi possível notar características específicas e detalhadamente descritas 
dessa cultura corporal de movimento (KUNZ, 1994), tanto em seus quesitos técnico-
táticos como histórico-culturais. 

Iniciando os apontamentos acerca dos aspectos técnico-táticos, técnicas base são 
recorrentemente citadas durante o texto, como por exemplo: socos jab e direto, que são 
socos retos direcionados a face ou cabeça do oponente. Esses socos aparecem em 
todos os tipos de esportes de combate em que o foco é a marcação de pontos e/ou 
invalidação do oponente através desses movimentos. Bem como também são citados o 
soco cruzado, em que o impacto é desferido na lateral da cabeça, nas têmporas ou na 
região do queixo, quase sempre com o intuito de invalidar seu oponente através deste, 
da seguinte forma: “Ponta o acompanhava tão de perto que soltou um cruzado terrível 
na direção do maxilar desprotegido de Joe” (LONDON, 2013, p.40). Assim como os 
socos uppercut ou gancho, soco que tem sua trajetória de baixo para cima buscando 
acertar o queixo do oponente, como exemplo tem-se no texto a seguinte passagem: 

Os olhos rápidos de Joe perceberam a abertura e ele mandou um soco violento na boca 
de Ponta, seguido de imediato por outro soco, meio cruzado e meio gancho, na direção 
do queixo do oponente. (LONDON, 2013, p.43). 

Outras formas de técnicas que senão de ataques, também são citadas no texto, e 
mesmo detalhadas para aquele que está lendo entender o que está acontecendo, e até, 
de certa forma, aprender tais movimentos se assim for de sua vontade. Um claro 
exemplo é a técnica conhecida como clinch, movimentação usada para sustentar o 
avanço do oponente, ou simplesmente para segurar a luta em um momento de exaustão 
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e ter a chance de descansar por alguns segundos até que o árbitro separe os dois 
lutadores e reinicie a luta. Esse fundamento é detalhado por uma personagem no 
seguinte trecho: “Os dois homens estavam enlaçados num abraço tenso; ninguém 
atacava ninguém. E reconheceu o que Joe tinha descrito para ela como um clinch 
(LONDON, 2013, p.39). 

Em outro trecho na mesma página, mais um fundamento básico das modalidades 
esportivas de combate (FRANCHINI e VECCHIO, 2011) conhecido como posição de 
guarda ou simplesmente guarda é apresentado. É um conjunto de técnicas utilizadas 
para que o atleta tenha liberdade e base tanto para atacar seu adversário da maneira 
mais letal possível sem abrir mão de sua segurança, quanto para bloquear mais 
rapidamente em caso de avanço e se movimentar sem colocar em risco o seu equilíbrio, 
e é descrito pelo narrador da seguinte forma: 

O pé esquerdo um pouco adiantado, os joelhos ligeiramente fletidos, ele estava 
abaixado, com a cabeça bem encaixada entre os ombros que lhe serviam de escudo. 
Suas mãos estavam postadas diante de si, prontas tanto para atacar quanto para se 
defender. (LONDON, 2013, p.39). 

Em referência a aspectos táticos da modalidade em determinado momento da luta, o 
narrador descreve uma tática utilizada pelo personagem principal do conto para que 
através desta ele tenha chance de vencer a luta contra um oponente teoricamente mais 
forte e com mais vitalidade que ele: 

Raramente tentava encaixar um soco, pois Ponta tinha os olhos rápidos e sabia se 
defender tão bem quanto atacava, enquanto Joe não tinha a menor chance contra a 
imensa vitalidade do oponente. Sua chance estava em esperar que toda a energia de 
Ponta por fim se extinguisse. (LONDON, 2013, p. 41). 

Com relação a regras o texto também faz suas descrições para entendimento do leitor, 
como por exemplo a duração de cada round de luta e o descanso após seu 
encerramento, como no recorte a seguir: 

O gongo soou. Parecia que os dois já lutavam havia pelo menos meia hora, embora, 
pelo que Joe lhe havia dito, Genevieve soubesse que haviam sido apenas três minutos. 
Ao som do gongo, os segundos de Joe atravessaram as cordas e o conduziram até seu 
corner, para o abençoado minuto de descanso. (LONDON, 2013, p.40). 

Para encerramento da luta por contagem, são descritos os termos “knock down” e 
“knock out”, duas situações em que o lutador se põe ao ir ao chão após um potente 
ataque de seu oponente como é detalhado em: “Se o joelho ainda estivesse encostado 
na lona no dez, ele continuaria “down”, caído, e de “knocked down”, derrubado, se 
tornaria “knocked out”, nocauteado. (LONDON, 2013, p.82)”, com dez o narrador faz 
alusão à contagem de dez segundos realizada pelo árbitro da luta quando o atleta vai 
ao chão após um golpe de seu oponente e tem esse tempo para se colocar de pé e 
mostrar que ainda permanece apto a prosseguir com o combate. 

Em seu contexto histórico-cultural, a obra se passa nas primeiras décadas do século 
XX, entre os anos de 1905 e 1911, nos Estados Unidos da América e retrata uma 
realidade em que as mulheres eram impedidas de sequer frequentarem os ambientes 
onde as lutas eram travadas, quando uma personagem precisa se disfarçar de homem 
para ter a oportunidade de assistir a luta de seu noivo. 
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Joe cobriu a cabeça de Genevieve com um boné e levantou a gola do sobretudo, que, 
generosa ao ponto do exagero, encontrou-se com o boné e escondeu completamente 
seus cabelos. Quando ele abotoou a gola na parte da frente do sobretudo, suas pontas 
ainda ocultaram as faces da moça; o queixo e a boca ficaram enterrados nas 
profundezas do sobretudo, e um exame mais detido revelava apenas os olhos 
sombreados e um nariz um pouco mais exposto à claridade. (LONDON, 2013, p.30.) 

Em outra passagem, a segregação das mulheres no ambiente pugilista é mais explícito 
ainda na fala de um personagem quando o mesmo, ao notar a presença de uma mulher 
em meio a torcida esbraveja: “Quem é você? [...] Uma garota, ora vejam só!” (LONDON, 
2013, p. 55), bem como a própria exposição da personagem por se envolver 
amorosamente com um lutador de boxe e ser exposta pelo jornal por estar em uma 
arena vestida de homem na fala de sua mãe furiosa com a situação: “Você vai e namorra 
um lutador! E agorra o seu nome vai sair na jornal! Numa luta… e de roupas de homem! 
Menina descarrada! (LONDON, 2013, p. 55). 

E esse pode ser considerado só um breve exemplo da característica machista presentes 
nos esportes de combate da época, bem como em outros esportes. Uma clara 
constatação disso, não muito distante da realidade em que vivemos, quando o esporte 
começou a ser regularizado no Brasil durante o período histórico conhecido como 
Estado Novo em que as mulheres não eram permitidas práticas incompatíveis com o 
corpo feminino, o qual deveria ser gracioso e preparado para a maternidade. 
(CASTELLANI FILHO, 1989) 

Goellner (2005) apresenta um ponto de vista mais positivo e esperançoso em relação a 
inclusão do sexo feminino no ambiente esportivo, fazendo um comparativo do número 
de atletas brasileiras serem iguais ao de atletas do sexo masculino durante as 
Olimpíadas de Atenas (2004), ainda que o acesso destas mulheres às práticas 
esportivas tanto pelo rendimento quanto pelo lazer sejam mais complexas do que seu 
sexo oposto. A mesma expõe o fato histórico da primeira brasileira em uma prova de 
natação durante as Olimpíadas de Los Angeles em 1932, a hoje tão homenageada 
dentro da modalidade Maria Lenk, aos 17 anos. No entanto, assim como Castellani Filho 
(1989), Silvana Goellner traz a realidade de como as mulheres começaram a ter acesso 
ao esporte no território brasileiro, o qual foi por meio das tendências das elites 
européias, as quais tinham muito gosto pelo hipismo e tênis, os quais as mulheres 
praticavam por serem preferidos das aristocracias e não tirarem a graça da sua 
feminilidade. 

Diminuindo mais a abrangência do contexto, chegando a presença feminina no boxe, 
Fernandes (2014) em sua análise do filme “Menina de Ouro” do diretor Clint Eastwood, 
faz apontamentos sobre o filme “Girlfighting” como o primeiro filme em que se retratou 
a história de uma atleta pugilista do sexo feminino, bem como a importância da primeira 
película citada ao ganhar 4 oscars em seu ano de exibição, dentre eles o de melhor 
filme, o que teve importância substancial para as atletas praticantes de boxe e aquelas 
que tinham a pretensão de se tornar uma, ao mostrar a maneira vencedora e guerreira 
como a personagem e pugilista Maggie Fitzgerald levava sua vida dentro e fora dos 
ringues, ao lutar contra todo o preconceito e discriminação por ser uma mulher em um 
esporte hipoteticamente de homens. 

Outro aspecto importante retratado pela obra, é a xenofobia dentro do esporte. Durante 
um diálogo entre dois lutadores, um nativo dos Estados Unidos e outro imigrante 
advindo do México, tido como imigrante, durante um cumprimento antes da luta 
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começar, o lutador estadunidense fala os seguintes dizeres para o mexicano: “Seu rato 
mexicano [...] Vou arrancar a sua pele amarela”, em um ato de total falta de 
esportividade, de racismo e principalmente de xenofobia. Apesar da distância temporal 
entre os dias atuais e a época em que a obra está localizada, o tema permanece em 
pauta. Muito recente, o caso dos atletas franceses descendentes de imigrantes 
africanos da equipe de futebol, os quais compunham a maior parte dos que começavam 
os jogos em campo durante a última Copa do Mundo em 2018 realizada na Rússia, e 
que esses sofriam recorrentemente casos de xenofobia e racismo por estarem 
“ocupando” os lugares daqueles que tinham sua ascendência totalmente francesa. Oliva 
(2015) traz nos seus escritos relatos sobre a polêmica envolvendo a Federação 
Francesa de Futebol - FFF em 2011 quando a imprensa francesa publicou um suposto 
plano da instituição de limitar o acesso de atletas imigrantes e seus descendentes às 
equipes de base e profissionais do país, possivelmente atribuindo a estes os fracassos 
da seleção nas copas de 2002, 2006 e 2010, mesmo após o título da Copa do Mundo 
de 1998, o qual teve como principais atletas Zinedine Zidane, possui ascendência 
Argelina, Thierry Henry, franco-antilhano e Lilian Thuram, antilhano. 

Essa pauta xenofóbica e uma possível culpa por más atuações caiu totalmente por terra 
quando no ano passado, 2018, a seleção francesa de futebol se sagrou campeã mundial 
na Copa do Mundo realizada na Rússia com 19 atletas imigrantes dentre os 23 
convocados para disputar a competição. 

 
Conclusão 

 

Essa pesquisa, primordialmente, foi de grande valia para a expansão de possibilidades 
didático-pedagógica dos envolvidos. Pensar algo que com outros olhares pode não ter 
nenhuma relação com a Educação Física e através disso simular e enxergar formas 
diferentes de conduzir essa disciplina inovar em sala de aula com o intuito de despertar 
o interesse dos alunos pelo conteúdo através da ferramenta literatura. 

Ficou claro também que mesmo um professor sem formação tradicional no boxe, com 
o estudo e teoria pode estar ensinando essas práticas, ou mesmo possibilitando aos 
seus alunos a chance de ter a experiência, que é necessário abrir mão do pensamento 
de que só pode ensinar determinados conteúdos relacionados às lutas aqueles 
professores que têm experiência prática (BARREIRO, 2005). 

Outrossim, a experiência da pesquisa também corroborou com os apontamentos de 
Freire (1989) ao pensar sobre uma educação de corpo inteiro. Ao propormos uma leitura 
do documento, com conversa, reflexão e vivência das práticas que englobam o objeto 
de estudo, estaremos atuando em todos os aspectos inerentes ao seu humano: o 
cognitivo, o emocional, o biológico e social, acima de tudo tornando cada vez mais a 
Educação Física mais humana. Até mesmo o próprio professor dentro do seu processo 
de criação e planejamento das aulas, ao estar pensando no uso da literatura e nas vias 
de acesso à prática corporal que ela trata, estará vivenciando de alguma forma esta, 
pois como Kunz (1994) expõe, o processo de pensar sobre uma prática corporal é tão 
intelectual como físico. 

Por fim, um dos pontos mais importantes que surgiram no decorrer da pesquisa mas 
que inicialmente não estava proposto, o de pensar a mulher no esporte. Mesmo passado 
tantas décadas desde as primeiras publicações dos textos do livro base para essa 
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pesquisa, hoje ainda tem-se mulheres na mesma situação da citada Genevieve, tendo 
que se desdobrar e procurar saídas para estarem presentes dentro de ambientes de 
esportes ditos tradicionalmente “masculinos”. No entanto, pequenas vitórias vão sendo 
alcançadas dia a dia por aquelas e aqueles que lutam por um mundo esportivo 
democrático, um desses fatos foi a transmissão pela primeira vez na história de uma 
Copa do Mundo Feminina em rede de televisão aberta revela possivelmente mais um 
avanço rumo a um esporte igualitário. 
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TÍTULO: O SOFRIMENTO PSÍQUICO NA FORMAÇÃO MÉDICA: QUEM É O 

ESTUDANTE QUE BUSCA O SERVIÇO DE APOIO? 

Resumo 

 

Introdução: O estudante ao ingressar na Universidade, depara-se com desafios 
inerentes ao novo contexto, necessitando desenvolver estratégias adaptativas a sua 
nova realidade. Nessa perspectiva, surgem os serviços de apoio psicossocial, que 
podem auxiliá-los diante das dificuldades e/ou crises, que porventura surjam. Objetivos: 
Conhecer o perfil sociodemográfico dos estudantes que buscaram ajuda psicológica no 
Serviço de Apoio Psicossocial do Estudante de Medicina da UFRN (SAPEM- UFRN). 
Metodologia: Ao procurarem o serviço, os alunos preencheram uma ficha de 
identificação, contendo questões referentes a aspectos pessoais, sociais e da 
experiência no curso. Foi construído um banco de dados, analisado com base em suas 
frequências e médias. Resultados: A idade média dos alunos que procuraram o serviço 
foi de 23,21 anos. Os alunos que mais procuraram o serviço estavam no 1º e 6º 
períodos. Desses alunos, 41 (42,27%) já fizeram acompanhamento psicológico e 39 
(40,21%) já fizeram acompanhamento psiquiátrico, com 36,08% em uso de algum 
medicamento psicotrópico. A principal queixa foi ansiedade (39,18%) e as principais 
sugestões apresentadas foram ampliação de vagas para psicoterapia e horários do 
plantão psicológico (22,68%); melhor diálogo com professores e metodologias ativas 
(21,64%). Conclusão: Reconhece-se a importância desses serviços para o alívio da 
ansiedade, ajudando-os no desenvolvimento de estratégias adaptativas ao contexto 
acadêmico. 

 
 
Palavras-chave: Ansiedade; Estudante de Medicina; Apoio psicossocial. 

TITLE: PSYCHIC SUFFERING IN MEDICAL STUDENTS: WHO IS THE STUDENT 

LOOKING FOR SUPPORT SERVICE? 

Abstract 
 

Introduction: When joining university students face challenges inherent to this new 
context needing to develop strategies that adapt to their new reality. From this 
perspective psychosocial support services emerge which can help them with difficulties 
or crises that may arise. Objectives: To know the sociodemographic profile of students 
who sought psychological help at the UFRN Medical Student Psychosocial Support 
Service (SAPEM-UFRN). Methodology: Students filled out an identification form 
containing personal and social questions, and about their experience in college. A 
database was built which was analyzed based on their frequencies and averages. 
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Results: The average age of students seeking the service was 23.21 years. The students 
who most sought the service were in the 1st and 6th semesters. Of these students 41 
(42.27%) have already had psychological follow-up and 39 (40.21%) have already had 
psychiatric follow-up with 36.08% using some psychotropic medication. The main 
complaint was anxiety (39.18%) and the main suggestions presented were expansion of 
vacancies for psychotherapy and psychological duty hours (22.68%); better dialogue 
with teachers and active methodologies (21.64%). Conclusion:It is recognized the 
importance of these services for anxiety relief, helping them in the development of 
strategies adaptive to the academic context. 

 
 
Keywords: Anxiety; Medical student; Psychosocial support. 

Introdução 

No contexto universitário não é incomum escutar queixas vindas de estudantes em 
constante estado de ansiedade e estresse. Embora seja essa uma queixa comum 
desses estudantes, no curso de medicina fala-se que esse estado é ainda mais evidente 
e preocupante: a carga horária extenuante e o ambiente de cobranças recorrentes, por 
parte dos professores e/ou dos colegas, esgotam emocionalmente muitos jovens, 
podendo deixá-los vulneráveis a sintomas psicológicos e transtornos psiquiátricos. 
Uma pesquisa realizada com 151 estudantes de medicina da Universidade do Amapá 
aponta que 45,7% desses estudantes apresentaram sintomas depressivos (Oliveira et 
al, 2016). Esses dados são muito superiores ao da população geral, onde 9,7% 
apresentam sintomas depressivos (Barros, et al, 2017). 
No ambiente em que os alunos são protagonistas, o bem-estar destes merece atenção. 
Autores já referem que o curso médico é um ambiente de toxicidade psicológica, e que 
é papel da universidade fornecer apoio psicopedagógico, estimular o debate sobre 
fatores de risco para a saúde mental, a vulnerabilidade e as limitações da profissão 
médica (Martins, 1991; Wolf, 1994). 
Nessa perspectiva, os programas de tutoria-mentoring e os serviços de apoio 
psicossocial assumem uma grande importância no contexto universitário do Brasil e do 
mundo, auxiliando os estudantes no enfrentamento do estresse, ansiedade e 
frustrações. Assim, serviços de apoio psicológico no contexto universitário visam a 
melhorar a experiência de estudantes que se sentem ansiosos, estressados e 
frustrados. Alguns, como o GRAPAL (Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno) da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP, existem há mais de 30 
anos e atendem acadêmicos e residentes. 
Outros serviços de apoio psicossocial ao estudante assumem o papel primordial dentro 
do contexto universitário, como pode-se destacar o NAE (Núcleo de Apoio ao 
Estudante), da UNIFESP. Esse núcleo foi criado em 2006 e há mais de 10 anos contribui 
para a formação de acadêmicos das mais diversas áreas, tendo como função acolher 
os alunos em suas necessidades, auxiliar na integração dos acadêmicos transferidos e 
ingressantes, bem como desenvolver ações e estratégias individuais e coletivas 
favorecendo o desenvolvimento dos estudantes. 
Além desses, destaca-se o SOEMED (Serviço de Orientação ao Estudante de Medicina) 
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que funciona há menos de 5 anos e 
inclui o apoio ao aluno ingressante, com baixo rendimento acadêmico, como também a 
alunos em situação de crise. 
Reconhecendo o papel das universidades em promover apoio psicossocial aos seus 
discentes e de modo a fortalecer e ampliar as ações, ainda em 2016 foi realizado em 
Marília, interior de São Paulo, o I Fórum de Serviços de Apoio aos Estudantes de 
Medicina, durante o 10º Congresso Paulista de Educação Médica, que culminou num 
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documento denominado “A carta de Marília”. Ao longo do texto são expostas algumas 
ações deliberadas em plenária que norteiam a atuação desses serviços, como a 
necessidade desses serviços realizarem trabalhos científicos por meio de estudos 
longitudinais a fim de permitir um olhar ampliado para os determinantes e agravantes 
dos problemas de saúde mental (Baldassin et al, 2016). Em 2018 entrou em 
funcionamento o Serviço de Apoio Psicossocial ao Estudante de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SAPEM), que oferece as seguintes 
modalidades de tratamento psicológico: Plantão Psicológico (porta de entrada do 
serviço), Psicoterapia, Consulta Psiquiátrica; bem como realiza rodas de conversa e 
eventos voltados para a promoção da saúde mental dos discentes. O regimento do 
serviço encontra-se anexado (ANEXO 1) Diante disso, o presente trabalho visa a 
conhecer o perfil sociodemográfico dos estudantes que buscaram ajuda psicológica no 
SAPEM. durante o ano de 2018, de modo a conhecer o perfil e as necessidades desses 
estudantes. 

  

 
Metodologia 

 
Trata-se de pesquisa quantitativa, do tipo transversal, aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFRN (n° do parecer 2.009.026), na qual todos os voluntários 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO 2). O estudo 
foi realizado com estudantes do curso de medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte que buscaram o Serviço de Apoio Psicossocial ao Estudante de 
Medicina (SAPEM) pelo Plantão Psicológico, porta de entrada do serviço. 
Para a caracterização do grupo estudado, os estudantes preencheram uma “Ficha de 
Identificação” (ANEXO 3), contendo questões referentes ao nome, idade, sexo, estado 
civil, religião, renda familiar mensal, situação de moradia, naturalidade, ensinos 
fundamental e médio, tentativas de acesso ao ensino superior, ano de ingresso e 
período no curso, bem como atividades realizadas no curso (ligas acadêmicas, projetos 
de pesquisa e atividades extracurriculares), trancamento e/ou reprovação de disciplinas. 
Além disso, os alunos também foram solicitados a responder sobre se possuíam plano 
de saúde, se já fizeram algum tipo de acompanhamento com profissionais de saúde 
mental (psicólogos e/ou psiquiatras), e se fazem uso de algum medicamento 
psicotrópico. Em seguida lhes foram solicitadas informações sobre atividades de lazer, 
intervenções para o SAPEM, como também de melhorias para o curso. A queixa 
principal e o estado emocional do paciente foram analisadas pela profissional 
responsável pelo plantão. 
Após a coleta dessas informações, foi construído um banco de dados para posterior 
análise. Essa análise foi descritiva, realizada a partir de dados de frequência e médias. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 

No ano de 2018, 97 alunos procuraram o SAPEM pelo plantão psicológico, este que é 
a porta de entrada do serviço. Desses alunos, 39 (41%) eram do sexo masculino e 58 
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(59%) do sexo feminino. Os alunos tinham entre 17 e 45 anos de idade, com maior 
procura do serviço por parte dos alunos entre 19 e 24 anos, com idade média de 23,21 
anos, conforme a figura 1. 
Quanto ao estado civil, 90 são solteiros e 7 casados. Em relação a religião, 45% dos 
estudantes se diziam católicos, 14% evangélicos, 5% espíritas e 14% se declararam 
teístas, mas sem religião, enquanto ateus e agnósticos somaram 22%. 
A renda familiar variou entre 1 a 20 salários mínimos, 58% dos alunos com renda familiar 
entre 1 e 5 salários mínimos e 42% com renda entre 6 e 20 salários. Quase metade dos 
alunos mora com a família (48 alunos, 49,48%) ou sozinhos (19 alunos, 19,59%). Os 
demais moram com parentes (14 alunos, 14,43%), amigos (12 alunos, 12,37%), na 
residência universitária (2 alunos, 2,06%) ou apresentam outra condição de moradia 
não presente no questionário (2 alunos 2,06%). 
Apenas 34 (35,05%) alunos eram procedentes de Natal/RN. Os demais, 63 (64,95%) 
alunos, eram de outra cidade (interior do estado, outro estado federativo e outro país), 
distribuídos conforme a figura 2. 
Em relação à escola em que estudaram o ensino fundamental e médio, 73 (75%) alunos 
cursaram o ensino fundamental em escola privada e 23 (25%) alunos em escola pública. 
No ensino médio, os valores se tornaram um pouco mais equilibrados: 39 (40%) alunos 
advinham de escolas privadas e 58 (60%) alunos vinham de escola pública. Para o 
ingresso na universidade, 34 (35,05%) alunos precisaram de apenas um Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), 48 (49,48%) alunos precisaram de 2 ou 3 exames, 
e 12 (12,37%) precisaram de 4 e 9 exames, enquanto 3,9% dos alunos ingressaram 
através do processo de vagas residuais 
Os alunos foram ingressantes do ano de 2011 até 2018 (incluídos alunos que 
reprovaram por quaisquer razões e/ou alunos que participaram do programa Ciência 
sem Fronteira e por isso atrasaram 1 ou até 2 anos), conforme figura 3. Os alunos que 
mais procuraram o serviço, foram alunos do 1º (19 alunos) e 6º (17 alunos) períodos, 
que somaram 37,11%, conforme se observa na figura 4. 
Quando questionados sobre atividades desenvolvidas dentro do curso 48 (49,47%) 
alunos relataram não fazer parte de nenhuma liga acadêmica, 40 (41,23%) alunos 
faziam parte de uma ou duas ligas e 9 (9,28%) alunos faziam parte de 3 ou mais ligas. 
Desses alunos, 31 estavam no quarto (7 alunos), sexto (15 alunos) e sétimo (9 alunos) 
períodos, totalizando 31,96% dos alunos. Em relação às pesquisas, 83 (85,57%) alunos 
relataram não fazer parte de nenhum projeto, 12 (12,37%) alunos faziam parte de pelo 
menos um projeto e 2 (2,06%) alunos participavam de 2 projetos de pesquisa. Dentre 
outras atividades extracurriculares 48 (49,48%) alunos não participavam de nenhuma 
atividade extracurricular, 47 (48,45%) alunos faziam parte de 1 a 3 atividades e 2 
(2,06%) alunos entre 4 e 5 atividades distintas. Desses alunos, 6 (6,19%) já trancaram 
alguma matéria e 7 (7,22%) reprovaram em alguma disciplina, as mais comuns foram 
Módulo celular, molecular e macromolecular, Módulo Biológico 2 e Doenças do Sistema 
Cardiovascular. 
Em relação à saúde desses alunos, um pouco mais da metade, 51 alunos (52,58%) 
possuem plano de saúde enquanto 46 (47,42%) alunos não o possuem. Desses alunos, 
41 (42,27%) revelaram já ter feito acompanhamento psicológico e 39 (40,21%) fizeram 
acompanhamento psiquiátrico. Frutos desses atendimentos, 35 (36,08% dos alunos), 
informaram o uso de medicações psicotrópicas, dos quais: 28 (80%) usam 
antidepressivos, 2 (5,7%) utilizam estimulantes e 2 (5,7%) fazem uso de ansiolíticos. 
Estabilizadores do humor, neurolépticos e anticonvulsivantes são utilizados por 2,8% (1 
aluno) cada. 
Em relação ao lazer, 56 (56,70%) alunos referiram usar seu tempo livre para assistir a 
filmes, séries, ou outros programas televisivos. 43 (44,33%) alunos relataram sair com 
amigos para se divertir, 16 (16,49%) referiram atividades mais específicas como ir à 
praia, à academia ou praticar outros esportes; e 9 (9,28%) expuseram que sair com a 
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família ou participar de outras atividades em casa eram suas atividades de lazer. 
Dentre as principais queixas apresentadas pelos alunos, pode-se destacar a ansiedade 
(citada por 38 (39,18%) alunos), dificuldade em gerir o tempo e em estudar para as 
provas (11 alunos,11,34%), relações familiares e acadêmicas conflituosas e sintomas 
de depressão (citadas por 8 alunos, o equivalente a 8,25%, cada), auto cobrança em 
demasia (5 alunos, 5,15%), baixa autoestima (4 alunos, 4,12%), insônia, estresse, 
sensação de estar em constante competição com os colegas de sala, compulsão 
alimentar e ideação suicida foram citadas por 3 alunos cada (3,09% cada), e tendência 
ao isolamento (2 alunos, 2,06%). 
Por fim, em relação às expectativas dos alunos em relação aos serviços oferecidos pelo 
SAPEM destacam-se: ampliar vagas para psicoterapia e os horários do plantão 
psicológico (22,68%), intervenções psicológicas e psiquiátricas (não especificadas, 
14,43%), rodas de conversa (onde poderiam ser discutidos temas como competitividade 
entre os alunos e comunicação não-violenta, por exemplo, 9,27%), orientações sobre 
gestão de tempo e técnicas de estudo (9,27%), manejo de ansiedade (4,12%) e terapias 
de enfrentamento a timidez (1,03%). 
Em relação ao curso, os alunos atentaram para a necessidade dos professores serem 
mais sensíveis às dificuldades enfrentadas pelos alunos, com flexibilidade para discutir 
sobre didática e metodologias empregadas em sala de aula, tendo como sugestão as 
metodologias ativas (21,64%). A diminuição da carga horária também foi um tema 
levantado pelos alunos, que solicitaram maior quantidade de áreas verdes (23,71%). 
Foram solicitadas também mais horas de atividades práticas (3,09%), maior 
flexibilização dos horários do internato (3,09%), menor deslocamento entre setores e 
hospitais ao longo do curso e (1,03%), sobretudo, maiores esclarecimentos sobre a nova 
estrutura curricular (4,12%). 

DISCUSSÕES 
Pôde-se perceber uma maior prevalência do sexo feminino na busca pelo serviço, esse 
dado corrobora com estudos que afirmam que as mulheres se sentem menos 
desconfortáveis em procurar ajuda que os homens, inclusive com relatos de que, na 
mulher, os sintomas de ansiedade e depressão se manifestam mais precocemente, e 
prontamente elas procuram tratamento psicológico (Kinrys & Wygant, 2005). 
Em relação aos aspectos socioeconômicos, houve uma maior prevalência da renda 
familiar entre 1 e 5 salários mínimos, um padrão que na literatura vem mudando nos 
últimos anos. Em 1997, grande parte (46,8%, n=138) dos estudantes da Universidade 
Federal de Minas Gerais tinham renda familiar mensal, entre 10 e 30 salários mínimos 
(Ferreira, 2000). Dez anos depois, em 2007, foi observado na Universidade Federal do 
Espírito Santo que 57,2% (n=131) dos estudantes tinham renda entre 10 e 40 salários 
mínimos (Fiorotti, Rossoni & Miranda, 2010). Mais recentemente, em 2015, na 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte foi observado que quase 80% dos alunos 
(73,7%, n=53) tinham renda familiar entre 0,5 e 6 salários mínimos. 
É valido, neste ponto, ressaltar como as diferenças socioeconômicas estão relacionadas 
a sofrimento psíquico dentro da universidade. Estudos apontam, inclusive, que a 
condição socioeconômica não só é fator importante para a prevalência dos sintomas, 
como também para a gravidade destes (Noronha Júnior, 2015). 
Estudos apontam que estudantes com maior prevalência de sintomas ansiosos 
estudavam na mesma cidade em que nasceram e moravam com os pais (Paula, 2014; 
Vasconcelos, 2015). No entanto, este estudo afirma que os alunos que mais buscaram 
auxílio psicológico, era procedente de outra cidade e não moravam com os pais. 
Acredita-se que, o fato de estarem morando sozinhos, em outra cidade ou estado, pode 
deixá-los mais vulneráveis à sintomatologia psicológica, demonstrando a importância do 
apoio institucional nessas situações. 
Neste estudo, a maioria dos alunos que procurou o serviço cursou o ensino médio em 
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escola pública. Estudo realizado por Fiorotti, Rossoni & Miranda (2010) na Universidade 
Federal do Espírito Santo, aponta que em 2007 cerca de 80% (n=184) dos estudantes 
matriculados cursaram o ensino médio em escolas privadas. O que pode ter explicado 
a mudança nesse padrão nos últimos anos é a Lei de nº 12.711/2012, que garante a 
reserva de 50% das vagas em Universidades Federais para estudantes procedentes de 
escolas públicas. Esse assunto ainda levanta sérios questionamentos, existindo ainda 
quem defenda que a adoção do sistema de cotas consiste no abandono à meritocracia 
e um risco para a manutenção da qualidade do ensino superior público (Teixeira, Couto 
& Santos, 2018). 
Os alunos para ingressarem no curso de Medicina precisam de muita dedicação e 
determinação pela alta concorrência do curso. Neste estudo, evidenciou-se que 34 
(35,05%) dos alunos passaram na primeira vez que fizeram os exames admissionais 
para Medicina, enquanto 48 (49,48%) alunos precisaram de 2 ou 3 exames, o que 
corrobora com Millan (2007), que afirma em suas amostras que cerca de 27% (n=44) 
dos alunos adentravam na universidade com apenas uma tentativa, enquanto 41% 
(n=67) realizavam 2 tentativas e 32% (n=52) 3 ou mais. 
Diante disso, muitos estudantes ingressam no curso cansados, sentindo-se, muitas 
vezes, desconfortáveis com o ambiente de competitividade que impera. Isso pode 
dificultar o desenvolvimento de estratégias adaptativas ao enfrentamento das 
dificuldades advindas do curso. 
Tanto o medo da reprovação, como a concorrência são levantados como fatores 
ansiogênicos por Rodrigues e Pelisol (2008), que evidenciaram uma prevalência de 
ansiedade em vestibulandos de medicina de 23,5% (n=246), entretanto não a 
associaram com o número de vestibulares prestados. O aluno então, já adentra na 
universidade com pelo menos resquícios da ansiedade pela qual passou ao enfrentar 
os processos seletivos e se depara novamente com um ambiente onde o desejo 
imperioso pelo primeiro lugar se mostra ainda muito marcante. São muitas vezes alunos 
que deixam de se divertir, e abdicam de muitos momentos de suas vidas durante o 
processo de preparação para a seleção e já neste momento podem necessitar de ajuda 
psicológica ou psiquiátrica. 
Os alunos, sob este aspecto, já haviam procurado ajuda psicológica ou psiquiátrica 
(42,27% e 40,20%, respectivamente) e 35 (36,08%) alunos chegaram já em uso de 
substância psicotrópica, em sua maioria antidepressivos (80%, n=28). Estudo realizado 
com estudantes de uma faculdade de medicina do Vale do Paraíba mostrou, entretanto, 
equivalência entre os números de alunos que faziam uso de antidepressivos e os que 
faziam uso de ansiolíticos (35,09% (n=22) e 29% (n=18) respectivamente), alguns 
inclusive fazendo uso sem terem procurado ajuda médica (Vasconcelos, 2015; e Cunha, 
2009). 
A principal queixa apresentada pelos alunos foi de ansiedade. Estudos relacionam a 
ansiedade aos primeiros anos do curso (1 ao 4), que vai decrescendo ao quinto e sexto 
anos (Benevides-Pereira, 2008), mas não abordam diretamente as queixas 
apresentadas. No presente estudo evidenciamos que a maior busca com esse sintoma 
advinha de alunos do primeiro e sexto períodos. Estudos mostram, inclusive que são 
mais prevalentes os sintomas de ansiedade e depressão em estudantes no período pré-
clínico – que vai até o segundo ano – do que no período clínico, a partir do terceiro ano 
(Mousa, O. Y. et al., 2016). 
Das demais queixas apresentadas pelos alunos, ideação suicida foi relatada por 3,09% 
da amostra, algo que chama a atenção por ter sido mencionado como principal fator que 
os levou a buscar o SAPEM, o que não quer dizer, entretanto, que essa não seja uma 
queixa comum a outros estudantes. Estudo realizado com estudantes de Medicina, 
nesta mesma instituição, aponta que, de uma amostra de 256 estudantes, 22,7% (n=58) 
já tiveram vontade de morrer, dos quais 24,56% (n=14) referiram preferir que isso 
ocorresse “se matando”. 
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Pôde-se perceber que os estudantes que procuram o serviço sentem-se 
sobrecarregados e apresentam dificuldades em gerir seu tempo, organizar os seus 
estudos e interesses pessoais, e por notarem suas necessidades e serem conscientes 
quanto a ajuda que necessitam, requerem mais horários para psicoterapia – a principal 
intervenção apontada por eles – e rodas de conversa para trabalhar essas questões. 
Em relação ao curso, o que mais chamou a atenção foi a necessidade apontada pelos 
alunos de terem mais acesso aos professores e na sua flexibilidade para discutir as suas 
limitações. Estudos apontam que, entretanto, as dificuldades no relacionamento com os 
professores não é uma queixa inédita. Benevides-Pereira (2008) já apontavam, em 
estudo longitudinal realizado com os alunos de uma turma da Universidade Estadual de 
Maringá, que 27,8% (n=5) tinham como principal dificuldade no curso médico a relação 
com os professores. 
Ainda nesse sentido, em outra publicação, Fernandes et. al. (2015) discutia sobre a 
importância do eixo ético-humanístico nas relações entre professor e aluno. Discutia-se 
que que não se pode cobrar dos alunos a habilidade de escutar os seus pacientes, 
enquanto os alunos não se sentem escutados e acolhidos pelos seus professores. Ainda 
neste tópico, parte dos alunos expôs sua vontade de possuir mais horários livres ao 
longo do curso, uma expectativa pouco factível, enquanto outros solicitaram mais 
campos práticos que teóricos. 
Os fatores limitantes neste trabalho residem no período de coleta dos dados: o serviço 
existe desde o ano de 2018 e os alunos tomados para análise foram os que o 
procuraram no primeiro ano de funcionamento do SAPEM. Caso o estudo seja repetido, 
dessa vez com dados de mais tempo de funcionamento, os dados podem ser mais 
representativos que os obtidos até então. Uma outra limitação consistiu na ausência de 
representação dos alunos que procuram ajuda psicológica em outros campos que não 
o SAPEM: esses alunos também apresentam sofrimento psíquico. Estudos futuros 
podem ser feitos e neles, ser realizada a busca por esses alunos para uma amostra 
mais representativa. 

  

 
Conclusão 
 
Este estudo evidenciou em muitos pontos que os estudantes que buscam os serviços 
de apoio psicossocial apresentam características em comum: a queixa referente aos 
professores vem passado por gerações e, se ainda persiste, reflete que novas 
perspectivas precisam ser abordadas a fim de que exista uma boa relação professor-
estudante dentro do curso. Nesse sentido, é importante pensar e estruturar o currículo 
do curso médico e a formação continuada dos professores do curso de medicina da 
UFRN a partir das necessidades dos alunos. 
Cada instituição merece um serviço de apoio psicossocial único e voltado para as suas 
demandas mais prevalentes. A ansiedade como o sintoma mais comum entre os 
estudantes merece atenção especial e pensar no manejo do estresse e ansiedade como 
pontos permanentes de intervenção e cuidado no currículo médico é de suma 
importância. 
Ainda nesse sentido, é importante que o aluno se sinta à vontade para falar, e se no 
presente estudo percebemos que a mulher está mais aberta a conversar sobre o tema, 
estratégias precisam ser pensadas para que os homens também se sintam confortáveis 
para falar sobre o que os aflige. 
As melhores formas de intervir merecem discussões mais aprofundadas com 
profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, bem como junto à 
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comunidade acadêmica, professores e alunos, considerando as principais sugestões 
destes. Um dos temas factíveis no contexto da UFRN é sobre alunos advindos de 
escolas públicas, de baixa renda e o sistema de cotas, ainda considerado por muitos 
um tabu. 

  

 
Referências 

 
1. BALDASSIN, S. P. et al. I Fórum Paulista de Serviços de Apoio ao Estudante de 
Medicina — Forsa Paulista — “A Carta de Marília”. Revista Brasileira de Educação 
Médica, [s.l.], v. 40, n. 4, p. 537–539, 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022016000400537&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
2. BARROS, M. B. A. et al. Depressão e comportamentos de saúde em adultos 
brasileiros - PNS 2013. Revista de Saúde Pública, [s.l.], v. 51, n. Supl 1, p. 8s, 2017. 
Disponível em: <http://www.rsp.fsp.usp.br/>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
3. BENEVIDES-PEREIRA, A. M. T.; GONÇALVES, M. B. Transtornos emocionais e a 
formação em Medicina: um estudo longitudinal. Revista Brasileira de Educação Médica, 
v. 33, n. 1, p. 10–23, 2009. 
4. BEZERRA, J. E. M. S.; JORGE, M. S. B.; MENDES, L. C. B. Sofrimento psíquico no 
contexto dos estudantes de medicina em universidade pública: Estudo de caso. 
Disponível em: <http://uece.br/eventos/sirasaude/anais/trabalhos_completos/321-
38618-25062017-210655.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
5. CUNHA, M. A. B. et al. Transtornos psiquiátricos menores e procura por cuidados em 
estudantes de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, [s.l.], v. 33, n. 3, p. 
321–328, 2009. 
6. DE PAULA, J. D. A. et al. Prevalence and factors associated with depression in 
medical students. Journal of Human Growth and Development, [s.l.], v. 24, n. 3, p. 274–
281, 2014. 
7. DUTRA, E. M. D. S. Ideação e tentativa de suicídio entre estudantes de Medicina da 
UFRN e profissionais de saúde da rede pública de Natal. Acta Académica, [s.l.], p. 42–
44, 2010. 
8. FERNANDES, L. et al. Cuidando das relações no ensino médico. Revista da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, [s.l.], v. 48, n. 2, p. 195–203, 2015. 
9. FERREIRA, R. A. et al. O estudante de medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais: perfil e tendências. Revista da Associação Médica Brasileira, [s.l.], v. 46, n. 3, p. 
224–231, 2000. 
10. FILHO, F. de A. B. C. et al. Perfil do Estudante de Medicina da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 2013. Revista Brasileira de Educação Médica, 
[s.l.], v. 39, n. 1, p. 32–40, 2015. 
11. FIOROTTI, K. P.; ROSSONI, R. R.; MIRANDA, A. E. Perfil do estudante de Medicina 
da Universidade Federal do Espírito Santo, 2007. Revista Brasileira de Educação 
Médica, [s.l.], v. 34, n. 3, p. 355–362, 2010. 
12. KINRYS, G.; WYGANT, L. E. Transtornos de ansiedade em mulheres: gênero 
influencia o tratamento? Rev Bras Psiquiatr, [s.l.], v. 27, n. 617, p. 43–50, 2005. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v27s2/pt_a03v27s2.pdf>. Acesso em: 3 
jun. 2019. 13. MARTINS, L. A. N., Atividade médica: fatores de risco para a saúde mental 
do médico. Rev Bras Clin Ter, [s.l.], v. 20, n. 9, p. 355-364, 1991. 
14. MILLAN, L. R.; ARRUDA, P. C. V. DE. Assistência Psicológica Ao Estudante De 
Medicina: 21 Anos De Experiência. Rev Assoc Med Bras, [s.l.], v. 54, n. 1, p. 90–4, 2008. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 25 

 

15. MOUSA, O. Y. et al. The MD Blues: Under-Recognized Depression and Anxiety in 
Medical Trainees. Plos One, 2016. Disponível em: 
15 
<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0156554&type=p
rintable>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
16. NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante. Disponível em: 
<http://www.unifesp.br/campus/san7/servicos/aluno/nae-nucleo-de-apoio-ao-
estudante>. Acesso em: 3 jun. 2019. 17. NORONHA JÚNIOR, M. A. G. et al. Depression 
in medical students. Revista Médica de Minas Gerais, [s.l.], v. 25, n. 4, p. 562-567, 2015. 
GN1 Genesis Network. http://dx.doi.org/10.5935/2238-3182.20150123. Acesso em: 3 
jun. 2019. 
18. OLIVEIRA, G. S. de et al. Prevalência e fatores associados à depressão em 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Amapá. Revista de Medicina e 
Saúde de Brasília, v. 5, n. 3, p. 196–199, 2016. 
19. RODRIGUES, D. G.; PELISOLI, C. Ansiedade em vestibulandos: Um estudo 
exploratório. Revista de Psiquiatria Clinica, [s.l.], v. 35, n. 5, p. 171–177, 2008. 
20. Serviço de Orientação ao Estudante de Medicina (SOEMED/FAMED) - FAMED. 
Disponível em: <https://famed.ufms.br/organizacao-administracao/servico-de-
orientacao-ao-estudante-de-medicina-soemedfamed/>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
21. SOUZA, A. S. de; TAVARES, K. M.; PINTO, P. S. P. Depression in Medical Students: 
a Systematic Review of Literature. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, [s.l.], 
v. 16, n. 0, 2017. Disponível em: 
<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/view/4815/3318>. Acesso em: 3 
jun. 2019. 
22. TEIXEIRA, L. A. S.; COUTO, M. O.; SANTOS, P. V. L. Ação afirmativa em uma 
escola médica no Brasil: perspectivas dos estudantes. Revista Triângulo, v. 11, n. 3, p. 
129–138, 2018. 
23. VASCONCELOS, T. C. et al. Prevalência de sintomas de ansiedade e depressão 
em estudantes de medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, [s.l.], v. 39, n. 1, p. 
135–142, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-
52712015v39n1e00042014>. Acesso em: 3 jun. 2019. 
24. WOLF, T.M. Stress, coping and health: enhancing well-being during medical school. 
Med Educ. [s.l.], v. 28, n. 1, p. 8-17, 1994. 

  

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 26 

 

 

Figura 1: Alunos por idade que buscaram o SAPEM-UFRN em 2018 

 

 

Figura 2: Alunos que buscaram o SAPEM em 2018 por naturalidade 
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Figura 3: Alunos que buscaram o SAPEM em 2018 por ano de ingresso 

 

 

Figura 4: Alunos que buscaram o SAPEM em 2018 por período 
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TÍTULO: Análise de conteúdo da tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em 

enfermagem 

Resumo 

 

Introdução: O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é um processo complexo, que 
exige do estudante um pensamento crítico reflexivo. Porém é um desafio o ensino dessa 
habilidade. Nesse contexto, o uso das metodologia ativas, como a simulação clínica, 
mostra-se como caminho efetivo para melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem. Objetivo: Analisar cenários clínicos a serem aplicados na simulação 
clínica, para o desenvolvimento do raciocínio diagnostico em enfermagem. Metodologia: 
Estudo de análise de conceito, onde participaram 22 especialistas, selecionados via 
Plataforma Lattes, pelos descritores ensino e diagnóstico de enfermagem. Nos meses 
de maio a julho de 2019. Resultados: Foram enviados quatro cenários clínicos, para que 
os especialistas analisem a acurácia dos diagnósticos elencados e o cenário clínico 
proposto. Porém esses resultados ainda serão tabulados e analisados estatisticamente, 
para enfim se dar a validação dos cenários e a aplicação no ensino. Conclusão: Conclui-
se que esta é a segunda etapa da pesquisa tecnologias educacionais para o ensino do 
raciocínio diagnostico em enfermagem e este é apenas um relatório parcial da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Raciocínio Diagnóstico em enfermagem. Metodologias Ativas. Ensino 

TITLE: CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY ABOUT NURSING 

DIAGNOSTIC REASONING 

Abstract 

 

Introduction: Diagnostic reasoning in nursing is a complex process that requires the 
student about critical thinking. But it is challenging to teach this skill. In this context, the 
use of active methodologies, such as clinical simulation, is an effective way to improve 
the quality of the teaching-learning process. Objective: Analyze clinical scenarios to be 
applied in clinical simulation, for the development of diagnostic reasoning in nursing. 
Methodology: Concept analysis study, in which 22 experts, selected through the Lattes 
Platform, by the descriptors teaching and nursing diagnosis. From may to july 2019. 
Results: Four clinical scenarios were sent to specialists to analyze the accuracy of the 
diagnoses listed and the proposed clinical scenario. However, the results will still be 
tabulated and statistically analyzed, so that scenarios may be validated and applied in 
teaching. Conclusion: It is concluded that this is the second stage of research in 
educational technologies for the teaching of diagnostic reasoning in nursing, and this is 
a partial report of the research. 
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Introdução 

O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é uma atividade cognitiva que envolve o 
reconhecimento e agrupamento de sinais e sintomas dos pacientes, a análise dos dados 
e o julgamento clínico, resultando em um diagnóstico. Portanto, o processo de 
identificação do diagnóstico de enfermagem requer o conhecimento de campos como 
anatomia, fisiologia, patologia, epidemiologia e teorias de enfermagem, bem como o 
pensamento crítico e a capacidade de decisão (COSTA; LUZ, 2015). 

Na prática assistencial, é responsabilidade do enfermeiro interpretar as respostas 
humanas de modo preciso para selecionar as intervenções apropriadas e avaliar o 
resultado alcançado, para isso faz-se necessário a identificação de um diagnóstico de 
enfermagem adequado. Sendo assim, o raciocínio clínico em enfermagem é essencial 
para um cuidado seguro e eficaz. No entanto, defronta-se com o desafio de utilizar 
estratégias e experiências de ensino, que promovam ao aprendiz o desenvolvimento 
dessa habilidade (CARVALHO; OLIVEIRA-KUMAKURA; MORAIS, 2017). 

Neste contexto, destacam-se o uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 
que possa aprimorar os processos de ensino centrados no aluno, favorecendo a 
construção do conhecimento a partir de vivências e situações reais, articulados por uma 
pedagogia ativa, desvinculando à soberania do conhecimento focado no professor, 
agora numa função de orientador, facilitador ou mediador da aprendizagem, 
estimulando reflexões e problematizações, onde o estudante é protagonista do seu 
processo de aprendizagem (SOUZA; SILVA; SILVA, 2018). 

Desse modo, torna-se evidente a necessidade de implantação das metodologia ativas 
na formação dos novos enfermeiros, sendo este um caminho efetivo para melhoria da 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por se basearem em situações-
problema, de modo a promover o estímulo ao pensamento crítico e reflexivo, 
favorecendo o raciocínio diagnóstico e contribuindo para o desenvolvimento da 
Enfermagem enquanto ciência (ALVAREZ; GIRONDI; KNIHS, 2018). 

Destacamos então duas metodologias ativas, a serem usadas para desenvolvimento do 
raciocínio diagnóstico em enfermagem, a simulação clínica e o mapa conceitual, 
estratégias pedagógicas que orientam a aprendizagem, possibilitando o 
desenvolvimento do pensamento crítico, por meio de cenários clínicos simulados e 
análise com participação ativa, oferecendo completa segurança para os envolvidos 
(BITTENCOURT et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2018) 

O desenvolvimento de competências para a intervenção enquanto enfermeiro é um 
processo complexo, pois um profissional não deve apenas dominar a técnica, mas essa 
técnica deve estar acompanhada de uma raciocínio clínico. Por isso, a simulação clínica 
e o mapa conceitual, enquanto estratégia pedagógica ativa, são fundamentais para 
consolidar conhecimentos, desenvolve habilidades técnicas e relacionais, exercita o 
pensamento crítico e contribui para o desenvolvimento de profissionais globalmente 
competentes, fazendo-o em ambiente seguro para o estudante, para o docente e para 
a pessoa alvo de cuidados (MARTINS, 2017). 
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Frente ao exposto e na busca de fortalecer a produção de conhecimento em 
Enfermagem, a presente pesquisa destina-se a analisar cenários clínicos a serem 
aplicados na simulação clínica, para o desenvolvimento do raciocínio diagnostico. Este 
estudo trata-se da segunda etapa de uma pesquisa maior chamada “Tecnologia 
Educacional para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem”. Assim, 
contribuindo para melhoria do raciocínio diagnóstico do aluno, bem como com a 
formação de enfermeiros mais críticos, reflexivos e proativos. 

 
Metodologia 

 
Estudo de análise de conceito, no qual os cenários clínicos construídos pelos 
pesquisadores na primeira etapa do projeto “Tecnologia Educacional para o ensino do 
raciocínio diagnóstico em enfermagem”, serão analisados quanto ao conteúdo e 
aparência por especialistas. 

Os especialistas foram selecionados via Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), pelo endereço: http://lattes.cnpq.br/. 
Os descritores utilizados na busca foram: ensino e diagnóstico de enfermagem. Assim, 
formaram-se dois grupos de especialistas, um composto por enfermeiros docentes, e 
outro grupo com especialistas em diagnósticos de enfermagem. 

Para o cálculo amostral quanto ao número de especialistas, foi utilizada a seguinte 
fórmula: n=Zα2 * P * (1 – P) / e², em que “Zα” se refere ao nível de confiança adotado, 
que neste estudo será de 95%, por isso conforme valor tabulado o coeficiente Zα 
utilizado é 1.96. “P” representa a proporção de especialistas que indicam a adequação 
dos cenários clínicos propostos, adotamos uma proporção mínima de 85% de 
concordância com a pertinência de cada cenário analisado, assim, o valor de 
significância estatística para o teste binomial será de p ≤ 0,05 (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 
2012). 

E o “e” representa a diferença proporcional aceitável em relação ao que pode ser 
esperado. Portanto, o cálculo do tamanho amostral ficou definido por 
n=1.96*0.85*0.15/0.152, totalizando 22 especialistas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Os especialistas receberam um questionário semiestruturado, contendo os quatro 
cenários clínicos simulados com os respectivos diagnósticos de enfermagem inferidos 
para esses. Inicialmente deviam julgar cada uma das partes dos cenários simulados a 
partir de uma escala likert com variação de 1 a 5, em que 1- indicará a não adequação 
do caso; 2- pouquíssimo adequado; 3- razoavelmente adequado; 4- consideravelmente 
adequado; e 5- muito adequado. 

Em seguida, prosseguiram para avaliar a adequação de cada cenário clínico simulado, 
por meio da Escala de Acurácia de Diagnóstico de Enfermagem (EADE), desenvolvida 
para estimar o grau com que uma afirmação diagnóstica tem sustentação num conjunto 
de informações clínicas escritas do paciente (MATOS; CRUZ, 2009). Os especialistas 
analisam cada diagnóstico formulado para o problema, com base nos dados fornecidos, 
a partir dos 5 itens da escala, com respostas dicotômicas, sendo os itens 1 e 5 aqueles 
que indicam se o diagnóstico deve ser pontuado e os itens 2 a 4, permitem uma 
interpretação da acurácia diagnostica. 
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Essa etapa ocorreu nos meses de maio a julho de 2019. 
Os dados obtidos ainda serão organizados por meio de planilhas no programa Microsoft 
Office Excel® 2012 e analisados estatisticamente, a partir do pacote estatístico SPSS® 
versão 20.0. As respostas dos especialistas serão dicotomizadas para a verificação da 
adequação do ajustamento das proporções de especialistas que acharem pertinente os 
cenários simulados propostos. 

A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, com n° de parecer: 3.084.032. De acordo com a resolução n° 466 
de 12 de dezembro de 2012, que considera as questões éticas como inerentes para o 
desenvolvimento científico e tecnológico com seres humanos. (BRASIL, 2012). 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Para que se desse a analisa-se dos cenários clínicos a serem aplicados na simulação 
clínica, assim como a adequação dos diagnósticos de enfermagem ao caso clínico 
descrito, foram enviado formulários com os quatro cenários para a avaliação dos 
especialista. 

Os cenários foram construídos na primeira etapa da pesquisa “Tecnologia Educacional 
para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem”, porém nesse estudo objetivo 
é analisar, para que então seja aplicado com discentes da graduação em enfermagem, 
para que seja estimulado o pensamento crítico, o raciocínio diagnóstico e assim 
contribuir para a formação de enfermeiros mais críticos e reflexivos. 

Segue então, os quatro cenários clínicos, o primeiro sobre saúde da criança, o segundo 
sobre saúde do adolescente e os dois últimos sobre saúde do adulto, que foram 
enviados e avaliados pelos especialistas. 

Na tabela 1 (anexo 1), temos a descrição do primeiro cenário clinico, que está 
relacionado com o raciocínio diagnóstico para a assistência de enfermagem a criança, 
cabendo ao especialista avaliar se este tem aplicabilidade para cumprir o objetivo, de 
fazer o discente exercitar os conhecimentos previamente aprendidos, aplicando em um 
simulação clinica que exige do mesmo o pensamento crítico para um cuidado resolutivo. 

A tabela 2 (anexo 2), descreve o segundo cenário clinico, que diz respeito a atenção a 
saúde do adolescente, onde o especialista deve avaliar a coerência dos diagnósticos de 
enfermagem elencados e o cenário a ser simulado, para estimular o raciocínio 
diagnóstico nos discentes. 

Na tabela 3 (anexo 3), descreve o cenário clinico para assistência a um paciente com 
pancreatite aguda. Agora sendo submetido a análise dos especialistas, para avaliar se 
os diagnósticos elencados estão de acordo com o cenário clinico proposto. 

Na tabela 4 (anexo 4), assim como as anteriores contém cenário clínico a serem 
avaliados pelos especialistas. Os quatro cenários acima descritos, foram enviados para 
análise dos especialistas, no entanto ainda estamos aguardado as respostas, em 
seguida serão tabulados todos os dados obtidos. Por isso este relatório ainda é parcial, 
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pois os resultados sobre a análise dos especialistas não está pronta e serão divulgadas 
em trabalho posterior. 

Assim os cenários serão aplicados na terceira e última etapa da pesquisa maior sobre 
tecnologia educacional para o ensino do raciocínio diagnostico em enfermagem, nessa 
última fase os discentes de enfermagem poderão participar da simulação clinica 
realística, onde serão aplicados os cenários validados, será formado dois grupos, um 
participara da simulação e outro não, então serão realizados pré e pós teste em ambos 
para avaliar se realmente o grupo que participou da simulação obteve melhor raciocínio 
diagnóstico. 

 
Conclusão 
 

Entendo que o raciocínio diagnostico em enfermagem é um processo complexo, este 
configura-se como um desafio para a formação dos discentes em enfermagem, como 
um futuros enfermeiros competente, crítico e reflexivo. Desse modo, esse estudo propõe 
de a implantação das metodologia ativas, como a simulação clinica realística, é o 
caminho efetivo para melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Por isso, a objetiva analisar os cenários críticos e valida-los, para o uso na simulação 
em laboratório, onde os alunos com base em situações-problema, devem desenvolver 
o pensamento crítico e reflexivo, favorecendo o raciocínio diagnóstico, fazendo isso em 
um ambiente livre de riscos tanto para o estudante, como para o indivíduo alvo do 
cuidado. 

Considerando que este estudo de análise de conteúdo da tecnologia educativa sobre 
raciocínio diagnóstico em enfermagem, é a segunda etapa da pesquisa “Tecnologia 
Educacional para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem”, ele ainda não foi 
concluído, necessita-se da tabulação e analisados estatisticamente para obtenção dos 
resultados, se realmente os cenários foram validados pelos especialistas e poderão ser 
aplicados durante o ensino do raciocínio diagnostico para os discentes de enfermagem. 
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Tabela 1 
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Tabela 1 - parte 2 
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Tabela 2 - pat.1 
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TÍTULO: Fatores associados à fadiga em pacientes renais crônicos submetidos a 

hemodiálise 

Resumo 

Objetivo: identificar a ocorrência de fadiga em idosos em tratamento hemodialítico e os 
fatores associados. Métodologia: estudo descritivo, transversal e abordagem 
quantitativa, realizado de setembro a novembro de 2018. Foram coletados dados de 
caracterização sociodemográfica, clínica e a Escala de Fadiga de Piper-revisada. 
Resultados: participaram 45 idosos com insuficiência renal crônica em hemodiálise, as 
idades variaram de 60 a 86 anos, 62,2% do sexo masculino. Identificou-se presença de 
fadiga em 44 idosos (97,7%) e a causa atribuída pelos participantes com maior 
frequência foram às sessões de hemodiálise (37,8%), estresse (13,3%), alterações 
pressóricas (6,7%) e sobrecarga hídrica (6,7%). Entre os fatores de alívio de fadiga, 
foram descritos repousar (53,3%), dormir (6,7%) e se alimentar (6,7%). A fadiga 
identificada em 97,7% dos pesquisados, mostrou-se um achando relevante em idosos 
e que requer especial atenção dos profissionais tanto para a adequada identificação 
quanto para o desenvolvimento de ações educativas voltadas para a prevenção deste 
problema. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Diálise Renal, Idoso, Fadiga 

TITLE: Fatigue associated factors in chronic renal patients undergoing hemodialysis 

Abstract 

Objective: To identify the occurrence of fatigue in the elderly on hemodialysis treatment 
and the associated factors. Methodology: Descriptive study, cross-sectional of 
quantitative approach, conducted from September 2018. Were collected characterization 
Sociodemographic and clinical data, and Piper Fatigue Scale revised. Results: 45 elderly 
with chronic kidney disease on hemodialysis participated, with ages ranging from 60 to 
86 years, being 62.2% male. Fatigue was identified in 44 elderly (97.7%) and the cause 
most frequently attributed by participants was hemodialysis sessions (37.8%), stress 
(13.3%), changes in blood pressure (6.7%) and water overload (6.7%). Fatigue relief 
factors included rest (53.3%), sleep (6.7%) and diet (6.7%). Fatigue identified in 97.7% 
of respondents has become a relevant finding in the elderly and requires special attention 
from professionals for both proper identification and development of educational actions 
aimed at preventing this problem. 
 
Keywords: Chronic Kidney Failure, Renal Dialysis, Elderly, Fatigue 

Introdução 

O crescimento populacional de idosos no Brasil vem sendo um dos fenômenos de 
grande preocupação para o sistema de saúde pública, pois o envelhecimento traz 
consigo problemas de saúde, esse crescimento se deve ao aumento da expectativa de 
vida, dessa forma esse grupo etário, tem se tornado cada vez mais representativo no 
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Brasil. Assim, estima-se que em 2025, o Brasil ocupe a sexta posição em população 
idosa no mundo, com 32 milhões de pessoas (SESSO et al., 2016). O processo de 
envelhecimento gera alterações funcionais no idoso, que provocam no indivíduo maior 
propensão às condições crônicas, como a Doença Renal Crônica (DRC) que consiste 
na lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins, o indivíduo com 
DRC deve-se submeter-se ao tratamento hemodialítico trazendo impactos que refletem 
no âmbito fisiológico, psicológico e emocional do idoso (PEREIRA et al. 2016). Segundo 
a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) existiam, em 2014, aproximadamente, dois 
milhões de paciente com DRC e 112.004 em diálise, dos quais aproximadamente, 35% 
eram idosos. As principais causas de DRC que acometem os idosos no Brasil são 
hipertensão, diabetes, pielonefrite, ureterolitíase obstrução do trato urinário, distúrbios 
vasculares, infecções, medicamentos ou agentes nefrotóxicos (JHA et al., 2013; SESSO 
et al., 2016). A hemodiálise acarreta uma árdua rotina na vida do idoso em razão da 
constante frequência à clínica, até três vezes por semana, com médias de 4 12 horas 
por sessão, e frequentes intercorrências intradia líticas, como hipotensão, náuseas, 
cefaleia, cãibras, entre outros. O principal objetivo do tratamento é minimizar os 
sintomas causados pela falência dos rins e proporcionar ao paciente uma melhor 
qualidade de vida (FRANCO; FERNANDES, 2013; BALBI, 2017; SANTOS et al., 2018; 
MENDONÇA et al., 2018). O paciente renal crônico se depara com diversos conflitos 
que causam modificações no seu cotidiano, entre as principais complicações 
observadas e descritas durante a realização da hemodiálise, a hipotensão arterial é mais 
frequente. A insuficiência renal crônica pode levar a uma perda progressiva da estrutura 
muscular, devido à redução da concentração proteica no líquido extracelular. Além 
disso, os pacientes que apresentam um quadro anêmico decorrente da deficiência da 
eritropoietina possuem uma difusão de oxigênio prejudicada, levando as células a 
produzirem uma grande quantidade de ácido láctico, com saturação da fibra muscular e 
consequente fadiga (STURESSON; ZIEGERT, 2014; CORDEIRO et al., 2016). A Fadiga 
é definida como "uma sensação física desagradável, com sintomas cognitivos e 
emocionais, descritos como cansaço, que não é aliviado com o emprego de estratégias 
usuais de restauração da energia. A fadiga varia em duração e intensidade, e reduz em 
diferentes graus a habilidade para desenvolver as atividades da vida diária", conforme 
é revelado em estudo no qual foram analisados os instrumentos comumente utilizados 
na literatura internacional (MOTA; CRUZ; PIMENTA, 2005). Diante do exposto, o 
enfermeiro deve estar presente nas sessões de hemodiálise na coordenação da equipe 
e avaliação dos pacientes, identificando as necessidades que afetam sua rotina. Pois, 
sabe-se que a DRC e as terapias dialíticas impõem modificações importantes no 
cotidiano dos pacientes, justificando a necessidade de estudos que busquem 
compreender suas necessidades e dificuldades. Com esse entendimento, objetivou-se 
no presente estudo identificar a ocorrência do sintoma fadiga e os fatores associados 
em pacientes idosos dialíticos. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. A pesquisa 
foi desenvolvida em uma unidade de referência em tratamento com Hemodiálise no 
Nordeste do Brasil conveniada ao Sistema único de Saúde (SUS), para atender 
pacientes renais crônicos. Foram considerados elegíveis 54 pacientes, para o cálculo 
da amostra considerou-se o nível de confiança de 95% o erro amostral de 5%, 
(SANTOS, 2018) resultando numa amostra de 45 pacientes. Os seguintes critérios de 
inclusão foram ter idade igual ou maior que 60 anos de idade, ambos os sexos, possuir 
cadastrado no sistema computadorizado da unidade de diálise para o tratamento 
hemodialítico e estar realizado essa modalidade de tratamento há pelo menos três 
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meses. Foram excluídos pacientes com dificuldades auditivas e com dificuldades para 
comunicação verbal. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com pacientes 
em terapia hemodialítica no período de setembro a outubro de 2018, durante as sessões 
de hemodiálise. Devido à modalidade de coleta ser por meio de entrevistas, foram 
excluídos pacientes sem condição de compreender e/ou se expressar verbalmente. O 
instrumento utilizado para coleta de dados foi composto por duas partes: a primeira 
destinada à obtenção de informações sociodemográficas e clínicas. A segunda 
diretamente relacionada a identificação da fadiga por meio da Escala de Avaliação de 
Fadiga de Piper. Este instrumento é multidimensional para avaliação de fadiga, sendo 
considerado dispendioso, simples compreensão e de fácil aplicabilidade pelo 
pesquisador, composto por 27 questões, sendo 22 itens distribuídos em três dimensões: 
Comportamental (itens 02 a 07) relacionada à capacidade funcional, incluindo questões 
pessoais, atividades sociais e relacionamento sexual; Afetiva (itens 08 a 12), que busca 
encontrar o significado atribuído à fadiga; Sensorial/psicológica (itens 13 ao 23), que 
busca componentes da auto-percepção, emocionais e cognitivos na presença da fadiga. 
Cada dimensão, assim como o escore total, recebe uma pontuação que corresponde à 
média dos escores de cada item, e varia de 0 a 10. O ponto de corte adotado para 
considerar a presença de fadiga foi o escore quatro (escore igual ou inferior a quatro, 
sem fadiga; superior a quatro, com fadiga). Há cinco questões abertas (itens 1, e 24 a 
27) que permitem obter dados adicionais como a duração da fadiga, o que o indivíduo 
acredita causar a fadiga e a presença de outros sintomas, enriquecendo a qualidade 
das informações. A composição desta escala com múltiplas dimensões permite o 
reconhecimento da expressão da fadiga na vida do indivíduo podendo assim, medir a 
intensidade e a duração experienciada pelo sujeito como os sintomas e causas da fadiga 
e o efeito nas atividades diárias, explorando assim o impacto da mesma no 
funcionamento cognitivo, comportamental e social do sujeito. O desenvolvimento da 
pesquisa obedeceu aos preceitos da Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que dispõe sobre diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa envolvendo 
a participação de seres humanos. Assim, obteve-se parecer favorável pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o 
parecer: nº 2.754.933 e com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
88028518.3.0000.5537. Os dados coletados foram digitalizados em planilha do 
aplicativo Microsoft Excel XP. A análise foi realizada por meio da estatística descritiva, 
sendo os resultados apresentados em tabela. 
 
Resultados e Discussões 

 
As idades dos 45 idosos pesquisados variou de 60 a 86 anos, com média de 67,9 anos, 
(58,4%) casados, o número de idosos do sexo masculino (62,2%) foi maior. Dados 
semelhantes foram encontrados em um estudo realizado em 2017 pelo Inquérito 
Brasileiro de Diálise Crônica que apresentou cerca de 58% dos pacientes eram do sexo 
masculino, outro estudo realizado na região nordeste do país com 81 idosos em 
hemodiálise, destes 49,4% eram do sexo masculino (SESSO et al., 2014; MENDONÇA 
et al., 2015). Observou-se que a maior parte pertencia à cor autodeclarada branca 
(50,9%) e eram casados (58,4%). Em relação ao grau de escolaridade 19 (35,8%) 
tinham ensino fundamental incompleto. Em relação à renda familiar 60,3% dos idosos 
recebem um salário mínimo. Além das características sociodemográficas, foram 
levantadas variáveis ligadas a caracterização clínica dos pacientes como o tempo de 
hemodiálise, causa da insuficiência renal crônica e comorbidades. Quanto aos dados 
clínicos como o tempo de tratamento hemodialítico variou de três meses a 20 anos com 
média de 53,7 meses, desses, (64,1%) tinham 12,1 a 60 meses de hemodiálise. A causa 
da insuficiência renal predominante foi Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) presente 
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em 27 (50,9%) dos pesquisados e a segunda maior causa sendo “Outra” com 12 
(22,6%), ficando em terceiro lugar o Diabetes Mellitus com 9 (17%). O senso da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2013 mostrou que os diagnósticos de base 
predominantes entre 100.397 pacientes em diálise, foram a HAS (35%) e o Diabetes 
Mellitus (30%). É importante ressaltar que o censo não abrangeu a totalidade de 
pacientes em diálise no país, pois as informações foram recolhidas de 54,9% dos 
centros de nefrologia em funcionamento no Brasil (SESSO et al., 2014). Entre os idosos 
portadores de DRC em hemodiálise, a comorbidade predominante foi a Hipertensão 
Arterial Sistêmica presente em 69,8% dos pesquisados. Destes (DM) 37,7% 
apresentavam HAS isoladamente e 24,5% associada ao Diabetes Mellitus. Observou-
se ainda, que 15,1% dos idosos tinham como comorbidade o DM isoladamente. 
Resultados semelhantes sobre dados clínicos dessa pesquisa foram encontrados em 
estudo desenvolvido com 81 idosos em hemodiálise, no qual obteve-se como 
comorbidade predominante a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) presente em 82,7% 
dos pesquisados (MENDONÇA et al., 2015). As alterações provocadas pela 
hemodiálise afetam profundamente a vida do doente renal e da família. Segundo 
Horigan e Barroso em 2016, as pessoas que realizam tratamento hemodialítico sentem 
fadiga intensa necessitando até mesmo de horas de repouso para recuperarem, este 
período impossibilita a pessoa de praticar atividades recreativas e de trabalhar. Apesar 
dos avanços nas técnicas de diálise e no tratamento de anemia, entre outros, a fadiga 
continua sendo uma queixa frequência entre os pacientes em hemodiálise. Autores 
afirmam que, entre os idosos, um dos sintomas mais comuns é a fadiga decorrente de 
eventos como anemia, insuficiência cardíaca, hemodiálise e câncer. Nesse estudo dos 
53 pacientes cerca de 45 (84,9%) afirmam ter fadiga e responderam a escala de fadiga 
de Piper. Em estudos pregressos a fadiga foi encontrada em cerca de 47,2% a 91,1% 
dos pacientes em tratamento hemodialítico (NUNES et al., 2013; FRAZÃO et al., 2015; 
SILVA et al., 2016). Estudos que avaliaram a fadiga em pacientes com DRC, mostrou 
que esse sintoma foi encontrado com maior frequência e intensidade em pacientes 
idosos (LIU, 2006; LOBBEDEZ et al., 2008; MOLLAOGLU; THEIN et al., 2009). Em 
estudos que avaliaram a fadiga em idosos com câncer, esse sintoma esteve presente 
em cerca de 60% de 140 idosos pesquisados, sendo a queixa mais comum entre eles. 
Em outro estudo realizado com 33 idosos em tratamento oncológico, a fadiga obteve 
média moderada. A fadiga é um sintoma que se desenvolve ao longo do tempo e tem 
implicações cognitivas, físicas e emocionais, incluindo o aumento da necessidade de 
repouso, redução da concentração mental e desinteresse em realizar atividades diárias, 
afetando de forma negativa o bem-estar do indivíduo (MANSANO-SCHLOSSER; 
CEOLIM, 2014; FALLER et al., 2016). Na avaliação da fadiga pode-se observar que a 
maioria dos participantes possui fadiga classificada como leve (55,5%), a segunda maior 
com fadiga moderada sendo (25,6%) e em terceiro lugar (15,6) pacientes com fadiga 
intensa. Um estudo realizado com 33 pacientes idosos em tratamento oncológico 
também apresentou a fadiga com média moderada. Quanto ao tempo de acometimento 
deste sintoma pelas pacientes avaliadas predominou em sua maioria 12 (33,3%) se 
sentem fadiga há minutos, 10 (22,2%) que sentem fadiga há dias, 9 (20%) com tempo 
de fadiga há meses. Em relação aos domínios avaliados na Escala de Piper os níveis 
de fadiga. O escore mais elevado foi encontrado na dimensão Afetiva que é relacionada 
ao significado atribuído pelo paciente a fadiga, em sua vida, no momento da entrevista. 
Neste estudo verificam-se os resultados das dimensões Comportamental e 
Sensorial/Psicologica foram inferiores ao ponto médio da escala, porém não se descarta 
sua relevância clínica, pois, essas dimensões avaliam questões pessoais, atividades 
sociais e relacionamento sexual, intensidade global do fenômeno, reúne componentes 
de autopercepção, emocionais e cognitivos na presença de fadiga. No que se refere à 
causa da fadiga cerca de 17 (37,8%) dos pacientes atribuíram as sessões de 
hemodiálise, 6 (13,3%) ao estresse, 3 (6,7%) às alterações pressóricas, 3 (6,7%) à 
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sobrecarga hídrica, 3 (6,7%) ao esforço físico, 2 (4,4) às alterações glicêmicas e 11 
(24,4%) não souberam informar. Como fator de alívio, os idosos relataram: repousar 24 
(53,3%), dormir 3 (6,7%), se alimentar 3 (6,7%), 2 (4,4%) estar com a família e 1 (2,2) 
realizar hemodiálise, sendo que alguns deles relataram mais de um fator. Uma parcela 
considerável 12 (26,7%) não souberam informar. Os idosos a descreveram a fadiga 
como "fraqueza", "mal-estar" e "estressante". No que tange à presença de 
comorbidades, foi identificado associação significativa com a fadiga. Aproximadamente 
84,4% dos idosos com fadiga têm pelo menos uma comorbidade e 31,1% têm pelo 
menos duas comorbidades. A Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da Portaria Nº 
226, que dispõe sobre o estabelecimento de parâmetros para a anemia em pacientes 
renais, aponta que a fadiga está presente nos pacientes renais com quadro clínico de 
anemia, destacando esse sintoma como uma das consequências mais adversa nos 
pacientes em hemodiálise (BRASIL, 2010). A anemia é uma complicação frequente e 
importante da insuficiência renal crônica, associando-se com aumento de morbidade e 
mortalidade. Utilizando-se a definição clássica de anemia pela Organização Mundial de 
Saúde, neste estudo foi identificado valores inferiores aos parâmetros estabelecidos 
pela portaria em ambos os sexos, sendo presente em 44,4% dos homens e 20% nas 
mulheres. Os parâmetros definidos no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da 
anemia na DRC estabelecem uma relação direta entre a anemia e alguns sintomas 
como fadiga, dispneia, prejuízo na capacidade cognitiva, entre outros, acarretando 
impacto negativo na qualidade de vida desses indivíduos (BRASIL, 2017). As limitações 
para este estudo devem ser observadas. O delineamento da pesquisa é transversal, 
com dados coletados uma única vez, impedindo o acompanhamento do sintoma ao 
longo do tempo. As variáveis clínicas se detiveram principalmente naquelas de natureza 
física, sendo que a literatura traz, em pacientes com DRC, a relevância de variáveis 
psicológicas como a presença de depressão, que interfere na presença de fadiga. 
Diante disso, faz-se necessário que os estudos com essa população específica ainda 
são insuficientes no Brasil, destacando-se a necessidade de pesquisas clínicas em 
nesta área. 
 
Conclusão 

 
A ocorrência de fadiga entre os 45 idosos com DRC, submetidos ao tratamento 
hemodialítico, foi um achado frequente (97,7%) entre os participantes deste estudo. As 
intensidades variam, sendo mais frequente a fadiga leve. Os escores obtidos em todas 
as dimensões, bem como o escore total da Escala de Fadiga de Piper-revisada foram 
inferiores ao ponto médio da escala, porém, são indicativos da relevância da fadiga para 
esses idosos. A identificação da fadiga como problema relevante nos pacientes idosos 
em tratamento hemodialítico deverá direcionar a atenção dos profissionais no sentido 
de sua adequada identificação e reconhecimento, inclusive como um diagnóstico de 
enfermagem. A interpretação negativa que o idoso atribui ao sintoma, embora nem 
sempre se manifeste em forma de queixa espontânea, também deverá contribuir para a 
maior preocupação com as intervenções de enfermagem que visem o adequado manejo 
desse problema. 
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TÍTULO: Características da alimentação de pessoas com deficiência visual 

Resumo 

A ausência ou comprometimento da visão reflete em diversos efeitos sobre os hábitos 
alimentares, podendo ocasionar diversas dificuldades e alterações nos hábitos 
alimentares. O presente trabalho teve o objetivo conhecer as características da 
alimentação de indivíduos diferentes com deficiência visual. Um estudo quantitativo, 
realizado com indivíduos com graus de deficiência visual. A amostra foi obtida por 
conveniência. Para a investigação da alimentação, foi questionado o consumo de 
alimentos no dia anterior e as características da alimentação. Para as análises 
estatísticas empregou-se o teste estatístico Qui- Quadrado para comparação dos 
participantes quanto ao grau de deficiência visual. Em relação ao consumo de alimentos 
verificou-se uma elevada frequência do consumo de alimentos in natura dia anterior. 
Concomitantemente com o consumo de alimentos ultraprocessados. A dependência de 
terceiros para a elaboração das refeições ocorreu principalmente durante o almoço 
(80%) e jantar (75,8%). Conclui-se que indivíduos com deficiência visual costumam 
consumir com frequência alimentos in natura, entretanto a ingestão de alimentos 
ultraprocessados, também ocorre com uma frequência considerável. Havendo a 
necessitade de apoio de terceiros, tanto para a elaboração como para o porcionamento 
das refeições maiores, o que pode interferir no estado nutricional dos indivíduos com 
deficiência visual. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Alimentação, deficiência visual, hábitos alimentares. 

TITLE: Dietary characteristics of visually impaired people 

Abstract 

The absence or impairment of vision reflects on several effects on eating habits, which 
can cause various difficulties and changes in eating habits. The present work aimed to 
know the dietary characteristics of different individuals with visual impairment. A 
quantitative study, conducted with individuals with degrees of visual impairment. The 
sample was obtained for convenience. For the investigation of diet, the food consumption 
on the previous day and the characteristics of the diet were questioned. For statistical 
analysis, the Chi-square statistical test was used to compare participants regarding the 
degree of visual impairment. Regarding food consumption, there was a high frequency 
of in natura food consumption the previous day. Concomitantly with the consumption of 
ultra-processed foods. The dependence of third parties for the preparation of meals 
occurred mainly during lunch (80%) and dinner (75.8%). It is concluded that visually 
impaired individuals often consume in natura foods, however the ingestion of ultra-
processed foods also occurs with considerable frequency. There is the need for third 
party support, both for the preparation and portioning of larger meals, which may interfere 
with the nutritional status of individuals with visual impairment. 
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Introdução 

A alimentação expressa as relações sociais, valores e a história do indivíduo e dos 
grupos populacionais, tendo implicações diretas na saúde e na qualidade de vida ¹. Uma 
alimentação desbalanceada nutricionalmente favorece doenças do coração, diabetes e 
vários tipos de câncer, além de contribuir com o aumento do risco de deficiências 
nutricionais ². 

A importância da visão durante a alimentação tem sido relatada em diversos estudos 3 
4 5 6 7. Linné et al. 4 indicou que os participantes que faziam uma refeição com os olhos 
vendados consumiam significativamente menos alimentos. Enquanto Scheibehenne 5, 
observou que as pessoas com menor visibilidade consumiam mais alimentos em 
comparação com aquelas com boa visibilidade, onde dicas visuais ajudavam as pessoas 
a regular mais sua ingestão e pararam de comer mais cedo. 

Dessa forma, a quantidade de comida em um prato fornece uma sugestão visual que 
pode influenciar o quanto o indivíduo irá consumir. Posto que, as pessoas tendem a 
confiar em dicas visuais, como por exemplo, comer até que o prato esteja vazio, para 
determinar quanto consumir, o que tornando evidente a influência da visão sobre o 
comportamento alimentar 8. 

A deficiência visual também pode ter muitos efeitos sobre os hábitos alimentares, que 
vão desde alterações nos aspectos sociais do comportamento alimentar, variações 
dentro da dieta, até interferências na capacidade de acessar informações sobre a 
alimentação 9. 

Investigações vêm sendo realizadas para entender as experiências de compra de 
alimentos e preparação de refeições de deficientes visuais 10. Em torno de 61% dos 
deficientes visuais, sempre ou frequentemente, necessitam de apoio para preparar as 
refeições 3. Os indivíduos com baixa visão podem apresentar dificuldades para 
compreender os rótulos dos produtos industrializados. Consequentemente, isso pode 
determinar seu comportamento de compra ou afetar como um produto é usado e 
consumido 10. 

Além disso, esses indivíduos raramente usam cadeias curtas de fornecimento, como os 
mercados de agricultores, que são essenciais por fornecerem de alimentos locais e 
frescos , e costumam comprar produtos da mesma marca por anos, não desfrutando, 
assim, da ampla gama de produtos alimentícios . Essa restrição de compras e escolhas 
alimentares pode ocasionar alterações no estado nutricional desses indivíduos 10. 

No entanto, é flagrante na literatura a ausência de pesquisas acerca dos desejos, 
expectativas e obstáculos dos indivíduos com deficiência visual, associadas às escolhas 
de produtos 10, o que limita a capacidade dos profissionais de saúde de fornecer apoio 
eficaz em áreas relacionadas à nutrição. 

Assim, este estudo tem como objetivo conhecer as características da alimentação de 
pessoas com diferentes graus de deficiência visual. 

 
Metodologia 
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Esta pesquisa é de natureza quantitativa, observacional de caráter transversal, 
desenvolvida com indivíduos de ambos os sexos, com diferentes graus de deficiência 
visual que frequentam instituições de apoio a pessoas com deficiência em Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil. 

A amostra do estudo foi por conveniência, e foram consideradas elegíveis pessoas de 
ambos os sexos com qualquer grau de deficiência visual que tivessem interesse em 
participar da pesquisa. Foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística 
snowball ou bola de neve, frequentemente utilizada para acessar populações de baixa 
incidência e indivíduos de difícil acesso 11. 

Em um primeiro momento, a coleta ocorreu em uma instituição sem fins lucrativos de 
Natal/RN que presta assistência a pessoas com deficiência visual. Em seguida, os 
indivíduos já participantes do estudo indicaram outras pessoas com deficiência da sua 
rede de amigos e conhecidos para também participarem do estudo. 

Foram incluídas no estudo todas as pessoas elegíveis que deram permissão para sua 
participação, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). O documento foi lido pelo pesquisador, de forma pausada, a fim de gerar a 
compreensão dos participantes, sendo realizados todos os esclarecimentos acerca do 
estudo. 

Definiu-se como critérios de exclusão as pessoas que, durante o período das coletas de 
dados em campo, apresentassem enfermidades ou agravos à saúde que impedissem 
ou dificultassem a coleta das informações ou que não participassem de todas as etapas 
da coleta de dados. 

A coleta de dados ocorreu de agosto a dezembro de 2016 por equipe treinada. Foi 
realizada uma entrevista para caracterização dos participantes, abordando aspectos 
demográficos e socioeconômicos (sexo, estado civil, chefe da família, renda familiar per 
capita); informações sobre a deficiência (classificação, causa, severidade, presença de 
outras deficiências). Para a investigação da alimentação, foi questionado o consumo de 
alimentos no dia anterior, com base no formulário de marcadores 12 de consumo 
alimentar para proposto pelo Ministério da Saúde brasileiro. 

Os participantes foram questionados também sobre a frequência de realização das 
principais refeições (elevada: 3 ou mais vezes por semana; baixa: até 2 vezes por 
semana), local mais frequente de realização das refeições (em casa; fora de casa), 
fatores relacionados à escolha dos alimentos que compõem as refeições, quem realiza 
o preparo e porcionamento dos alimentos, e necessidade de auxílio para comer. 

Todos os procedimentos de coleta de dados ocorreram apenas após a aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 55019416.8.0000.5568, Parecer 1.563.678) e 
seguiram todas as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS versão 
20.0, considerando o valor de p<0,05 para significância estatística. Empregou-se o teste 
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estatístico Qui- Quadrado para comparação dos participantes quanto ao grau de 
deficiência visual (visão subnormal; cegueira). 

 
Resultados e Discussões 

 

Participaram do estudo 98 pessoas, com predominância de indivíduos do sexo 
masculino (57,1%) e de adultos (84,7%). A maioria declarou ser solteiro, separado ou 
viúvo, (69,4%), possuir o ensino médio ou superior (57,7%), não ser o chefe da família 
(59,2%), e ter renda per capita menor que um salário mínimo (78,1%). 

Em relação ao grau de deficiência visual, 54,1% possuíam visão subnormal e/ou 
cegueira somente em um olho, 45,9% apresentavam cegueira total. A maioria dos 
participantes (58,2%) convivia com a deficiência desde a infância. Apenas 16,3% 
possuía outro tipo de deficiência. 

Quando questionados em relação ao consumo de alimentos no dia anterior, verificou-
se que não houve diferença significativa entre os diferentes graus de deficiência visual. 
Houve elevada frequência de feijão (83,7%), frutas frescas (59,2%) e verduras e/ou 
legumes (61,2%) no dia anterior. Todavia, o consumo de bebidas adoçadas também foi 
alto (42,9%), e cerca de um terço dos participantes havia consumido hambúrguer e/ou 
embutidos e biscoitos recheados, doces ou guloseimas no dia anterior (Tabela 1). 

Em relação às características da alimentação, observou-se que as refeições realizadas 
com maior frequência são o desjejum (94,8%), almoço (98,8%), lanche da tarde (70,1%) 
e jantar (97,9%), sendo geralmente realizadas em casa. Para a maioria dos 
participantes, em todas as refeições as escolhas dos alimentos a serem consumidos 
eram feitas pela própria pessoa, com base no preço, predileção ou saudabilidade, 
embora muitos participantes tivessem relatado que era realizada por terceiros, 
principalmente em refeições maiores como o almoço (17,9%). 

A maioria dependia de terceiros para o preparo de suas refeições, principalmente 
almoço (80%) e jantar (75,8%). Observou-se elevada autonomia no porcionamento dos 
alimentos, mas muitos ainda dependiam do auxílio de terceiros para colocar a refeição  

no prato no momento das refeições, principalmente no almoço (58,5%) e no jantar 
(51,5%) (Tabela 2). 

Não houve diferença significativa entre as características da alimentação segundo grau 
de deficiência visual, exceto para a realização do desjejum, que foi menos frequente nas 
pessoas com baixa visão, quando comparadas àquelas com cegueira (88,6% vs. 100%; 
p=0,012) (Tabela 2). 

DISCUSSÃO 

O consumo alimentar relatado pelos indivíduos com deficiência visual demonstrou um 
consumo expressivo de alimentos in natura como legumes e frutas, entretanto alimentos 
ultraprocessados como bebidas adoçadas, hambúrguer e embutidos também estavam 
presentes de forma significativa. 
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Na literatura, esse perfil alimentar ainda é controverso. Murillo et al. 13 constataram que, 
crianças com deficiência visual tendem a consumir frutas diariamente, enquanto o 
consumo de verduras e refrigerantes, geralmente ocorre semanalmente. Por outro lado, 
Bilyk et al. 14 observaram um elevado consumo de alimentos processados e a 
deficiência na ingestão regular de saladas ou vegetais crus. 

Os alimentos ultraprocessados possuem alto teor energético, elevados índices de 
gorduras totais, açúcar e sódio, além da pequena quantidade de fibras e potássio 
quando comparados com alimentos in natura. Dessa maneira, o consumo habitual 
desses alimentos está associado à obesidade e sobrepeso, doenças cardiovasculares 
e hipertensão arterial 15, enquanto os alimentos in natura possuem função protetora 
para morbidades e mortalidade 16. 

O consumo de alimentos in natura associado ao de ultraprocessados neste estudo pode 
estar associado à dependência de terceiros para preparar as refeições. Muitas frutas 
não necessitam ser higienizadas, descascadas e/ou cortadas previamente, o que facilita 
a ingestão, ao passo que os alimentos ultraprocessados, em sua grande maioria, já são 
adquiridos prontos para consumo e garantem mais autonomia para a pessoa cega no 
momento da refeição. 

A busca pela praticidade também tem foi identificada na população brasileira vidente na 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (2002, 2008), que é um levantamento sobre 
os padrões de consumo dos brasileiros. Essa investigação constatou aumento 
significativo no consumo de refeições prontas e misturas industrializadas e a diminuição 
de produtos in natura entre os municípios brasileiros 17. 

Os indivíduos com deficiência visual relataram realizar com maior frequência refeições 
como o desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar, sendo o lanche da manhã e a ceia 
realizados com menor frequência. Além disso, todas as refeições costumam ser 
realizadas em casa. Vinholes 18 ao analisar a frequência de hábitos saudáveis em 
indivíduos videntes observou que a tendência em consumir diariamente 3 refeições e 
apenas 1 lanche, assim como os indivíduos com deficiência visual. Os lanches 
realizados intercalados entre as refeições são importantes para incluir produtos in natura 
na alimentação, além auxiliarem para a manutenção da saciedade, evitando consumo 
excessivo de alimentos durante as refeições 2. 

Quanto local de consumo das refeições Bilyk et al. 14, constatou que cerca de um terço 
dos indivíduos com deficiência visual costumam jantar em restaurantes, contrastando 
com o resultado obtido no presente estudo, uma vez que, grande parte dos indivíduos 
relatou realizar suas refeições em casa. Esse descompasso que pode ser justificado 
pelos obstáculos encontrados para realizar uma refeição em um restaurante 3, devido 
a cardápios inacessíveis, dificuldades em encontrar funcionários que estejam dispostos 
a oferecer o atendimento necessário, além do desconforto em ter dificuldades ao utilizar 
talheres 14. No Brasil, a maior parte dos restaurantes não é acessível à pessoa cega, 
tampouco há treinamento dos funcionários para melhor atender às necessidades dessa 
população. Ademais, muitas pessoas cegas consideram constrangedor comer fora de 
casa por saber que estarão sendo observados por terceiros, e preferem fazer as 
refeições no domicílio sem medo de tocar os alimentos, sujar-se ou derramar comida 
para fora do prato. 

No que concerne à escolha de alimentos, foi relatada a escolha pelo próprio indivíduo, 
com base principalmente no preço, predileção ou saudabilidade e por terceiros, 
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principalmente nas refeições maiores. Existem diversos empecilhos associados às 
compras para indivíduos com deficiência visual, como a dificuldade em encontrar os 
produtos nas prateleiras e avaliar os seus atributos 10, o que ocasiona a compra 
sucessiva dos mesmos itens alimentares das mesmas prateleiras 3. Essa monotonia 
alimentar pode ocasionar problemas nutricionais por ocasionar a deficiência de alguns 
nutrientes e, em contraponto, excesso de outros 19. 

O preparo e o porcionamento dos alimentos demonstrou ser realizado por terceiros, 
principalmente em grandes refeições como almoço e jantar. Devido à dificuldade em 
acessar receitas, fritar e dourar alimentos, cortar legumes, além do tempo excessivo 
que eles costumam gastar para preparar uma refeição. O que ocasiona uma maior 
tendência a preparar refeições que exigem poucas técnicas culinárias e poucos 
ingredientes 14. 

A necessidade da praticidade para preparar refeições pode estar associada ao elevado 
consumo de produtos prontos para consumo 10. Dessa maneira, os produtos 
industrializados, seriam uma maneira mais prática de se alimentar, evitando a 
necessidade de técnicas culinárias, sendo também uma forma de poder se alimentar 
sem a necessidade da presença de terceiros. No entanto, sabe-se que o consumo 
habitual desses alimentos industrializados está associado a morbidades 16. 

Nesse estudo, verificou-se que para o consumo dos alimentos em todas as refeições as 
pessoas com deficiência visual não necessitam de auxílio, o que também foi observado 
por Gopinath et al. 20 ao analisar as atividades de vida diária prejudicadas pela 
deficiência visual, notando que cerca de 99% dos indivíduos acometidos com alguma 
deficiência visual conseguiam comer sem nenhum auxílio de terceiros para encontrar 
os alimentos no prato, encher o talher e leva-lo à boca. 

O presente estudo tem como fragilidades o número reduzido de indivíduos e o fato da 
amostra não ter sido aleatória. Além disso, pela complexidade em avaliar o consumo 
alimentar dos participantes, dado que, é difícil estabelecer as quantidades consumidas, 
não foi possível a aplicação de um recordatório 24 horas, que poderia permitir uma 
melhor interpretação da alimentação desses indivíduos. 

Contudo, o estudo é bastante oportuno considerando que ainda são escassos na 
literatura brasileira trabalhos nessa temática, e que o número de pessoas com 
deficiência visual é expressivo no Brasil. De acordo com o censo demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), cerca de 23,91% da população 
brasileira possui alguma deficiência, sendo em 78,44% dos casos deficiência visual 21. 
O elevado número de indivíduos com deficiência visual e todas as dificuldades 
alimentares envolvidas, torna evidente a importância de mais estudos que busquem 
elucidar como a deficiência visual pode interferir na alimentação e, consequentemente, 
no estado nutricional desses indivíduos. 

Deve-se levar em consideração também o momento transição nutricional, com o 
aumento expressivo do sobrepeso, obesidade e doenças crônicas na população em 
geral ², o que evidencia a necessidade de conhecer os padrões alimentares e como isso 
pode estar interferindo na saúde da população. 

 
Conclusão 
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Conclui-se, neste estudo, que indivíduos com deficiência visual costumam consumir 
com frequência alimentos in natura, entretanto a ingestão de alimentos ultra 
processados, também ocorre com uma frequência considerável. Refeições maiores 
como o desjejum, almoço e jantar são realizadas diariamente, sendo estas as refeições 
que necessitam de apoio de terceiros, tanto para a elaboração como para o 
porcionamento. 

A necessidade de apoio para o preparo das refeições principais pode ser um fator 
limitante para aqueles indivíduos com deficiência visual e que não possuem a presença 
de terceiros no dia-a-dia, o que evidencia a necessidade de ações de promoções de 
saúde que busquem incentivar a prática da autonomia entre pessoas com deficiência 
visual. 

Dessa maneira, a elaboração de mais estudos relacionados com alimentação de 
indivíduos com deficiência visual é essencial para a compreensão dos hábitos 
alimentares desse grupo, garantindo um maior entendimento das necessidades do 
paciente com deficiência visual e o fornecimento de um suporte adequado e 
individualizado. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 – Frequência de consumo de alimentos no dia anterior por pessoas com 
deficiência visual. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil – 2016 

 

 

Tabela 2 – Características da alimentação, segundo refeição, de pessoas com 
deficiência visual. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil – 2016 
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TÍTULO: O MOVIMENTO PRÓPRIO NA OBRA DE BUYTENDIJK: uma leitura 

fenomenológica do esquema corporal e da expressividade do movimento 

Resumo 

O trabalho tem por objetivo fazer uma interpretação do conceito de movimento próprio, 
trazendo a tradução de partes da obra “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du 
mouvement humain” do autor Buytendijk (1957), como principal referência de uma 
abordagem fenomenológica para o estudo do movimento humano. Utilizando essa obra 
como referência é possível aprofundar os aspectos mais subjetivos do movimento que 
por vezes são ignorados pela ciência atual, porem que já fazem parte do conhecimento 
científico, como os aspectos afetivos, expressivos, sentimentos, desejos etc. 
pertencentes ao sujeito que se move. Podendo assim contribuir para o conhecimento 
da Educação Física no que diz respeito a consciência corporal e a análise de 
movimento. 
 
Palavras-chave: Esquema Corporal. Análise de movimento. Fenomenologia. 

TITLE: OWN MOVEMENT IN BUYTENDIJK'S WORK: A phenomenological reading of 

body schema and movement expressiveness. 

Abstract 

The work aims to make a interpretation of the concept of self-motion, bringing the 
translation of parts of the work “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du 
mouvement humain” by Buytendijk (1957), as the main reference of a phenomenological 
approach to the study of human movement. Using this work as a reference it is possible 
to deepen the more subjective aspects of the movement that are sometimes ignored by 
current science, although they are already part of scientific knowledge, such as affective, 
expressive aspects, feelings, desires, etc. belonging to the moving subject. It can thus 
contribute to the knowledge of Physical Education with regard to body awareness and 
movement analysis. 
 
Keywords: Body Scheme. Movement analysis. Phenomenology. 

Introdução 

Como continuidade do projeto de pesquisa “FILMAGEM, ANÁLISE DE MOVIMENTO E 
AUTO CONFRONTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: 
um dispositivo metodológico para pesquisas sobre o corpo estesiológico e a experiência 
emersiva.”, o presente trabalho tem como objetivo de fazer uma interpretação de 
conceitos como esquema corporal, expressividade do movimento e movimento próprio. 
Trazendo a obra “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du mouvement humain” 
do autor Buytendijk, (1957) como principal referência e integrar essa interpretação 
teórica com a análise de vídeos já realizados no projeto de pesquisa. A compreensão 
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fenomenológica na Educação Física constitui-se como uma referência como podemos 
observar nos comentários de Almeida (2013), que destaca os principais autores que 
trabalham com o tema; Silvino Santin, Manuel Sérgio, Wagner Wey Moreira, Elenor 
Kunz e Terezinha Petrúcia da Nóbrega, podendo assim “(...) afirmar o estabelecimento 
de uma tradição de estudos fenomenológicos na educação física.”. Ao tratar da 
fenomenologia Nóbrega, (2009, p. 59) nos diz “Sua tarefa não consiste em explicar o 
mundo, enquanto relações de causalidade, mas em compreender o seu sentido. Para 
tal, a fenomenologia busca as essências (...)”. Essências que não estão pautadas em 
uma lógica cartesiana ou em um mundo das ideias de Platão, que se encontram na 
existência, pela qual o corpo é o único e principal vetor de conhecer e reconhecer o 
mundo e o outro. “Deve-se compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo, tudo 
tem um sentido, nós encontramos sob todos os aspectos a mesma estrutura do ser” 
(Merleau-ponty, 1994, p. 17). Buytendijk (1957) traz em sua obra diversos pontos de 
vistas, citando outros trabalhos da época, que explicam a origem fisiológica do 
movimento a expressividade contida neles, nos mostra com vários exemplos os 
movimentos preferidos e as posturas que adquirimos em posições fáceis ou durante 
uma marcha e ainda depois de uma análise das classificações do movimento existentes 
sugere uma classificação funcional, onde o termo “funcional” é utilizado para incluir uma 
significação ao movimento, levando em conta o ambiente que o indivíduo se encontra e 
a sua intencionalidade, fugindo do ponto de vista descritivo a qual outras classificações 
se aprofundam, o autor ainda traz alguns conceitos como o de movimento próprio que 
nas palavras de Torres (2018, p. 153). O movimento próprio que é da ordem do sujeito 
e da subjetividade, não pelo entendimento dos métodos de objetivação científicos que 
ignoram o conhecimento da percepção, dos pensamentos, dos sentimentos, das 
fantasias e dos sonhos, relacionados ao mundo vivido, mas sim o movimento próprio 
que considera o sujeito fundamento da consciência deliberada de escolhas e decisões 
e como um fenômeno supostamente “inconsciente” de sua história e manifestações. 
Afim de melhor interpretar o conceito de esquema corporal sua definição colocada a 
seguir, segundo o neurologista Schilder (1935, p. 11): O esquema corporal é a imagem 
tridimensional que todos têm de si mesmos. Podemos chamá-la de imagem corporal. 
Esse termo indica que não estamos tratando de uma mera sensação ou imaginação. 
Existe uma apercepção do corpo. Indica também que, embora nos tenha chegado 
através dos sentidos dos sentidos, não se trata de uma mera percepção. Existem 
figurações e representações mentais envolvidas, mas não é uma mera representação. 
Nobrega (2009, p. 69) fazendo uma síntese do pensamento de Merleau-ponty sobre 
esquema corporal nos mostra “Nesse sentido o esquema corporal é a maneira de 
exprimir que o corpo está no mundo, não como coisa, objeto ou ideia, mas como 
presença viva, em movimento.”. A carga expressiva no movimento que Buytendijk 
explica, tem um significado para quem se move, as posturas e atitudes guardam uma 
relação para com o mundo interior, “Perceber os movimentos expressivos é captar o 
sentido da experiência” (Buytendijk, 1957, p. 339). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um trabalho teórico, de leitura e aprofundamento na interpretação 
fenomenológica de conceitos como esquema corporal, espaço e tempo, expressividade 
do movimento e movimento próprio sendo a obra “Attittudes et mouvements: étude 
fonctionelle du mouvement humain” do autor Buytendijk (1957) a principal referência do 
trabalho. A segunda parte da pesquisa é a articulação da análise teórica com a análise 
de imagens de práticas corporais definidas no projeto de pesquisa “FILMAGEM, 
ANÁLISE DE MOVIMENTO E AUTO CONFRONTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA 
NAS PRÁTICAS CORPORAIS: um dispositivo metodológico para pesquisas sobre o 
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corpo estesiológico e a experiência emersiva.”, considerando esses aspectos subjetivos 
e intersubjetivos, utilizando de entrevistas, depoimentos e auto-confrontações dos 
participantes, para a análise do movimento humano nas práticas corporais e seus 
sentidos expressivos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Partindo da ideia proposta por Buytendijk de movimento próprio, como sendo um 
movimento espontâneo, expressão de um sujeito autônomo, independente e individual. 
Justificando o uso desse conceito na análise de movimento o autor nos mostra: A ciência 
e o método de objetivação ignoram qualidades subjetivas como tal. Mas nosso 
conhecimento de percepções, pensamentos, motivos, sentimentos, fantasias, sonhos, 
etc., é tão extenso que esses fenômenos já são objeto de um conhecimento intelectual. 
(Buytendijk, 1957, p. 60) Assim tratar sobre conceitos como movimento expressivo e 
espaço e tempo do movimento se tornam relevantes, não só para a análise de 
movimento como para a área da educação física que busca uma aproximação com essa 
subjetividade contida em todos, logo a citação do autor nós ajuda a melhor interpretar o 
movimento expressivo: Qualquer ação intencional, portanto, tem uma carga expressa. 
A maneira como o cão vai ao encontro do mestre é definida, como uma ação, pelo 
objetivo a ser atingido. O objetivo determina o caminho seguido pelo animal. O caminho, 
por sua vez, determina a coordenação do movimento da corrida. (Buytendijk, 1957, p. 
290). Assim a carga expressa citada pelo autor faz referência a relação das posturas, 
atitudes e movimentos do indivíduo com o mundo interior do mesmo, ou seja, possui um 
significado para quem se move. Como um lutador simula um golpe na intenção de 
acertar um oponente imaginário e o faz com a eficácia de uma luta real. Para o autor 
cada indivíduo se move em um espaço vital, a vida desse sujeito é uma presença, uma 
relação com o mundo e com a sua própria existência, nas palavras do autor “As 
propriedades do espaço vital regulam nossos movimentos e nossas percepções (...)” 
(Buytendijk, 1957, p. 88). O campo de futebol para um jogador, constitui o espaço físico 
do mesmo, o que o autor mostra é o espaço vital, onde o jogador pode perceber brechas 
na defesa ou possibilidades de dribles antes mesmo do movimento ocorrer, tomando no 
caso sua experiencia que é uma propriedade do espaço vital como base. No seu capitulo 
sobre “Espaço vital e o tempo”, Buytendjik (1957, p. 90) nos fala sobre a unidade 
espaço-tempo vital, trazendo sua relevância com o conceito de distância, onde: A 
distinção entre “lá” e “aqui” joga tanto no tempo como no espaço. A distinção resulta da 
relação entre o poder se movimentar e seu espaço vital. A barra de areia onde você 
pode colocar seus pés está mais longe para nadador ruim do que para o nadador 
profissional. (Buytendjik 1957, p. 90). Com a mesma distância, a percepção de espaço-
tempo e o propósito de cada indivíduo citado no exemplo é diferente, o que nos leva a 
crer que tal aspecto está incluído no espaço vital. Sobre a percepção Buytendjik nos diz: 
“Na percepção, o objetivo é dado ao mesmo tempo que o ponto de partida e que o 
intervalo, e ainda atua no futuro, como distante no espaço e no tempo. Todo movimento 
ordenado para um fim altera o sistema temporal de acordo com o que consideramos 
uma função, ou como um processo psico-fisiológico.” ( Buytendijk, 1957, p. 91). Desse 
ponto em diante do trabalho seriam apresentadas as análises dos vídeos de dança e de 
artes marciais, levando em consideração os tópicos já interpretados neste e em 
trabalhos já realizados do mesmo projeto bem como em referências conhecidas. 
Tópicos como esquema corporal, imagem do corpo, motricidade, expressão do 
movimento e espaço e tempo do movimento, seriam analisados. Juntamente com as 
entrevistas, relatos dos participantes, depoimentos e auto-confrontações, para melhor 
descrever os aspectos mais subjetivos da experiencia vivida de cada participante, 
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chegando assim a uma análise completa articulando a análise teórica com a análise de 
imagens de práticas corporais já mencionadas. 
 
Conclusão 

 
Agregando a interpretação do conceito de movimento próprio do autor Buytendijk 
(1957), na obra “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du mouvement humain”, 
o presente trabalho traz assuntos associados a esse conceito, encontrados nos 
capítulos da obra aqui traduzida, como o “espaço vital” e a “unidade espaço-tempo” do 
movimento. Este relatório corresponde à metade do cronograma planejado para o 
respectivo trabalho, já que não houve aluno para continua-lo no período vigente, dito 
isso, fico com a esperança e o desejo de, em um futuro próximo este trabalho, assim 
como o projeto: “FILMAGEM, ANÁLISE DE MOVIMENTO E AUTO CONFRONTAÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA VIVIDA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: um dispositivo metodológico 
para pesquisas sobre o corpo estesiológico e a experiência emersiva.”, ter continuidade 
e êxito em agregar conhecimento para a área, mostrando o que existe de mais atual na 
área da fenomenologia da Educação Física no Brasil e no mundo. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO EM SEMENTES DE ABÓBORA (Cucurbita 

maxima Linn), CRUAS E TORRADAS, COMERCIALIZADAS EM NATAL/RN POR 

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

Resumo 

As sementes de abóbora, Cucurbita sp. (Cucurbitaceae), têm sido empregadas na 
alimentação humana como aperitivo, farinha ou óleo. São ricas em fibra alimentar e 
proteínas; entretanto, também possuem glicosídeos cianogênicos. O objetivo desse 
trabalho foi quantificar o cianeto em sementes cruas e torradas de jerimum caboclo 
(Cucurbita maxima) e avaliar a viabilidade/segurança delas para o consumo humano na 
forma de aperitivo. A quantificação do cianeto total foi feita por método colorimétrico 
empregando o picrato alcalino, após autólise e destilação de oito amostras. Os valores 
para as amostras cruas variaram de 89,11 a 362,08 μg de cianeto/g de sementes e das 
torradas variaram de 43,14 a 243,72 μg de cianeto/g de sementes. Considerando que a 
dose diária máxima seja de 90 μg de cianeto/kg corpóreo, tanto as amostras cruas como 
as torradas são viáveis para o consumo diário. Entretanto, o consumo prolongado das 
sementes, pode acarretar toxicidade crônica, se a dose ultrapassar 20 μg de cianeto/kg 
de peso corporal/dia. 
 
Palavras-chave: Cucurbita maxima. Jerimum caboclo. Cianeto. Toxicidad 

TITLE: DETERMINATION OF CYANIDE IN RAW AND TOASTED PUMPKIN (Cucurbita 

maxima Linn) SEEDS SOLDED IN NATAL/RN BY MOLECULAR ABSORPTION 

SPECTROPHOTOMETRY 

Abstract 

Cucurbita sp. (Cucurbitaceae) seeds are used in human diet as snacks, flour or oil. The 
seeds are a rich source of fibers and proteins but also presents cyanogenic glycosides. 
The objective of this work was quantify cyanide in raw and toasted seeds of Cucurbita 
maxima (popularly known in northeast Brazil as “jerimum caboclo”) and evaluate the 
viability/security of the seeds as snack in human consumption. The quantification of total 
cyanide was obtained by a colorimetric method using alkaline picrate, after autolysis and 
distillation of eight samples. The values for the raw samples varied from 89.11 to 362.08 
μg of cyanide/ g of seeds and from the toasted varied from 43.14 to 243.72 μg of cyanide/ 
g of seeds. Considering that the maximum daily dose is 90 μg of cyanide/ kg body weight, 
both raw and toasted samples are viable for daily consumption. However, chronic toxicity 
may occur if doses were up to 20 μg cyanide/ kg body weight/day. 
 
Keywords: Cucurbita maxima. Jerimum caboclo. Cyanide. Toxicity. 

Introdução 

1- INTRODUÇÃO 
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Durante os últimos anos a busca por alimentos mais saudáveis cresceu e devido a isso 
a indústria alimentícia vem aplicando seus recursos para atender a população. Uma das 
formas encontradas para ampliar esse mercado, encontra-se na elaboração de produtos 
a partir de resíduos agroindustriais sem valor comercial, que representa potencial fonte 
de desenvolvimento econômico e social (TINOCO et al., 2012). Entre esses resíduos, 
estão as sementes que, além de possuírem grande valor no processo produtivo, pois a 
qualidade delas é um bom elemento para determinar o sucesso de uma cultura (NETO 
et al., 1998 apud PERETTI, 1994), apresentam importantes nutrientes, podendo ser 
ótima opção de alimento, como as sementes de jerimum, linhaça e chia. 

As sementes de jerimum caboclo (Cucurbita maxima), apesar de serem resíduos do 
legume, possuem elevado valor nutritivo, como por exemplo alto valor calórico, baixo 
teor de carboidratos e significante teor de lipídios, proteínas, fibra alimentar e cinzas 
(CERQUEIRA et al., 2008). Em contrapartida, possuem fatores antinutricionais como 
oxalato, nitrato, cianeto, inibidor de tripsina, hemaglutina e polifenóis (DEL-VECHIO et 
al., 2005). Dentre os antinutrientes, o cianeto recebe posição de destaque, devido as 
suas propriedades que podem gerar danos ao organismo humano, principalmente 
quando presente em grandes concentrações em alimentos. 

Em alimentos o cianeto se encontra na forma de glicosídeo cianogênico, ligado a 

carboidratos. Quando ingerido, no estômago, esse glicosídeo cianogênico libera ácido 
cianídrico (HCN). Essa substância é absorvida e distribuída aos tecidos (AMORIM et al., 
2006 apud SMITH 1994; TOKARNIA et al., 2000). O cianeto que chega na corrente 
sanguínea, inibe enzimas que contêm ferro, sendo a mais importante a citocromo-
oxidase, que é essencial para a cadeia respiratória celular. Sem sua função íntegra, o 
transporte de elétrons é comprometido, podendo causar ao indivíduo hipóxia e anóxia 
citotóxica. Na intoxicação aguda os sinais clínicos incluem paresia, espasmos 
musculares generalizados e excitação. Na exposição prolongada ao cianeto algumas 
patologias são relacionadas, como diminuição do crescimento, hipotireoidismo, diabetes 
pancreática, distúrbios do sistema nervoso e distúrbios reprodutivos (CÂMARA et al., 
2014 apud BALLANTYNE, 1987; CÂMARA; SOTOBLANCO, 2013). 

Além da semente de jerimum caboclo, outras espécies de jerimum (C. moschata e C. 
pepo) são vastamente utilizadas na medicina como fontes eficientes para algumas 
doenças como hipertensão, diabetes, metabolismo lipídico e glicídico, doenças 
hepáticas e na medicina popular brasileira como vermífuga e antidepressiva 
(BISSACOTTI et al., 2016 apud SILVA; FERRARI; PARK, 2012, CERQUEIRA et al., 
2008, MOHAMED; RAMADAN; AHMED, 2009). 

Devido ao extenso uso das sementes de jerimum caboclo e sabendo conter glicosídeos 
cianogênicos, torna-se necessário o conhecimento mais aprofundado da concentração 
de cianeto presente nas sementes, com o objetivo de avaliar se são fontes seguras de 
alimentos. 

 
Metodologia 

 
2- METODOLOGIA 
 
2.1 Amostras 
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Oito amostras frescas de jerimum caboclo foram obtidas em alguns supermercados da 
cidade de Natal entre o período de março e dezembro do ano de 2018. No laboratório 
de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da UFRN, as sementes foram coletadas e 
limpas. Uma porção de 20g de sementes cruas e outra porção de 20g de sementes após 
torrefação foram empregadas para as análises. A torrefação foi realizada em forno 
convencional, a temperatura de 180 ºC durante 15 minutos. 
 
2.2 Materiais 
 
Ao longo do experimento foram utilizados: adaptador de vidro com ângulo de 105º, 
balança semi-analítica centesimal Bel M6202, balão de fundo redondo de 1000 mL com 
três saídas, balão volumétrico de (20, 50, 100 e 200 mL), banho-maria Solab SL 150/22, 
, bastão de vidro, béquer de vidro (50 mL e 100 mL), condensador reto,erlenmeyer 
graduado de vidro (125 mL), espátula de metal, espectrofotômetro de absorção 
molecular UV/VIS Even, estante para tubos, fita veda rosca, frasco âmbar, funil de 
separação (250 mL), funil de vidro, manta aquecedora Quimis Q.321.A.25, marcador 
permanente, tubos falcon, papel alumínio, pera de sucção, pipetas automáticas (200 e 
1000 μl), pipeta de Pasteur descartável de polietileno (2 mL), pipeta de vidro graduada 
(1, 2, 5 e 20 mL), proveta graduada de plástico (250 mL), proveta graduada de vidro (50 
mL), suporte para pipetas e vaselina. 
 
2.3 Reagentes 
 
Para a realização do experimento foram necessários os seguintes reagentes: água 
destilada, ácido pícrico P.A Cinética, ácido sulfúrico P.A Vetec, carbonato de sódio P.A 
Vetec, cianeto de sódio P.A Vetec e hidróxido de sódio (NaOH) P.A Vetec. 
 
2.4 Procedimentos 
 
2.4.1 Hidrólise ácida 
 
Uma alíquota de 20g da amostra foi transferida para um balão de fundo redondo com 
três saídas, onde em uma saída foi acoplado o funil de separação e na outra o destilador. 
O sistema de destilação foi vedado com o auxílio de vaselina e a extremidade final do 
condensador foi submersa em uma solução de hidróxido de sódio a 2,5%: 20 mL 
contidos em um erlenmayer. Através do funil de separação foram adicionados 80 mL de 
água e 20 mL de ácido sulfúrico a 10%, iniciando assim a hidrólise. Padronizou-se o 
tempo de 14 horas de hidrólise ácida para cada amostra. 
 
2.4.2 Destilação 
 
No final das 14 horas de hidrólise foram adicionados 40 mL de H 2 SO 4 a 10% pelo 
funil de separação, a manta aquecedora foi ligada entre os níveis 4 e 5, e o sistema de 
arrefecimento também foi acionado para dar início à destilação. O calor catalisa a 
quebra das ligações glicídicas presentes na semente de jerimum caboclo e libera ácido 
cianídrico. Este por sua vez, por ser volátil, entra no sistema de destilação onde 
condensa e escoa para o erlenmeyer contendo a solução de NaOH 2,5%. O produto 
formado é o cianeto de sódio que possui estabilidade, sendo possível a quantificação 
de cianeto na amostra. Foram coletados 125 mL de destilado, chamado de Destilado 1 
(D1). Em seguida, no funil de separação foram adicionados 80 mL de água destilada e 
mais 40 mL de H 2 SO 4 a 10%, e a extremidade do condensador foi submersa em outro 
erlenmayer contendo 20 mL de NaOH 2,5%, dando início a uma nova destilação, 
obtendo ao final 125 mL de outro destilado, denominado destilado 2 (D2). Ambos os 
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destilados foram separadamente filtrados e acondicionados em provetas. 
 
2.4.3 Curva de calibração 
 
Para a construção da curva de calibração foram utilizados 15 mL de uma solução de 
trabalho com concentração conhecida de cianeto de sódio (50 µg/mL). Alíquotas de 0,2 
– 0,5 – 1,0 – 2,5 – 3,0 mL da solução de trabalho foram transferidas para tubos de 
polipropileno com tampa. O volume de cada tubo foi completado para 5 mL com água 
destilada, e adicionado 5 mL de solução de picrato alcalino 0,5%, correspondendo às 
concentrações de 10, 25, 50, 125 e 150 µg de cianeto/mL. Os tubos foram fechados e 
levados para o banho-maria a 70º C durante dez minutos. Em seguida, os tubos foram 
retirados do banho-maria e mantidos em repouso por quinze minutos à temperatura 
ambiente para resfriamento. 
 
2.4.4 Determinação colorimétrica 
 
Uma alíquota de 5 mL de cada destilado foi transferida para tubos de ensaio com tampa, 
devidamente identificados. Em cada tubo de ensaio foram adicionados 5 mL de solução 
de picrato alcalino a 0,5%. O picrato alcalino é reduzido pelo cianeto formando um 
composto vermelho-alaranjado que possui absorvância ótima mensurada no 
espectrofotômetro no comprimento de onda de 490nm. Em um terceiro tubo (branco de 
reagentes) foi adicionado 5 mL de água destilada e 5 mL de solução de picrato alcalino 
a 0,5%. Os tubos foram agitados, fechados e mantidos em banho-maria a 70º C durante 
dez minutos. Em seguida os tubos foram retirados do banho-maria e mantidos em 
repouso à temperatura ambiente por quinze minutos ou por tempo necessário para 
resfriamento. Após a leitura da absorvância dos pontos da curva de calibração foi 
realizada a leitura dos destilados diluídos no mesmo comprimento de onda. Os valores 
obtidos, de concentração e absorvância, das soluções padrão, foram empregados para 
a obtenção da curva de calibração, pelo método da regressão linear. 
 
2.4.5 Cálculos 
 
Para a obtenção dos valores da concentração de cianeto presente na amostra foi 
utilizada a equação da reta obtida pela regressão linear da curva de calibração 
construída. O valor obtido em cada equação corresponde a quantidade de cianeto (em 
µg) presente em cada destilado. A concentração de cianeto total encontrado em cada 
grama de amostra será obtido, em μg/g, através da seguinte equação: 
μg de cianeto/g de amostra = (m x VD)/(p x v) onde: 
m – quantidade (em μg) de cianeto na alíquota do destilado 
VD – volume total do destilado 
P – peso da amostra (em g) utilizada para a análise 
V – volume do destilado utilizado para a análise 
 
Após obtenção dos resultados, os valores de cada destilado foram somados e o 
resultado final da concentração de cianeto total, expresso em μg/g, indica a 
concentração de cianeto em cada amostra. 
 
Resultados e Discussões 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para a quantificação de cianeto foram analisadas as sementes cruas e torradas de oito 
amostras de jerimum caboclo, sendo duas amostras as análises de sementes cruas e 
torradas, três amostras apenas sementes cruas e outras três amostras apenas 
sementes torradas.. A Tabela 1 (presente nos anexos) apresenta a concentração da 
substância estudada em μg/g de sementes de jerimum caboclo em diferentes amostras. 

Para as amostras 1 e 2 foram feitas análises de sementes cruas e torradas, sendo 
possível a comparação entre os resultados obtidos antes e após a torrefação. Na 
amostra 1 podemos constatar que a concentração de cianeto na semente crua é 26,85% 
superior ao da amostra torrada, enquanto na amostra 2 essa variação foi de 13%. Isso 
pode ter ocorrido, provavelmente, devido à volatilização do HCN durante a torrefação 
das sementes. 

Nas amostras 3, 4 e 5, o teor de cianeto foi analisado nas sementes cruas. A 
concentração encontrada apresentou variação relevante, conforme observado na 
Tabela 1. As sementes das amostras 6, 7 e 8 foram analisadas após torrefação. Foram 
constatados teores variados de cianeto. Essa variação pode estar relacionada aos 
métodos culturais de plantio, como por exemplo o tempo de maturação, que é fator 
determinante para a concentração de cianeto, visto que quanto maior for o tempo entre 
o plantio e a colheita, maiores serão as concentrações de cianeto (AKWAOWO et al., 
2000). Além disso, fatores bióticos e abióticos podem afetar diretamente na produção 
de metabólitos secundários das plantas (RAMAKRISHNA e RAVISHANKAR, 2011). 

Diante dos resultados obtidos, as sementes cruas e torradas são seguras para o 
consumo, considerando que as concentrações obtidas nas amostras analisadas 
somente ultrapassarão 90 μg de cianeto/ kg de peso corporal, limite proposto enquanto 
seguro pela JECFA (2011), se forem ingeridos quantidade iguais ou superiores de 22,67 
a 65,7 g de sementes cruas ou 18,59 a 105,88 g de sementes torradas (conforme 
demonstrado na Tabela 2 (presente nos anexos)), dependendo da amostra e 
considerando uma pessoa com 60 Kg de peso corporal. 

Segundo o Manual de Toxicologia Clínica (2017), a dose letal para adultos é de 50 a 
100 mg de ácido cianídrico. Para que isso fosse possível nas amostras estudadas, o 
indivíduo deveria ingerir uma porção mínima de 309,08 g de sementes de jerimum cruas 
ou 421,9 g de sementes torradas, considerando a amostra 1, por exemplo. Essa 
informação para as demais sementes está demonstrada na Tabela 2. 

NAVES et al. (2010) ao realizar diferentes processamentos nas sementes de Cucurbita 
maxima avaliaram que o cozimento em água em ebulição por 5, 10 e 15 minutos reduziu 
os níveis de K, Mn e Fe, entretanto não foram mensurados fatores antinutricionais. 
Considerando que o cianeto é termolábil, provavelmente se esse toxicante tivesse sido 
estudado pelo autor, as concentrações de cianeto também estariam reduzidas em 
função do tempo. Os resultados obtidos em nosso estudo corroboram os de DEL-
VECHIO et al. (2005) que realizaram tratamento térmico (cozimento e tostagem) em 
sementes de C. maxima, e constataram redução de cianeto, polifenóis, inibidor de 
tripsina e da atividade de hemaglutina nas sementes cozidas e torradas quando 
comparadas às sementes cruas. 

O trabalho realizado mostrou que as sementes torradas são mais seguras para o 
consumo, pois durante o processo térmico as concentrações de cianeto foram 
reduzidas. Entretanto, as concentrações de cianeto obtidas nas amostras torradas 
implicam em uma ingestão segura controlada, já que há um valor máximo considerado 
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seguro, conforme demonstrado (Tabela 2). Vale salientar que o procedimento técnico 
empregado nesta pesquisa promoveu uma liberação otimizada do toxicante cianeto. 
Assim, podemos sugerir que em condições fisiológicas, muito provavelmente, a 
liberação de cianeto deve ser menor que a encontrada no trabalho. Diante disso, pode 
ser que a porção de sementes torradas a ser ingerida pelo ser humano possa ser maior 
que aquelas demonstradas na Tabela 2. 

 
Conclusão 

 

4- CONCLUSÕES 

O presente trabalho analisou a concentração de cianeto em oito amostras de sementes 
de C. maxima. As amostras torradas apresentaram reduzidos teores de cianeto em 
concentrações inferiores àquela considerada como tóxica pela literatura. Considerando 
a ingestão diária aceitável proposta por JECFA (2011), o trabalho sugere enquanto 
seguro porções de sementes torradas entre 18,59 g e 105,88 g, dependendo da 
concentração de cianeto mensurada em cada amostra. Vale ressaltar que a técnica 
empregada promove a liberação otimizada de cianeto das sementes. Assim, em 
condições fisiológicas a porção de sementes segura para consumo diário pode ser maior 
que a sugerida no atual estudo. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Concentração de cianeto (µg/g) em sementes cruas e torradas de Cucurbita 
maxima (jerimum caboclo) 
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Tabela 2 - Quantidade (g) segura para a ingestão de sementes cruas e torradas 
analisadas. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO EM SEMENTES DE ABÓBORA (Cucurbita 

moschata), CRUAS E TORRADAS, COMERCIALIZADAS EM NATAL/RN POR 

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

Resumo 

 
 
 
INTRODUÇÃO: A adição de sementes de abóbora (Curcubita moschata) na dieta da 
população tem aumentado gradativamente devido a mesma conter compostos 
benéficos como fibras, lipídeos e proteínas. Entretanto, a semente também possui 
glicosídeos cianogênicos, que podem ser nocivos à saúde. OBJETIVO: O objetivo do 
presente trabalho foi quantificar e comparar a concentração de cianeto em sementes de 
abóbora (Curcubita moschata) cruas e tostadas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 
adquiridas em supermercados de Natal/RN partes da abóbora contendo as sementes, 
totalizando cinco amostras, em seguida utilizaram-se as sementes cruas e tostadas. A 
mensuração do cianeto total foi realizada por método colorimétrico empregando o 
picrato alcalino, após hidrólise ácida de cada amostra. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Os valores de cianeto encontrados oscilaram entre 39,73 e 288,23 µg/g. Com os 
resultados obtidos foi possível estabelecer que entre as sementes cruas ou tostadas, a 
crua obteve a maior concentração. Vegetais ou frações contendo teores de cianeto 
acima de 100 µg/g são consideradas tóxicas. Alimentos capazes de liberar 
concentrações de cianeto até 90 µg/kg corporal, diariamente, são considerados seguros 
para consumo humano. CONCLUSÃO: Logo, considerando o primeiro limite, as 
amostras analisadas no atual estudo podem ser classificadas como tóxicas. Entretanto, 
de acordo com o segundo limite, a ingestão de sementes de linhaça das amostras 
analisadas torna-se segura. 
 
Palavras-chave: Semente. Cianeto. Toxicidade. 

TITLE: DETERMINATION OF CYANIDE IN PUMPKIN (Cucurbita moschata), RAW AND 

TOASTED SEEDS, COMMERCIALIZED IN NATAL/RN BY MOLECULAR 

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY 

Abstract 

INTRODUCTION: The addition of pumpkin seeds (Curcubita moschata) in population 
diet has been increasing gradually because it contains beneficial compounds such as 
fiber, lipids and proteins. However, the seed also has cyanogenic glycosides, which can 
be harmful to health. OBJECTIVE: The objective of the present study was to quantify 
and compare the cyanide concentration in raw and toasted pumpkin seeds (Curcubita 
moschata). MATERIALS AND METHODS: Parts of the seeds were purchased in 
supermarkets in Natal/RN, totaling five samples, and then the raw and toasted seeds 
were used. Total cyanide was measured by colorimetric method using alkaline picrate 
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after acid hydrolysis of each sample. RESULTS AND DISCUSSIONS: The cyanide 
values found ranged from 39.73 to 288.23 µg/g. According to the results it was possible 
to establish that among the raw or toasted seeds, the raw one obtained the highest 
concentration. Vegetables or fractions containing cyanide contents above 100 µg/g are 
considered toxic. Foods capable of releasing cyanide concentrations up to 90 µg/kg body 
daily are considered safe for human consumption. CONCLUSION: Therefore, 
considering the first limit, the samples analyzed in the current study can be classified as 
toxic. However, according to the second limit, the pumpkin seed intake becomes safe. 
 
Keywords: Seed. Cyanide. Toxicity 

Introdução 

A meta da indústria de alimentos consiste na transformação de recursos naturais em 
alimentos industrializados para atender as necessidades da população e garantir o 
abastecimento dos grandes centros urbanos (VERONEZI E JORGE, 2012), visto que 
atualmente existe uma vasta procura no mercado pela alimentação saudável. Tem-se 
visto uma procura pela utilização integral dos alimentos, principalmente os de origem 
vegetal (VERONEZI E JORGE, 2012), e com a descoberta de propriedades auxiliares 
na saúde, a presença de sementes, farelos e cereais estão cada vez mais presentes no 
cardápio da população. 

Entretanto, estamos susceptíveis a encontrar agentes antinutrientes em alimentos de 
origem vegetal que, apesar de possuírem um alto valor nutricional, podem acarretar 
riscos para a saúde humana, caso sejam ingeridos de forma exacerbada. Dentre esses 
alimentos, têm-se evidenciado o crescente uso da semente da abóbora, ou jerimum 
como é comumente conhecido no Nordeste, em suas diversas formas de consumo 
(semente, farinha, óleo), por conter importantes propriedades nutricionais para os 
humanos como lipídeos, carotenoides, fibras e proteínas. No entanto, o que não é de 
conhecimento da população é que, além destes benefícios, a semente de abóbora 
possui agentes antinutricionais como o cianeto, inibidor de tripsina e hemaglutinina 
(DEL-VECHIO et al., 2005). Tais compostos podem interferir na digestibilidade e 
absorção dos nutrientes ou serem tóxicos, dependendo da quantidade em que são 
consumidos. (NAVES et al., 2010). 

Os glicosídeos cianogênicos são compostos orgânicos produzidos pelas plantas com 
função de defesa e constituem de uma porção açúcar e uma porção não açúcar. Por 
serem solúveis em água, quando hidrolisados liberam o cianeto (CN-) ou ácido 
cianídrico (HCN), presente em sua porção aglicona (CUTOLO, 2015). Essa reação de 
hidrólise, no vegetal fresco, ocorre por meio de enzimas, quando injuriado, ou durante 
o preparo para consumo, sendo favorecido em pH ácido (MIDIO, MARTINS, 2000). O 
cianeto (CN-) representa um risco de intoxicação, pois possui elevada afinidade pelo 
ferro trivalente da cadeia respiratória da enzima mitocontrial citocromo-oxidase 
(citocromo a3). Quando o cianeto se liga à enzima citocromo a3, é formado um 
complexo estável que impede o transporte de elétrons entre a enzima e o oxigênio 
molecular resultando na inibição ou redução do metabolismo oxidativo e da fosforilação, 
culminando com a hipóxia citotóxica (MIDIO, MARTINS, 2000). A diminuição do oxigênio 
é percebida por células quimiorreceptoras que, em resposta, estimulam o aumento da 
frequência respiratória. É observado um estado transitório de estimulação do sistema 
nervoso central provocando cefaleia, convulsões hipóxicas e morte por bloqueio 
respiratório de origem central – caracterizando a intoxicação aguda. Em situações de 
ingestão de pequenas quantidades de HCN por longos períodos de tempo podem 
ocorrer casos de intoxicação crônica, a qual apresenta consequências envolvendo o 
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sistema nervoso. A manifestação mais conhecida é a neuropatia atáxica tropical, 
síndrome caracterizada por mielopatia, surdez bilateral, atrofia óptica bilateral e 
polineuropatia(MIDIO, MARTINS, 2000). 

Tendo em vista que a toxicologia de alimentos destina-se a reconhecer as possíveis 
substâncias tóxicas nos alimentos e a estabelecer formas e quantidades seguras para 
consumo (SILVA, 2008) e, sabendo da presença de glicosídeos cianogênicos na 
semente de abóbora, esse trabalho teve como objetivo realizar a quantificação de 
cianeto total presente nas sementes de abóbora da espécie Curcubita moschata, cruas 
e tostadas, por espectrofotometria de absorção molecular, em amostras 
comercializadas na cidade do Natal (RN), para estabelecer um limite seguro de 
ingestão. 

 
Metodologia 

 

3.3 Amostras 

As amostras de C. moschata íntegras analisadas foram adquiridas em supermercados 
e mercados de pequeno porte da cidade do Natal/RN no período de março a dezembro 
de 2018. Foi realizada a análise com as sementes cruas e torradas de cinco amostras, 
a fim de comparar a quantificação de cianeto antes e após a ação do calor. Foi analisada 
uma alíquota de 20 g de sementes cruas e torradas de cada amostra. 

As sementes cruas foram limpas, e as torradas, após limpas, permaneceram no forno 
convencional a 180° C por 10 minutos. Em um béquer, com auxílio de uma espátula de 
metal, foram mensurados, individualmente, 20 g de cada amostra em balança semi-
analítica. 

3.4 Hidrólise ácida 

A alíquota de 20 g de sementes cruas e torradas de cada amostra foi transferida, 
individualmente para um balão de fundo redondo de três saídas que, em seguida, foi 
acoplado a um destilador. O sistema de destilação foi vedado com auxílio de vaselina e 
fita veda rosca e a saída foi fechada mergulhando a extremidade do condensador em 
um erlenmeyer contendo 20 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 2,5%. Um 
funil de separação foi acoplado a uma das saídas laterais do balão, e na saída central 
foi acoplado uma rolha revestida com fita veda rosca, de modo que concluísse o 
fechamento do sistema e permitisse a adição de 80 mL de água destilada e 20 mL de 
ácido sulfúrico (H2SO4) a 10%, iniciando assim a hidrólise. Foi padronizado o tempo de 
quatorze horas de hidrólise ácida para cada amostra. 

3.5 Destilação 

No final de quatorze horas de hidrólise foram adicionados 40 mL de H2SO4 a 10% pela 
saída lateral do balão e, em seguida, a manta aquecedora e o sistema de arrefecimento 
foram acionados, dando início à destilação. O calor catalisa a quebra das ligações 
glicídicas e libera ácido cianídrico. O ácido cianídrico é volátil e entra no sistema de 
destilação onde condensa e escoa para o erlenmeyer contendo a solução de NaOH 
2,5%. Uma vez no erlenmeyer, o ácido cianídrico reage com o NaOH. O produto 
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formado, cianeto de sódio (NaCN), é estável, tornando possível a quantificação de 
cianeto na amostra. 

Em uma primeira destilação foram recolhidos 125 mL de destilado, chamado de 
Destilado 1 (D1). Uma segunda destilação foi realizada após substituição do erlenmeyer 
localizado na extremidade final do condensador por outro, também contendo 
inicialmente 20 mL de NaOH 2,5%. Entretanto, antes do início dessa segunda 
destilação, foi adicionado, pelo funil de separação acoplado à saída lateral do balão 
contendo a amostra, 80 mL de água destilada e 20 mL de H2SO4 a 10%. Foram 
recolhidos também 125 mL de destilado, chamado de Destilado 2 (D2). 

3.6 Determinação colorimétrica 

Os destilados 1 e 2 foram filtrados e em seguida transferidos para provetas graduadas. 
Nas provetas, os volumes dos destilados foram aferidos e quando necessário, o(s) 
volume(s) corrigido(s) para 125 mL com água destilada. Uma alíquota de 5 mL de cada 
destilado foi transferido para tubos de ensaio com tampa. Em cada tubo de ensaio foram 
adicionados 5 mL de solução de picrato alcalino a 0,5%. O picrato alcalino é reduzido 
pelo cianeto formando um composto vermelho-alaranjado que possui absorbância ótima 
no espectrofotômetro a 490 nm. Em um terceiro tubo (branco de reagentes) foi 
adicionado 5 mL de água destilada e 5 mL de solução de picrato alcalino a 0,5%. Os 
tubos foram agitados, fechados e levados para banho-maria a 75º C durante dez 
minutos. Em seguida os tubos foram retirados do banho-maria e mantidos em repouso 
à temperatura ambiente por quinze minutos ou por tempo necessário para resfriamento. 
Após a leitura da absorbância da solução colorida contra o branco de reagentes a 490 
nm foi realizada a leitura dos destilados diluídos no mesmo comprimento de onda. 

3.7 Curva de calibração 

Para a construção da curva de calibração foram utilizados 10 mL de uma solução de 
trabalho com concentração conhecida de cianeto de sódio (50 µg/mL). Alíquotas de 0,2 
– 0,5 - 1,0 - 2,0 – 2,5 – 3,0 mL da solução de trabalho foram transferidas para tubos de 
ensaio com tampa. O volume de cada tubo foi completado para 5 mL com água 
destilada, quando necessário, e adicionado 5 mL de solução de picrato alcalino 0,5%, 
correspondendo às massas de 10, 25, 50, 100, 150 e 200 µg de cianeto. Os tubos foram 
fechados e submetidos ao mesmo procedimento descrito no item 3.6. Os valores 
obtidos, de concentração e absorbância, foram empregados para a obtenção da curva 
de calibração, pelo método da regressão linear. 

3.8 Cálculos 

Para a obtenção dos valores da concentração de cianeto presente na amostra foi 
utilizada a equação da reta obtida pela regressão linear da curva de calibração 
construída. O valor obtido em cada equação corresponde a quantidade de cianeto (em 
µg) presente em cada destilado. A concentração de cianeto total encontrado em cada 
grama de amostra será obtido, em μg/g, através da seguinte equação: 

μg de cianeto/g de amostra = (m x VD)/(p x v) onde: 

m – quantidade (em μg) de cianeto na alíquota do destilado 

VD – volume total (em mL) do destilado 
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P – peso da amostra (em g) utilizada para a análise 

V – volume (em mL) do destilado utilizado para a análise 

Após obtenção dos resultados da equação acima, os valores de cada destilado foram 
somados e o resultado final da concentração de cianeto total, expresso em μg/g, indica 
a concentração de cianeto em cada amostra. 

 
Resultados e Discussões 

 

Amostras de sementes de abóbora da espécie Curcubita moschata, vendidas na cidade 
de Natal (RN), foram selecionadas para determinar e comparar os teores de cianeto 
total, antes e após a torrefação, e também para discutir sobre a segurança da ingestão 
dessa semente, cada vez mais procurada e difundida como alimento funcional. Foram 
analisadas cinco amostras, sendo cinco análises com a semente crua e cinco análises 
com a semente tostada, nas quais se observou concentrações de cianeto total entre 
53,42 µg/g e 288,23 µg/g, conforme apresentado na Tabela 1. 

Com os resultados obtidos das sementes cruas e tostadas das cinco amostras foi 
observado que a maior concentração está entre as amostras cruas, demonstrando que 
a ação do calor nas sementes pode possibilitar uma diminuição da concentração de 
cianeto. Esse resultado vai de acordo ao de Del-Vechio et al. (2015), que investigaram 
o efeito do tratamento térmico (cocção e tostagem) em sementes de abóboras 
(Cucurbita spp.) sobre os níveis de fatores antinutricionais e/ou tóxicos e verificaram 
que os tratamentos levaram à redução dos níveis de cianeto (Benevides et al, 2011). 

Conforme apresentado na Tabela 1, o destilado 2 apresentou uma quantidade de 
cianeto superior ao destilado 1, isso ocorreu devido ao maior tempo sob influência da 
hidrólise ácida e calor, fazendo com que a casca da semente de jerimum fosse 
fragilizada, facilitando a volatilização do composto e, consequentemente, aumentando 
sua concentração. A partir da soma das quantidades de cianeto dos destilados 1 e 2 
foram obtidas as concentrações de cianeto total, possibilitando, então, a comparação 
dos valores obtidos com o mesmo tipo de abóbora, porém adquiridos em locais 
diferentes, diferenciando apenas a apresentação da semente, sendo possível sugerir 
que a variação do teor de cianeto total pode ser proveniente de oscilações de diversos 
parâmetros durante plantio, colheita e/ou armazenamento, já que a concentração de 
metabólitos secundários depende fortemente das condições de crescimento e têm 
impacto nas vias metabólicas responsáveis pela acumulação desses produtos, além dos 
fatores de estresses abióticos também poderem influenciar no crescimento e na 
produção de metabólitos secundários em plantas (RAMAKRISHNA, RAVISHANKAR, 
2011). 

É importante destacar que a metodologia empregada, hidrólise ácida seguida de 
complexação com o picrato alcalino, é considerada efetiva na determinação de cianeto 
total em alimentos. Dessa maneira, foi empregada a espectrofotometria de absorção 
molecular como forma de detecção e quantificação de cianógenos totais por ser, 
segundo a literatura, o método mais amplamente utilizado. 

Segundo Ikediobi et al., vegetais ou frações contendo teores de cianeto acima de 100 
µg/g são considerados tóxicos. Logo, algumas das amostras analisadas no atual estudo 
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podem ser classificadas como tóxicas, colocando em risco a saúde dos consumidores, 
pois apresentaram concentração superior ao limite acima proposto. Entretanto, a JECFA 
propõe atualmente uma ingestão diária aceitável (IDA) de 90 µg de cianeto/kg corpóreo 
para alimentos ou suas frações que, uma vez ingeridos, possuem capacidade de liberar 
cianeto. Assim, de acordo com os resultados obtidos das amostras analisadas, é 
considerado seguro para um ser humano, com peso médio de 60 kg, consumir, 
diariamente, até 33,5 g de sementes tostadas que possuem 161,52 µg CN/g de amostra 
e 18,75 g de sementes cruas que possuem 288,23 µg CN/g. É importante ressaltar que 
essa sugestão considera a liberação total do cianeto disponível nas sementes, visto que 
a metodologia utilizada otimizou a liberação do cianeto total e, portanto, não simula as 
condições do processo fisiológico. Assim, em condições fisiológicas normais, 
provavelmente a concentração de cianeto liberada por sementes tostadas no organismo 
seja inferior ao obtido nas condições otimizadas da técnica empregada no laboratório. 

Assim, a ingestão de sementes de jerimum das amostras analisadas pode ser 
considerada segura se adicionada em pequenas quantidades à dieta diária (33g de 
sementes tostadas contendo 161,52 µg CN/g de amostra) e isso é explicado pelo fato 
da dose letal de cianeto para o ser humano oscilar entre 0,5 a 3,5 mg/kg de peso 
corpóreo. Pode-se, ainda, explicar o fato de pessoas consumirem quantidade superior 
esporadicamente e não apresentarem sinais de intoxicação pelo modo de preparo, 
assando as sementes por tempo superior aos dez minutos adotados no procedimento, 
visto que, por ser uma substância volátil, o calor tende a diminuir o teor de cianeto. 
Ademais, a trituração das sementes não é total durante o processo de mastigação, o 
qual pode prejudicar a liberação de uma importante fração do cianeto. 

 
Conclusão 

 

Sabendo que as sementes analisadas são consideradas tóxicas por excederem o teor 
de cianeto de 100 µg/g e, sabendo que a JECFA propõe 90 µg de cianeto/kg corpóreo 
como ingestão diária segura, pode-se considerar segura a ingestão das sementes 
tostadas analisadas no presente estudo, desde que em porções pequenas. Por um lado, 
o limite proposto parece poder ser facilmente ultrapassado, pois 33 g de sementes é 
uma pequena porção. Soma-se a isso a possível ingestão de outros alimentos que 
também são capazes de liberar ácido cianídrico. Por outro lado, o procedimento técnico 
adotado otimiza a liberação de cianeto das sementes e essa liberação deve ser diferente 
daquela que ocorre no organismo humano. Assim, maiores estudos sobre esse alimento 
tornam-se necessários, especialmente simulando o processo fisiológico, para que sejam 
adicionadas as porções seguras nos rótulos e, consequentemente, conscientização da 
população. 
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TÍTULO: Ações de enfermagem em reabilitação com crianças e adultos no atenção 

primaria em saúde: uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Identificar, na literatura, as ações de enfermagem relacionadas à reabilitação 
realizadas pelos enfermeiros dos serviços de Atenção Primária à Saúde. Método: Trata-
se uma revisão integrativa realizada entre maio e julho de 2019, nas bases LILACS; 
SCIELO; CINAHL; Pubmed/Medline; Scopus e Web of Science. Um total de 16 artigos 
foram incluídos na amostra final. Resultados: Os artigos encontrados em sua maioria 
abordam as ações de reabilitação com a população adulta, 50% no cenário da atenção 
primária e 37,5% em domicílio. No tocante a característica das patologias ou 
deficiências, a maioria dos estudos se deu com pacientes de doenças crônicas 68,75% 
em seguida das doenças mentais 18,75% e com algum tipo de deficiência 12,5%. 
Conclusão: O profissional de enfermagem atua em reabilitação, por meio de ações em 
ações assistenciais, de aconselhamento/educação em saúde e de gerenciamento, as 
quais ocorrem tanto no domicílio como nas clínicas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Reabilitação, Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Nursing actions in rehabilitation with children and adults in primary health care: 

an integrative review 

Abstract 
Objective: To identify, in the literature, nursing actions related to rehabilitation performed 
by nurses of Primary Health Care services. Method: This is an integrative review 
conducted between May and July 2019, based on LILACS; SCIELO; CINAHL; Pubmed 
/ Medline; Scopus and Web of Science. A total of 16 articles were included in the final 
sample. Results: The articles found mostly address rehabilitation actions with the adult 
population, 50% in the primary care setting and 37.5% at home. Regarding the 
characteristic of pathologies or disabilities, most studies were with patients with chronic 
diseases 68.75% followed by mental diseases 18.75% and with some type of disability 
12.5%. Conclusion: The nursing professional works in rehabilitation through actions in 
health care, counseling / health education and management, which occur both at home 
and in clinics. 
 
Keywords: Nursing, Rehabilitation, Primary Health Care. 

Introdução 

O crescimento da população idosa, o aumento das doenças crônicas e complexidade 
das condições clínicas, o avanço nos tratamentos e manejo de doenças e o aumento da 
expectativa pública são fatores que tem levantado a necessidade de ações de 
reabilitação a nível mundial (YONEKURA et al,2013). Ademais, aqui no Brasil, outros 
fatores particulares contribuíram para o aumento da necessidade de reabilitação, a 
exemplo temos a reabilitação com enfoque em recém-nascidos (RN) com anomalias da 
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Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV). Indivíduos que sofreram quebra da 
funcionalidade física e cognitiva devido a lesões neurológicas ou por sequelas de 
doenças crônicas; pessoas com necessidades especiais ocasionadas por limitações 
motoras diversas, ou com deficiências auditivas, visuais, e de desenvolvimento; idosos 
com declínio de funcionalidade e demência; entre outros. (COSTELLO et al, 2016) 
Assim, a reabilitação é considerada pela OMS como um conjunto de medidas que 
ajudam pessoas com deficiências ou prestes a adquirir deficiências a terem e manterem 
uma funcionalidade ideal na interação com seu ambiente. A reabilitação pode partir de 
uma intervenção no ambiente residente ou ações diretamente sobre a pessoa. O 
enfoque no cuidado é integral a pessoas, as ações de reabilitação podem incluir, por 
exemplo, indivíduos com doenças crônicas, que ainda não perderam funcionalidade 
(OMS, 2011; BRASIL, 2013). Desta forma, o processo de reabilitação deve incluir a 
família, pois as ações de reabilitação devem estar contextualizadas em um ambiente 
familiar e social, assim é necessário lembrar-se do reconhecimento das potencialidades 
e responsabilidades de cada membro familiar para a pessoa no processo de reabilitação 
(BORGNETH; 2004, SENA; 2015). Deste modo, ressalta-se que os cuidados de 
reabilitação no SUS estão incluídos na Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência e 
entre os ambientes desta rede tem-se os hospitais gerais, hospitais de reabilitação, 
Centro Especializado em Reabilitação (CER), entre outros e na atenção primária as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 
Atenção Odontológica (OLIVEIRA; GARCIA 2017). A atenção primária é, portanto um 
conjunto de intervenções e ações de saúde no âmbito individual e coletivo que envolve 
atividades de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Os cuidados 
de reabilitação na APS devem considerar todas as necessidades do sujeito, para além 
do plano da deficiência propriamente dita. Alguns exemplos de atividades são: 
acompanhamento longitudinal de casos, realização de atividades coletivas, assistência 
domicilia entre outros (OLIVEIRA; GARCIA 2017). Desta maneira, a reabilitação 
pensada de modo integral deve ser realizada por uma equipe multiprofissional, pois há 
aspectos implicados em diferentes aspectos como a motora, sensorial, neuropsicológica 
e comunicação. Logo, demanda trabalho em mais de um campo profissional. De modo 
que através da junção de técnicas diferentes e experiências cada um contribui em maior 
ou menor grau nas atividades e ações reabilitadoras. (BRASIL, 2015). Destarte, no 
processo de reabilitação, os cuidados de enfermagem têm como principais objetivos, 
auxiliar o paciente a se tornar independente o máximo que puder dentro de suas 
condições, promover e incentivar o autocuidado através de orientações e treinamento 
de situações, preparar o deficiente para uma vida social, familiar da melhor maneira 
possível e com qualidade (LEITE; 2005) Diante do exposto questiona-se: Quais ações 
são desenvolvidas por enfermeiros no contexto da atenção primária à saúde, como foco 
na reabilitação? Objetiva-se com esse estudo identificar, na literatura, as ações de 
enfermagem relacionadas à reabilitação realizadas pelos enfermeiros dos serviços de 
atenção primária de saúde. 
 
Metodologia 

 
Este relatório trata-se de uma Revisão Integrativa, pesquisa em que através de uma 
ampla abordagem metodológica incluí estudos experimentais ou não experimentais, de 
abordagem qualitativas ou quantitativas. A partir da ampla amostra de trabalhos 
coletados apresentam um panorama de conceitos, teorias ou problemas de interesse 
da enfermagem. (SOUZA et Al , 2010) Para construir uma revisão integrativa deve-se 
seguir as seis fases, a princípio é feito a construção de uma pergunta norteadora a qual 
irá determinar quais serão os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação 
e as informações coletadas de cada estudo selecionado. Em seguida, ocorre à busca 
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de dados em bases eletrônicas, posteriormente a coleta de dados representa a extração 
das informações por meio de um instrumento, depois analisam-se os dados coletados, 
em seguida a discussão dos dados conforme o referencial teórico e por fim, a 
apresentação da revisão integrativa. (SOUZA et Al , 2010). As buscas foram realizadas 
nos meses de Maio, Junho e Julho do ano de 2019. Utilizou-se o “Portal do Periódicos 
CAPES” por meio do acesso remoto via CAFe. Como bases de dados utilizou-se 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO); Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL); Pubmed/Medline; Scopus e Web of Science. Para a busca utilizou-
se os descritores “Enfermagem”, “Reabilitação”, “Atenção Primária à Saúde”, “Pacientes 
Domiciliares” e “Visitas Domiciliares”, cruzados de três diferentes formas:“Enfermagem” 
AND “ Reabilitação” AND “Atenção Primária à Saúde”, “Enfermagem” AND “ 
Reabilitação” AND “Pacientes Domiciliares” e “Enfermagem” AND “ Reabilitação” AND 
“Visitas Domiciliares, intercalados pelo operador boleano AND”. Como critérios de 
inclusão tem-se: estudos primários, nos idiomas inglês, português e espanhol, 
disponíveis na íntegra e que abordassem ações de enfermeiros, no contexto da atenção 
primária à saúde (APS), voltados para a reabilitação de crianças e adultos. Foram 
excluídos os editoriais, cartas ao leitor e as revisões. Foram encontrados na primeira 
busca 2.161 estudos. Em seguida foi utilizado os filtros “Open Acess” ou “Free Text” ou 
“Free Full Text” obtendo 529 resultados. Utilizou-se três estratégias para a busca dos 
estudos: 1) leitura do título e resumo; 2) leitura flutuante a qual incluí o título, o resumo, 
a metodologia, o resultados e a discussão; 3) e dos eleitos a leitura completa dos 
manuscritos selecionados. Um total de 16 artigos foram incluídos para compor a 
amostra final do estudo. Para extração dos dados utilizou-se um instrumento formulado 
pelo bolsista de iniciação científica, que continha as seguintes variáveis: caracterização 
do estudo (autor, lugar, ano), metodologia ( tipo de estudo, local, população, amostra, 
critérios de inclusão e exclusão e análise, resultados ( tipo de reabilitação, ambiente na 
APS, termos utilizados para descrever a reabilitação, quais ações de reabilitação). Os 
dados extraídos foram analisados através da comparação dos instrumento. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os estudos incluídos foram desenvolvidos em oito países: 43,75 % (n=7) ocorreram no 
Reino Unido, 18,75 % (n=3) nos EUA, 6,25% (n=1), na Austrália, 6,25% (n=1) Holanda, 
6,25% (n=1) Suécia, 6,25% (n=1) África do Sul, 6,25% (n=1) Indonésia e 6,25% (n=1) 
Espanha. O estudo mais antigo foi publicado no ano de 1964 e o mais recente em 2019. 
A década com maior prevalência de estudos foi entre os anos de 2010-2019 com um 
total de oito estudos (50 %). Entre as abordagens dos estudos foi possível notar uma 
preferência por aqueles com enfoque qualitativo (62,5%/n=10), em comparação a 
estudos quantitativos (37,5%/n=6), já pelo tipo de estudo houve uma maior quantidade 
de estudos clínicos randomizados (37,5 %/n=6), atrás os estudos de análise temática 
(12,5 %/ n=2) e relato de casos (12,5 %/ n=2). Dentre os espaços da atenção primária 
à saúde a grande maioria dos estudos (50%/n=8) se deram em clínicas de APS, sejam 
elas dirigidas por enfermeiros ou por uma equipe multiprofissional, seis (37,5%) foram 
no domicílio dos pacientes, um (6,25%) se deu em uma Instituição de Longa 
Permanência (ILP) e um (6,25%) se deu em uma instituição religiosa chamada pelos 
autores de “Missão”. O enfoque do cuidado de enfermagem estava voltado ao público 
adulto (100%) e a metade (50% /n=8) com incluíram os idosos. Sobre a característica 
das patologias ou deficiências, a maioria dos estudos se deu com pacientes de doenças 
crônicas (68,75%/n=11), em seguida veio às doenças mentais com três estudos 
(18,75%) e aqueles com deficiência foram encontrados em dois estudos (12,5%). A 
prática de enfermagem na APS estava voltada para reabilitação física (62,5 %/n=10), 
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reabilitação emocional/psicológica (12,5%/n=2), reabilitação social (12,5%/n=2) e 
reabilitação psicossocial (12,5%/n=2) . Entre as ações desenvolvidas pelos enfermeiros 
focaram em aliviar os sintomas (68,75%/n=11), com lidar de maneira positiva com 
problemas reais (18,75%/n=3) e evitar problemas potenciais (12,5%/n=2). Diversas 
palavras foram utilizadas para descrever ações de reabilitação, em alguns textos 
diferentes termos são utilizados como sinônimos, de modo que: reabilitação (n=9), 
intervenção (n=6), tratamento (n=2), terapia (n=2), programa (n=1), prevenção (n=1), 
consulta (n=1), cuidados domiciliares (n=1). As ações da equipe de enfermagem na APS 
com foco na reabilitação de adultos e idosos envolvem intervenções assistenciais, de 
aconselhamento/educação em saúde e gerenciamento de cuidados. Entre as 
assistenciais, aparecem nos artigos com ações Fullard (1998) com a reabilitação 
cardíaca e o estímulo a atividades físicas, cessação de tabagismo. Já no artigo de Badia 
(2011) a prioridade dos cuidados de reabilitação dos enfermeiros em domicílio foi o 
tratamento de feridas. Em Angus (2012) os cuidados para pacientes com DPOC 
incluíam a prescrição de bronco dilatadores. Em geral as ações assistenciais incluem: 
a prática de atividade física, cessação de tabagismo, realização de cuidados com lesões 
por pressão, tratamento preventivo para pacientes pós-AVE ou doenças cardíacas, e 
tratamento de doenças pulmonares. As ações de aconselhamento/educação em saúde, 
atuam sobre o usuário e família pela doença crônica ou educação para a implementação 
de adequações no ambiente em frente às limitações do paciente e família, na pesquisa 
de Zakrisson (2011) ocorreram sessões educativas de uma hora onde se abordou a 
medicação, fisiologia, dieta, atividades físicas para pacientes em reabilitação pulmonar 
com DPOC. No estudo de Jolly (2009) com intervenções para pacientes com 
insuficiência cardíaca, informações foram passadas sobre insuficiência cardíaca, 
conselhos de autogerenciamento, monitoramento da condição, utilização de 
betabloqueador isso no domicílio dos usuários. Em Lakeman (2013) enfermeiros 
especialistas em psiquiatria realizavam educação em saúde com foco em condições 
físicas, uma demonstração que a reabilitação deve assistir o indivíduo de forma integral. 
As ações de gerenciamento incluem o enfermeiro dá continuidade à reabilitação iniciada 
no âmbito hospitalar, no estudo de Anderson (1964) os profissionais deveriam realizar 
a referência-contra referência e encaminhar relatórios aos profissionais dos hospitais. 
Em Uys (1997) a fim de realizar reabilitação profissional os enfermeiros faziam a ligação 
com chefes e líderes da população sendo assim gerenciando as intervenções. Em 
Lashey (2019) o enfermeiro coordena as ações de uma Missão, desenvolvendo políticas 
e programas de saúde pública, e assumindo a liderança da equipe multiprofissional. Em 
Venketasubramanian (2008), o enfermeiro faz os encaminhamentos apropriados, como 
ligações aos serviços de reabilitação do dia; estabelecer contato com o assistente social 
ou serviços integrados de assistência. Nenhum dos estudos incluindo na pesquisa se 
deu no Brasil, o que impede ter uma visão da realidade nacional das ações de 
reabilitação dos enfermeiros na APS, a metade dos estudos se deu na última década 
demonstrando que eles são atuais, a maioria dos estudos (n=10) possuíam um enfoque 
qualitativo, portanto, tinham uma prevalência na descrição dos cuidados realizados, ou 
de planejarem como esses cuidados deveriam acontecer. Dos 16 estudos incluídos seis 
(37,5%) se deram no domicílio dos pacientes, em uma revisão sistemática realizada por 
Seixas (2016) a reabilitação domiciliar para pacientes com DPOC pode ser uma 
alternativa para pacientes estáveis e que a reabilitação pode ser menos onerosa, pois 
não requer profissionais ou equipamentos e instalações de alto custo. Na revisão 
narrativa de Dias (2017) para usuários que necessitam de reabilitação, porém não 
elegíveis para tratamento nos serviços especializados e que estão sob cuidados da APS 
muitas vezes ultrapassam a capacidade de cuidar das equipes de saúde. Assim, os 
profissionais de reabilitação precisam efetivamente contar com as famílias e/ou 
cuidadores, para que cumpram com as orientações e com um plano simplificado de 
tratamento (SEIXAS, 2016;DIAS, 2017). O perfil das patologias dos estudos incluídos 
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indicava uma presença de doenças crônicas o que está de acordo com a prevalência 
de cuidados a idosos, sabe-se que com o envelhecimento populacional ocorreu uma 
mudança no perfil de doenças, de infectocontagiosas mudou-se para crônicas, no 
estudo de Carreira (2010) idosos acompanhados em visitas domiciliares pela equipe de 
APS e entre as ações que deveriam ser desenvolvidas incluía-se a reabilitação de 
agravos (CARREIRA;2010). As ações dos enfermeiros na APS ao cuidado de pacientes 
com doenças crônicas não transmissíveis incluem três práticas: visita domiciliar, 
atendimento individual e coletivo, além de cuidados de promoção da saúde 
(BECKER;2018). Em relação às intervenções de enfermagem que podem ser realizadas 
durante a reabilitação o artigo de Tosin (2016) traz algumas para o paciente com 
Parkinson dentre elas destacam-se: Ensino: processo da doença, Controle de 
medicamentos, Cuidados cardíacos: reabilitação, Assistência ao autocuidado, Apoio 
familiar, Cuidados da pele: tratamentos tópicos, Cuidados na incontinência urinária, 
Terapia com exercício: mobilidade articular (TOSIN et Al, 2016). O estudo encontrou 
como resultados uma prevalência de cuidados a população composta por adultos e 
idosos, isso está em consonância com a pesquisa de Correia (2017) a qual avaliou o 
perfil epidemiológico dos pacientes que recebem reabilitação auditiva em que houve 
prevalência de pacientes idosos com perdas auditivas, devido às perdas fisiológicas do 
processo de envelhecimento. Já o outro estudo o de Klarh (2018) a prevalência de 
pacientes encaminhados à reabilitação cardíaca foi de idosos, o que foi associada ao 
fato de doenças cardiovasculares serem crônicas culminando no aparecimento de 
sintomas em pessoas mais velhas (CORREIRA, 2017; KLARH, 2018). Essa 
característica de ter uma população mais idosa como recebedora de cuidados de 
reabilitação está associada ao fato de que mundialmente as populações estão 
envelhecendo, e possui as características de saúde a presença de múltiplas condições 
clínicas, poli-incapacidades, polifarmácia, propedêutica complementar extensa e vários 
especialistas envolvidos no cuidado. (MIRANDA, 2016; MORAES, 2012). Embora 
existam aqueles que são saudáveis, muitos outros apresentam alguma doença crônica 
e/ou deficiência, observando-se um aumento das demandas por atenção à saúde, que 
por suas necessidades devem realizar intervenções preventivas, curativas, paliativas e 
reabilitadoras propostas para manter ou recuperar a saúde (MIRANDA, 2016; MORAES, 
2012). Essas necessidades acabam fazendo parte do trabalho das equipes de atenção 
primária à saúde, pois eles deparam com casos consequentes de situações geradoras 
de deficiência e de perda de funcionalidade que necessitam de cuidados em reabilitação 
nas mais diversas condições. Exemplos são: as fraturas e traumatismos, as amputações 
e lesões medulares, as dores crônicas, as alterações de linguagem, a fala e 
comportamento, os déficits auditivos, as instabilidades posturais, as disfagias e as 
alterações cognitivas, entre outros agravos à saúde (BRASIL; 2017). O artigo de 
Trombetta (2015) em que discutiu-se as dificuldades encontradas em uma equipe de 
reabilitação, entre os pontos abordados falou-se do trabalho em equipe a qual apresenta 
composição multidisciplinar, mantêm um discurso de assistência coletiva e 
interdisciplinar, porém a maior parte das atividades observadas transcorre de maneira 
individualizada e as reuniões de equipe ou breves discussões de casos para 
encaminhamentos de setores se caracterizam como momento coletivo. (TROMBETTA, 
2015). No processo de reabilitação a Enfermagem entra no cuidado aos pacientes tanto 
na fase aguda da doença ou patologia, como na fase crônica. Suas ações são 
direcionadas para o favorecimento da recuperação e adaptação às limitações impostas 
pela deficiência e para o atendimento às necessidades de cada paciente e família, 
dentre as quais se destacam as funcionais, motoras, psicossociais e espirituais. Em todo 
momento, busca-se a independência do paciente em relação aos limites físicos, 
cognitivos e comportamentais impostos pela incapacidade (ANDRADE, 2010). Assim 
observa-se que o enfermeiro reabilitador tem como compromisso garantir às pessoas 
com deficiências e incapacidades, assistência nos vários níveis de complexidade, 
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utilizando métodos e terapêuticas específicos. Ainda, lhe cabe subsidiar tecnicamente 
a implantação de serviços especializados de enfermagem em reabilitação na busca por 
melhores condições de vida, de integração social e na independência para as atividades 
básicas da vida diária das pessoas. (MANCUSSI E FARO, 2006). Os estudos desse 
artigo foram classificados segundo o tipo de reabilitação física, emocional/psicológica, 
social e psicossocial. No entanto, sabe-se que ações sobre o físico ou o psicológico tem 
impacto em todo o ser, de modo que fica difícil distinguir os tipos de reabilitação. Por 
exemplo, o estudo de Silva (2013) avaliou o impacto da fisioterapia na reabilitação 
psicossocial de portadores de transtornos mentais de modo que os exercícios 
contribuíram para a melhora dos sujeitos ao minimizar os comprometimentos corporais 
causados pelos transtornos mentais, promovendo benefícios físicos e psíquicos (SILVA 
, 2013). 
 
Conclusão 

 
Através dos artigos selecionados foi visto diversas faces da reabilitação,entre elas, um 
processo multiprofissional, com uma duração específica e que pode ocorrer em diversos 
âmbitos da saúde o que inclui hospitais, clínicas de reabilitação, centros de atenção 
primária á saúde e o domicílio. Entre a equipe que deverá atuar têm-se médicos, 
fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais entre outros. O enfermeiro tem 
papel fundamental e suas ações envolvem a reabilitação física, emocional/psicológica 
e psicossocial, podem ocorrer no domicílio ou em centros, em geral envolvem ações 
físicas, de aconselhamento/educação em saúde e gerenciamento de cuidados, das 
físicas tem-se como exemplo o estímulo a atividade física e cuidados com lesões por 
pressão, de aconselhamento a educação em saúde sobre práticas de exercícios e 
orientações dietéticas, no gerenciamento além de encaminhar o paciente para outros 
profissionais ele traz a família para em conjunto ao cuidado. Essas ações do enfermeiro 
são essenciais para a reabilitação do paciente, a atenção primária à saúde como um 
espaço de maior contato com as famílias obtém uma posição privilegiada do cuidado, o 
profissional neste local age como facilitador da reabilitação. 
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FIGURA 01- Modelo ilustrativo das ações do enfermeiro de reabilitação na APS 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES NA GLICEMIA EM JEJUM EM MULHERES PRIVADAS DE 

LIBERDADE 

Resumo 

O ambiente carcerário apresenta condições de estrutura e regras que limitam as 
escolhas das pessoas privadas de liberdade, como a insalubridade, superlotação, 
alimentação inadequada e sedentarismo, fatores que podem refletir na saúde dos 
indivíduos, principalmente em relação as doenças crônicas não-transmissíveis. Com 
isso, este estudo tem como objetivo analisar a prevalência de diabetes mellitus ou pré-
diabetes em presidiárias em regime fechado de um Complexo Penal localizado na 
cidade de Natal-RN. Trata-se de um estudo transversal de natureza descritiva, realizado 
com mulheres privadas de liberdade nos anos de 2012 (n=180) e 2015 (n=89). Foi 
avaliada a glicemia em jejum das detentas, cuja classificação foi realizada de acordo 
com a diretriz de 2017-2018 da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). A análise 
estatística foi realizada utilizando o software SPSS®, versão 20.0, empregando o teste 
Mann-Whitney para a comparação dos valores da glicemia de jejum e teste Qui-
quadrado para comparação da prevalência de alterações na glicemia de jejum. Não 
houve diferença significativa na prevalência de alterações da glicemia entre os anos de 
estudo, porém ocorreu um aumento significativo nos valores desse exame entre os anos 
de 2012 e 2015 (de 66,3g/dL para 81,6 mg/dL, p<0,001). Esses resultados demonstram 
a importância do acompanhamento médico e nutricional desse público, visando realizar 
o monitoramento, prevenção e tratamento de saúde. 
 
Palavras-chave: Mulheres privadas de liberdade, diabetes mellitus, glicemia em jejum 

TITLE: Fasting Glucose Changes in Private Women of Freedom 

Abstract 

The prison environment presents conditions of structure and rules that limit the choices 
of persons deprived of their liberty, such as unhealthiness, overcrowding, inadequate 
food and sedentary lifestyle, factors that may reflect on individuals' health, especially in 
relation to chronic noncommunicable diseases. Therefore, this study aims to analyze the 
prevalence of diabetes mellitus or pre-diabetes in prison inmates in a closed prison 
complex located in the city of Natal-RN. It is a descriptive cross-sectional study of women 
deprived of their liberty in 2012 (n = 180) and 2015 (n = 89). The fasting glycemia of the 
detainees, whose classification was performed according to the 2017-2018 guideline of 
the Brazilian Society of Diabetes (SBD), was evaluated. Statistical analysis was 
performed using the SPSS® software, version 20.0, using the Mann-Whitney test for the 
comparison of fasting blood glucose and Chi-square test for comparison of the 
prevalence of fasting blood glucose changes. There was no significant difference in the 
prevalence of glycemia changes between the years of study, but a significant increase 
in the values of this test between the years 2012 and 2015 (from 66.3g / dL to 81.6 mg / 
dL, p <0.001 ). These results demonstrate the importance of medical and nutritional 
monitoring of this public, aiming at health monitoring, prevention and treatment 
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Keywords: Women deprived of their liberty, diabetes mellitus, fasting blood gluc 

Introdução 
  Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, a saúde é um direito de 
todo cidadão, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e 
econômicas, a redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal 
e igualitário a ações de promoção, proteção e recuperação.  
  Assim sendo, as pessoas privadas de liberdade compartilham do mesmo direito a 
saúde que o restante da população. Entretanto, pesquisas demonstram que o ambiente 
carcerário oferece condições precárias de confinamento, marcado pela superlotação 
(COSTA et al., 2017). Um estudo realizado por Pereira (2017) constatou que a 
superlotação dos presídios brasileiros tem sido a principal causa da violação dos direitos 
humanos, sendo a falta, a insuficiência e a ineficiência da estrutura prisional o ponto 
chave dos problemas encontrados. Em concordância com esse resultado, Santos et al. 
(2017) traz que os presídios são locais insalubres, com pouca iluminação, ventilação, 
violência, condições de higiene pessoal inadequadas e nutrição deficiente, tornando 
assim os carcerários um grupo vulnerável, o que é um determinante para o processo de 
saúde-doença, podendo provocar inúmeros agravos à saúde.  
  Estudos internacionais vêm sendo realizados acerca da saúde no ambiente carcerário, 
encontrando mais frequentemente as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). Na 
Espanha, as maiores prevalências foram de dislipidemias (34,8%), seguida de 
hipertensão (17,8%) e diabetes (5,3%). Esta tendência também foi encontrada na Itália, 
onde o principal transtorno encontrado entre as doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas foi a dislipidemia (3,7%), seguida do diabetes (3,1%) (VOLLER, 2016; 
VERA-REMARTÍNEZ, 2014).  
  As Doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), que incluem as doenças 
cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres, dislipidemias e diabetes, são 
responsáveis por cerca 38 milhões de mortes anuais, constituindo a principal causa de 
mortalidade no mundo. O aumento das DCNT está associado a fatores e 
comportamentos de risco, que são os ligados ao estilo de vida, ambiente de trabalho e 
familiar, fatores de ordem psicossocial, sedentarismo, consumo abusivo de álcool, fumo, 
obesidade, dietas não saudáveis, que acentuam ou interagem com outros preexistentes, 
proporcionando o sinergismo dos fatores de risco para algumas doenças (MOURA, 
CARVALHO, SILVA, 2007; MALTA et al., 2016; MALTA et al., 2017).  
  Pesquisas realizadas no Brasil abordando as DCNT ainda são escassas e pontuais. 
De acordo com Ferreira (2014), em um estudo realizado no Complexo Penitenciário do 
Distrito Federal (DF), embora a prevalência de diabetes tenha sido baixa (0,54%), há 
dificuldade de se manter níveis glicêmicos dentro do padrão de normalidade no presídio 
devido às condições e práticas vivenciadas pelas pessoas privadas de liberdade, como 
o uso de drogas lícitas e ilícitas, alimentação inadequada e sedentarismo, associada à 
restrita assistência à saúde. A presença de hipertensão e diabetes também já foram 
relatadas por mulheres no climatério no sistema prisional do Rio de Janeiro (Santos et 
al. 2017). Na região Nordeste, uma das mais pobres do país, estudo realizado por 
Amorim (2015) também constatou a presença referida de diabetes, hipertensão e 
dislipidemias em um presídio feminino no Rio Grande do Norte.  
  Diante disso e dos poucos estudos realizados nessa área, principalmente abordando 
a diabetes mellitus, fica evidente a necessidade de avaliar esse parâmetro bioquímico 
nesse grupo, tendo em vista as consequências que essa comorbidade pode causar 
durante e pós-cárcere, contribuindo assim para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de políticas e ações de caráter preventivo e curativo voltados para esse público. 
 
Metodologia 
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  Esse trabalho trata-se de um estudo transversal de natureza descritiva realizado com 
presidiárias em regime fechado do pavilhão feminino do Complexo Penal Dr. João 
Chaves, localizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.  
  Foram incluídas no estudo todas as mulheres encarceradas que tinham em seus 
prontuários resultados de exames bioquímicos realizados nos anos de 2012 e 2015. Em 
2012, os exames foram executados por meio de um projeto da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com o complexo prisional. Os exames de 
sangue realizados no ano de 2015 foram providenciados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, meio de convênio com laboratório de análises clínicas da rede privada. Foram 
excluídas da pesquisa aquelas cujos prontuários já não se encontravam na instituição, 
por motivos como transferência, liberdade, dentre outros.  
  A classificação da glicemia de jejum foi realizada de acordo com a diretriz de 2017-
2018 da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), onde foram considerados como 
glicemia normal valores <100 mg/dL, como pré-diabetes ou risco aumentado para 
diabetes mellitus valores entre ≥ 100 a < 126 mg/dL e diabetes esclarecido ≥ 126 mg/dL.  
  As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS®, versão 20.0, 
considerando o valor de p<0,05 para significância estatística. Para a comparação dos 
valores da glicemia de jejum realizados nos anos de 2012 e 2015 foi utilizado o teste 
Mann-Whitney, e para a comparação da prevalência de alterações na glicemia de jejum 
nos anos de 2012 e 2015 foi empregado o teste Qui-quadrado.  
  O estudo foi realizado com a aprovação da direção do Complexo Penal Dr. João 
Chaves e autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes da UFRN (parecer 2.631.161; CAAE: 83154118.8.0000.5292). Todos os 
procedimentos só foram efetuados após assinatura pelas presidiárias de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para as que não se encontravam mais na 
instituição, impossibilitando a assinatura do TCLE, foi realizado contato telefônico pelo 
registro no prontuário da egressa, solicitando sua autorização, e nos casos que não foi 
possível contactá-las depois de 3 tentativas, houve a dispensa da assinatura do TCLE. 
 
Resultados e Discussões 

 
  O estudo foi realizado com o total de 269 mulheres (2012: n=180; 2015: n=89), que 
apresentavam idade média de 31,1 anos (±9,0).  
  A presença de alterações na glicemia em jejum, incluindo pré-diabetes e diabetes 
esclarecido, entre as detentas foi de 2,8% no ano de 2012 e de 2,2% no ano de 2015 
(p=0,80). A glicemia de jejum das presidiárias variou entre 44 a 277 mg/dL em 2012, e 
entre 63 e 231mg/dL em 2015.  
  Ocorreu um aumento significativo no valor médio da glicemia em jejum entre os anos 
do estudo., que se elevou de 66,3 mg/dL (±26,0) em 2012 para 81,6 (±17,7) em 2015 
(p<0,001).  
  As condições precárias de cárcere e a vulnerabilidade individual tornam-se fatores para 
o aumento do risco de DCNT, onde os locais de confinamento não dispõem de qualidade 
para promover a assistência e prevenção da saúde dos presidiários, podendo ocasionar 
principalmente a obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão arterial e 
doenças cardiovasculares, que hoje representam uma das principais causas de 
morbimortalidade no mundo, afetando principalmente a parcela mais pobre da 
população e seus grupos vulneráveis (NERI et al., 2011; AFONSO, 2012).  
  Este estudo, contudo, evidenciou uma baixa prevalência de pré-diabetes e/ou diabetes 
nas mulheres privadas de liberdade nos dois anos avaliados, o que está em 
concordância com outros trabalhos sobre o tema, como o de Voller (2016) que 
encontrou uma prevalência de 3,1% de diabetes em detentas na Espanha, Vera-
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Remartínez (2014) que constatou que esse agravo na Itália esteve presente em 5,3% 
dos detentos, e Silverman-Retana et al. (2015) que encontraram diabetes em 1,8% nos 
presidiários da cidade do México. Esse resultado pode ser, em parte, por reflexo da 
idade média da população investigada, considerada relativamente jovem, já que a 
doença acomete com mais frequência pessoas com 60 anos ou mais (TORTELLA et al., 
2017).  
  No Brasil não há informação quanto à prevalência de diabetes na população carcerária 
em âmbito nacional ou regional. Entretanto, um estudo realizado em 2007 em presídios 
femininos apontou que as DCNT são o segundo tipo de condição clínica mais 
prevalente, principalmente a diabetes e hipertensão, ficando atrás apenas das doenças 
infectocontagiosas (BRASIL, 2007).  
  Ferreira (2014) em seu estudo identificou que 0,54% dos 12.237 detentos de um 
presídio do DF possuía diabetes mellitus. Bautista-Arredondo et al. (2015) realizou uma 
pesquisa com 1730 mulheres presidiárias e demostrou que 4,6% dessa população 
possuía o diagnóstico de diabetes antes do cárcere, mas 1,6% descobriu a doença após 
a prisão, podendo ser resultado dos fatores ambientais promovidos pelo local de 
cárcere.  
  Os fatores ambientais que predispõe o surgimento de DM são características 
comumente encontradas dentro do ambiente prisional. Um estudo realizado por Oliveira 
(2017) com detentas em regime fechado de Natal, no Rio Grande do Norte, constatou 
que a maioria das presidiárias apresentavam sobrepeso (36,7%) e obesidade (27,8%), 
sendo justificada principalmente pela mudança alimentar e a restrição quantitativa e 
qualitativa de alimentos levados pelos visitantes as presidiárias. Já Amorim (2015), em 
pesquisa realizada no mesmo local, encontrou excesso de peso em 62,2% das 
presidiárias e 25,6% de obesidade, tendo 3,3% de prevalência de diabetes referida 
nesse público, estando esses resultados possivelmente associados ao tipo de 
alimentação restrita em nutrientes, condições carcerárias, escolaridade e renda.  
  A frequência da obesidade em mulheres presidiárias é maior que a média nacional, 
que tinha uma prevalência de 19,6% nas mulheres no ano de 2016, observando que o 
cárcere favorece o ganho de peso (AMORIM, 2015; BRASIL, 2017). A Organização 
Mundial da Saúde (ONU) possui regras mínimas para o tratamento do preso, enfocando 
que a alimentação deve ser de qualidade, onde o valor nutritivo proporcione a 
manutenção da saúde do detento e forças para realização do trabalho, tendo cardápios 
elaborados por nutricionistas que respeitem a diversidade religiosa e as necessidades 
especiais individuais (ONU, 2012).  
  Contudo, nos presídios brasileiros são observadas diversas realidades. Na 
Penitenciária Feminina Madre Pelletier, localizada em Porto Alegre, existe Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN) na qual é preparado tanto dietas para coletividade como 
dietas especiais para presidiárias que apresente alguma patologia e para as crianças 
menores de um ano que acompanham suas mães, servindo um total de 4 refeições ao 
dia (RUDNICKI, PASSOS, 2012). No Complexo da Papuda, Distrito Federal, a refeição 
também é preparada no local, porém não considera a individualidades dos presos, 
servindo três refeições ao dia, onde os lanches são reprimidos, só possuindo quem 
recebe dos familiares (FERREIRA, 2017). Já em Curitiba o sistema de alimentação é 
terceirizado em todas as unidades prisionais, sendo realizado por duas empresas 
especializadas que são monitoradas por nutricionistas do estado do Paraná para a 
verificação dos critérios de boas práticas de fabricação (DARIVA, OH, 2013).  
  Assim como no Paraná, o sistema carcerário feminino do RN oferece as principais 
refeições (desjejum, almoço e jantar) para as reclusas, sendo oferecidas por empresa 
terceirizada. Contudo, assim como ocorre no Distrito Federal, é permitido que os 
visitantes levem alguns tipos de alimentos e/ou preparações para o lanche das detentas. 
Oliveira (2017) observou que a lista de alimentos e preparações permitidas no Complexo 
prisional investigado desfavorecem a saúde das mulheres privadas de liberdade, pois 
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em grande parte são industrializados como pacotes de biscoito, macarrão instantâneo, 
refrigerante, suco em pó, mortadela, entre outros, que possuem elevados teores de 
gordura, açúcares e sódio. Em contrapartida, o consumo de frutas e hortaliças se 
restringe a, em média, três dias na semana, devido principalmente a falta de local de 
armazenamento para os alimentos perecíveis (OLIVEIRA, 2017; AMORIM, 2015).  
  Esse contexto ambiental que as mulheres estão inseridas, presente também na 
população investigada, pode ter relação com o aumento significativo na média da 
glicemia de jejum nas presidiárias para valores próximos ao limite da faixa de 
normalidade.  
  Embora este estudo tenha tido limitações em relação ao reduzido contingente 
populacional, e à impossibilidade de análise de informações pessoais das detentas nos 
dois momentos do estudo devido à não disponibilização pela gestão do complexo 
prisional (por exemplo: idade, tempo de encarceramento, uso de medicações), esta 
investigação apresenta, de forma inovadora, a prevalência de alterações na glicemia em 
jejum e seus valores médios em mulheres privadas de liberdade de uma capital 
nordestina.  
  Esses resultados são de extrema importância para os profissionais da saúde atentarem 
para a situação dessa população, realizando pesquisas e monitoramentos contínuos 
através de exames laboratoriais, podendo ser utilizado a glicemia capilar para esse 
controle, além de investir em ações nutricionais com as detentas e visitantes sobre a 
importância da alimentação adequada e o controle dessas comorbidades com o uso de 
dietas. Os gestores do Estado também devem ter acesso a essas informações para a 
criação de políticas e ações públicas visando a prevenção e tratamento adequado. 
 
Conclusão 

 
  Pesquisas que abordem a saúde das pessoas privadas de liberdade, principalmente 
as DCNT como a diabetes mellitus ainda são muito escassos, especialmente na região 
nordeste no Brasil.  
  Esse estudo abordou, de maneira inovadora, os efeitos das condições de 
encarceramento na saúde das mulheres privadas de liberdade, constatando, apesar das 
limitações de pesquisa, um aumento progressivo dos valores de glicemia de jejum, que 
já encontra-se próximo do limítrofe da classificação de normalidade.  
  Esses dados demonstram a seriedade da problemática levantada, pois as 
consequências dessa comorbidade tem grande impacto na vida dessas mulheres, que 
já vivem em situação de vulnerabilidade, podendo afetar o objetivo de ressocialização 
das unidades prisionais, destacando a urgência do desenvolvimento de estudos que 
abordem esse tema e seus efeitos nessa população.  
  Os resultados são de grande relevância no campo de pesquisa para embasar os 
profissionais da saúde, diretores de presídios e gestores estaduais e federais na tomada 
de decisões quanto as situações de encarceramento, alimentação e saúde dessas 
pessoas, reforçando a importância das ações de prevenção e promoção a saúde, com 
vista de reduzir as desigualdades em saúde encontrado no ambiente de cárcere. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Prevalência de alterações da glicemia em jejum 

 

 

Gráfico 1 - Média da glicemia em jejum 
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TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DE PACIENTES 

SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

 

Objetivo: Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos pacientes submetidos à 
Intervenção Coronária Percutânea em caráter eletivo e de urgência; Identificar os 
aspectos clínicos e as comorbidades associadas e descrever o desfecho do paciente 
quanto a sua recuperação após a ICP de caráter eletivo ou de urgência. Métodos: Trata-
se de um estudo descritivo, exploratório, prospectivo com abordagem quantitativa, 
desenvolvido em um Hospital Universitário brasileiro com pacientes submetidos à 
Intervenção Coronária Percutânea. A coleta de dados ocorreu entre abril e outubro de 
2017, nos setores da Unidade Cardiovascular, Hemodinâmica e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Resultados: Amostra composta por 222 pacientes, destes, 58,10%foram 
submetidos à Intervenção Coronária Percutânea eletiva e 41,89% à primária. 65,3% dos 
pacientes eram do sexo masculino, a média de idade foi de 62,7. Nas comorbidades, 
destacaram-se Hipertensão Arterial Sistêmica, Infarto Agudo do Miocárdio prévio, 
tabagismo atual e sedentarismo. Conclusão: Nos pacientes eletivos, houve alta 
prevalência de fatores de risco e nos pacientes da urgência, elevado tempo de isquemia 
total. Faz-se necessário a criação de estratégias para estruturar a linha de cuidado, 
melhorar a eficácia do tratamento e minimizar os desfechos adversos. 

 
 
Palavras-chave: Ataque Cardíaco. Intervenção Coronária Percutânea. Fator de Risco. 

TITLE: EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PATIENTS SUBMITTED TO 

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 
Objective: To characterize the sociodemographic aspects of patients undergoing elective 
and urgent Percutaneous Coronary Intervention; Identify the clinical aspects and 
associated comorbidities and describe the patient's outcome regarding recovery after 
elective or urgent PCI. Methods: This is a descriptive, exploratory, prospective study with 
a quantitative approach, developed in a Brazilian University Hospital with patients 
undergoing percutaneous coronary intervention. Data collection took place between April 
and October 2017, in the sectors of the Cardiovascular Unit, Hemodynamics and 
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Intensive Care Unit (ICU). Results: A sample of 222 patients, of which 58.10% underwent 
elective percutaneous coronary intervention and 41.89% to primary. 65.3% of the 
patients were male, the average age was 62.7. In comorbidities, there were systemic 
arterial hypertension, previous acute myocardial infarction, current smoking and 
sedentary lifestyle. Conclusion: In elective patients, there was a high prevalence of risk 
factors and in urgency patients, a long time of total ischemia. Strategies are needed to 
structure the line of care, improve treatment effectiveness, and minimize adverse 
outcomes. 
 
Keywords: Heart attack. Percutaneous Coronary Intervention. Risk Factors. 

Introdução 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão no topo das principais causas de morte no 
mundo (ROCHA; MARTINS, 2017). No Brasil, em 2016 estimaram 349.938 mortes por 
DCV. Além disso, de 2004 a 2014 o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), angina e outras 
doenças isquêmicas do coração representaram 8,80% de óbitos no país, constituindo 
um problema expressivo de saúde pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2016). 

As Síndromes Coronarianas Agudas (SCA) estão relacionadas com o desequilíbrio 
entre a oferta e o consumo de oxigênio, envolvendo diversas condições clínicas, desde 
a isquemia silenciosa, passando pela angina aos esforços, a angina instável até o infarto 
agudo do miocárdio com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. Possui como 
causa principal a formação de uma placa aterosclerótica, que pode resultar em uma 
oclusão parcial ou total de uma artéria (PROTOCOLO DE SINDROME CORONARIANA 
AGUDA, 2013). 

Para o diagnóstico das SCA, consideram-se os sinais e sintomas do paciente, 
resultados dos marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, análise do 
eletrocardiograma e através do cateterismo cardíaco, método diagnóstico invasivo que 
identifica a presença, extensão e gravidade da doença aterosclerótica coronária. Por 
isso, a conduta terapêutica tem como objetivo principal a estabilização do paciente a fim 
de minimizar a lesão miocárdica por meio da reperfusão, seja pelo uso da terapia 
medicamentosa, com trombolíticos, ou através do tratamento invasivo por meio da 
Intervenção Coronária Percutânea (ICP) (ISSA et al., 2015; GUIMARÃES et al., 2013). 

O procedimento da ICP consiste no uso de um cateter-balão inserido por uma via de 
acesso radial, braquial ou femoral, com o objetivo de dilatar o local da lesão a partir da 
insuflação do balão e, assim, retomar o fluxo sanguíneo normal na coronária afetada. 
Atualmente, é comum a associação da ICP com o implante de stents, estruturas 
metálicas que são posicionadas na área lesada com o objetivo de manter a força arterial 
(ISSA et al., 2015). 

Com relação ao perfil dos indivíduos que realizam ICP, predominam-se os idosos, sexo 
masculino, baixo nível socioeconômico e com diversos fatores de risco associados, 
prevalecendo o tabagismo e a hipertensão arterial (CARDOSO et al., 2014). 

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) financia grande parte das internações 
para realização das ICP (NETO et al., 2016) e sendo o Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) o único centro público do Rio Grande do Norte a receber pacientes 
acometidos pelo IAM, torna-se fundamental pesquisas sobre o perfil clínico dos 
mesmos. 
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Diante disso, questiona-se: Quais são os aspectos epidemiológicos e clínicos dos 
pacientes submetidos à Intervenção coronária Percutânea, tanto eletiva como de 
urgência, em um hospital de referência em urgência cardiológica do Rio Grande do 
Norte? 

De acordo com este questionamento, formaram-se os seguintes objetivos: Caracterizar 
os aspectos sociodemográficos dos pacientes submetidos à Intervenção Coronária 
Percutânea em caráter eletivo e de urgência; Identificar os aspectos clínicos e as 
comorbidades associadas dos pacientes submetidos à Intervenção Coronária 
Percutânea em caráter eletivo e de urgência; Descrever o desfecho do paciente quanto 
a sua recuperação após a Intervenção Coronária Percutânea. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de umestudo descritivo, exploratório, transversal, de abordagem quantitativa e 
dados prospectivos. A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), entre abril eoutubro de 2017, nos setores da Unidade Cardiovascular, 
Hemodinâmica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Para a descrição da amostragem, utilizou-se uma amostra aleatória simples do tipo 
probabilística e por conveniência, que são baseadas na escolha aleatória dos 
pesquisados. Com base no número de procedimentos realizados em 2015, efetivou-se 
o cálculo amostral, com erro tolerável de 5%, chegando à amostra de 222 pacientes. 

O motivo de escolha pelo HUOL é por, atualmente, ser a única instituição pública de 
referência para atender a demanda de pacientes acometidos por Infarto Agudo do 
Miocárdio com supradesnivelamento do seguimento ST (IAMCSST) do Estado. De 
acordo com o fluxo estabelecido, após primeiro atendimento e diagnóstico nas 
instituições que são porta aberta ou através do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), seguido da realização do atendimento inicial que é constituído pela 
administração de terapia adjuvante e eleição da estratégia de reperfusão que depende 
da disponibilidade e experiência de cada centro, a instituição entra em contato com o 
setor de Hemodinâmica do HUOL e realiza a regulação, após confirmação do 
diagnóstico pelo cardiologista-hemodinamicista e confirmado o leito de UTI de 
retaguarda o paciente é encaminhado para realizar o cateterismo cardíaco e ICP 
primária(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2017). 

Como critérios de inclusão considerou-se pacientes maiores de 18 anos e a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Excluiu-se do estudo os pacientes que 
passaram pela ICP, no entanto foram a óbito durante o procedimento. 

Os dados foram coletados através do prontuário informatizado e impresso, sendo 
registrado em instrumento previamente elaborado. Selecionaram-se as seguintes 
variáveis para análise: dados demográficos (data do evento, sexo, escolaridade, etnia, 
estado civil, idade, procedência, profissão, renda); aspectos clínicos e comorbidades 
(natureza do evento, tempo de dor, alterações no eletrocardiograma, medicamentos 
utilizados na urgência, hipertensão, diabetes, história prévia de infarto, acidente 
vascular encefálico prévio, cirurgia de revascularização anterior, tabagismo, 
sedentarismo, etilismo, obesidade); aspectos do procedimento (local de punção, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 99 

 

coronárias tratadas, stents utilizados) e aspectos da evolução (alta para a enfermaria ou 
alta para a UTI). 

Para este estudo, considerou-se o tempo porta-balão como a variação de tempo entre 
o primeiro contato com um serviço de saúde e a insuflação do balão na sala de 
hemodinâmica, bem como a ICP Primária como a utilização de um cateter balão para 
reestabelecer o fluxo coronário, sem que tenha ocorrido o uso prévio de fibrinolíticos. 
Com relação à terapia adjuvante foi considerado o registro da administração de terapia 
antiagregante, antitrombóticos, nitratos, analgesia e oxigenoterapia (PIEGAS; 
HADDAD, 2011). 

Os dados foram categorizados em uma planilha do Excel e importados para o programa 
StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) (versão 22.0 for Windows), no qual 
foram tabulados e analisados a partir da estatística descritiva e inferencial, e 
apresentados sob a forma de tabelas. 

Na análise estatística, foi utilizado o nível de significância de 5% para todos os testes 
estatísticos (p < 0.05). Para traçar o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à 
ICP foi conduzida análise descritiva dos dados, com uso de medidas de tendência 
central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão) para as variáveis numéricas, 
enquanto as variáveis categóricas foram mensuradas pela frequência de ocorrências. 

Com o objetivo de avaliar se as variáveis numéricas apresentam distribuição normal, e 
consequentemente definir as estatísticas inferenciais, foi aplicado o teste Kolmogorov-
Sminorv, o qual indicou uma distribuição assimétrica dos dados (p <0.05). Posto isto, o 
teste de Mann-Whitney (U) foi utilizado para comparação das variáveis numéricas dos 
pacientes submetidos à ICP em caráter eletivo e de urgência. Além disso, para verificar 
associações entre as modalidades de intervenção (urgência e eletiva) e às variáveis de 
aspectos clínicos, comorbidades, fatores de risco, medicação em uso, características 
da ICP e recuperação foi utilizado o teste de Qui-quadrado de Pearson (X2). 

A pesquisa seguiu os preceitos da resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde. Além disso, salienta-se que se obteve autorização prévia 
da instituição para coleta dos dados e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) de Natal/RN, sob parecer de 
n°1.997.884/2017 e CAAE: 64183517.0.0000.5292. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 222 pacientes, destes 58,10%foram submetidos à 
Intervenção Coronária Percutânea eletiva e 41,89% foram submetidos à ICP primária. 
Em relação à procedência dos pacientes, prevaleceram à regulação de Hospitais de 
todas as regiões do Estado com 85 (38,3%), seguido das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), residências da capital do estado e residências do interior do estado, 
68 (30,6%), 37 (16,7%), 32 (14,5%), respectivamente. 
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Na tabela 1, 65,3% pacientes eram homens, a média de idade foi de 62,7 (± 11,7) e a 
etnia parda prevaleceu, com 52,7% pacientes. A Tabela 1 e 2 discriminam as principais 
características demográficas e socioeconômicas, respectivamente. 

Destaca-se a escolaridade (Tabela 2), aonde o número de pacientes não alfabetizados 
e com ensino fundamental incompleto foram respectivamente, 29,7% e 32%. 64,0% 
eram casados, 76,6% possuíam renda de um a três salários mínimos e 51,8% se 
enquadraram em outras ocupações/ mal definidas. 

Todos os pacientes regulados pela linha de cuidado foram submetidos à terapia 
adjuvante. Em relação a tempo porta-balão (Tabela 3), 11,8% atingiram o tempo menor 
que 90 minutos, sendo o menor tempo, 1 hora e o maior, 48 horas. 

As características clínicas estão sumarizadas na Tabela 4. Todos os pacientes 
apresentaram antecedentes, independente da realização da ICP em caráter eletivo ou 
urgência. Entretanto, apenas a comorbidade Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
apresentou associação significativa (p = 0,00) entre os pacientes submetidos à ICP em 
caráter de urgência e eletivo, respectivamente 68,8% e 88,4%. Tais dados, baseados 
no Fator de Chance, indicam que a possibilidade de os pacientes eletivos serem 
acometidos por HAS foi 3,45 maior que para aqueles submetidos à ICP primária. 

Identificou-se ainda que o fator tabagismo atual apresentou associação marginalmente 
significante (p = 0,06), sendo o uso do tabaco mais frequente nos pacientes da urgência, 
quando comparados aos eletivos (34,4% versus 24,0%). 

Quanto às características angiográficas, a variável tipo de stent apresentou associação 
significativa entre os pacientes submetidos à ICP em caráter de urgência e eletivo (p = 
0, 002), sendo o convencional mais utilizado nos procedimentos de urgência (57,0%), 
enquanto nos eletivos predominou o uso do farmacológico (61,2%). Ademais, o Fator 
de Chance de um paciente eletivo receber stent farmacológico é 2,74 vezes maior que 
um paciente atendido em caráter de urgência. Para esse cálculo foram excluídos os 
pacientes que receberam stents de ambas as tipologias (Tabela 5). 

Com relação à porcentagem da lesão identificou-se diferença significativa (U = 1982,5; 
p = 0,00). Os pacientes submetidos à ICP de urgência apresentaram uma lesão 
significativamente maior que os eletivos (97,53 versus 89,43). Quanto à recuperação 
identificou-se associação importante entre os pacientes submetidos à ICP primária e 
eletiva e a modalidade de recuperação desses pacientes (p = 0,00), com indicação de 
um efeito alto de associação entre o desfecho e a modalidade de atendimento (V de 
Cramer de 0,80, p = 0,00). Esses dados indicam que a ICP primária está fortemente 
relacionada à consequente internação na Unidade de Terapia Intensiva (Tabela 5). 

DISCUSSÃO 

Neste estudo, houve prevalência do sexo masculino (65,3%). Do total de pacientes 
dessetrabalho, 93,6% apresentaram idade maior que 50 anos. Análises realizadas no 
Reino Unido com 1.271 pacientes constatou que 79,5% eram do sexo masculino e 
20,5%, do sexo feminino, à vista disso, o estudo em comparação mostra que 48,1% da 
população feminina possuía faixa etária de idade acima dos 70 anos, enquanto que nos 
homens essa porcentagem foi de apenas 28,6%(SHARMAet al., 2016). 
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Desta forma, pesquisas apontam que eventos cardiovasculares em mulheres tem menor 
incidência, provavelmente pela função protetora do estradiol, contudo, a súbita 
diminuição dos níveis de estrogênio no período pós-menopausa associa-se a um 
elevado risco cardiovascular (MERTINS et al., 2016). 

Na população deste estudo predominou o baixo grau de instrução e renda, estado civil 
casado, cor parda e em relação à profissão, 51,8% estiveram entre outras ocupações/ 
mal definidas. Pesquisa realizada em um Hospital da Região Noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul, também evidencioubaixa escolaridade, uma vez que 72,9% 
possuíamensino fundamental incompleto e 6,3% eramnão alfabetizados. Além disso, o 
mesmo estudo afirmou que 58,3% recebem menos de 3 salários mínimos ao mês, sendo 
a maioria casados, aposentados e de raça branca(MERTINS et al., 2016). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ano de 2016 
demonstrou que no nordeste brasileiro, aproximadamente 26,4% da população 
caracteriza-se como branca e 73%, negro-pardos, enquanto que no Sul, a porcentagem 
de branco e negro-pardos pode chegar a 76,7% e 22,5%, respectivamente. 

Essas divergências no indicador de raça/cor devem-se possivelmente pela diferença 
regional onde foram realizadas as pesquisas. Baixas condições socioeconômicas 
relacionam-se ao risco aumentado de doenças cardiovasculares. Além disso, estudos 
apontam que HAS, diabetes mellitus, tabagismo, obesidade e alcoolismo são mais 
assíduos em indivíduos de menor nível socioeconômico, sendo a escolaridade, um dos 
indicadores de nível socioeconômico que mais satisfatoriamente se correlaciona com a 
periodicidade e a intensidade dos fatores de riscos cardiovasculares (MARTIN; 
FRANCO; MARTIN, 2014). 

Diante dos achados, no atual estudo, a delonga na efetivação da terapia de reperfusão 
no IAM com SST mostra-se como preditor prognóstico desfavorável, observando-se que 
o tempo porta-balão para realização da ICP foi extenso, contrapondoo que diz a atual 
diretriz brasileira para o tratamento de IAM com SST, que considera o tempo porta-balão 
ideal, menor que 90 minutos. Tais dados podem-se justificar devido à existência de 
apenas um centro para atender a toda demanda estadual, bem como a pouca 
articulação entre os diversos pontos da rede de assistência(PIEGAS; HADDAD, 2011; 
BARBOSA et al., 2014). 

Nesse estudo percebe-se uma prevalência (40%) de tempo porta-balão entre 361-720 
minutos. Em comparação com uma pesquisa realizada no Sudeste Asiático com 1268 
pacientes, em que 16% apresentaram atraso no tempo porta balão de 120 
minutos(BARTHÉLÉMY et al., 2015). Tal pesquisa mostrou que as principais causas de 
atraso foramà demora no serviço de emergência, apresentação clínica atípica e 
condição instável que requer estabilização, afirmando também que esses atrasos são 
as maiores causas de óbito. Análise feita em Tochigi, Japão, mostrou que a mortalidade 
intra-hospitalar é maior em pacientes que tiveram um tempo acima de 90 minutos(KUNO 
et al., 2015). 

Com relação às comorbidades apresentadas pelos pacientes submetidos à ICP no 
presente estudo, a Hipertensão Arterial é a mais prevalente, seguida de Diabetes 
Mellitus. Corroborando com nosso resultado, pesquisa realizada com 2.426 pacientes, 
em hospitais do Sudoeste Asiático, demonstrou a prevalência da Hipertensão em 62,2% 
dos pacientes, e da Diabetes em 49% da população estudada (JARRAH et al., 2017). 
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Na Tabela 4 percebe-se que a maior prevalência de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
prévio foi nos pacientes eletivos. Estudoefetuado com 586 pacientes submetidos à ICP, 
somente 5,8% deles apresentou tal comorbidade, sendo um dos fatores responsáveis 
por possível óbito pós ICP (JAHIC, 2017). Outro estudo nacional desenvolvido no Reino 
Unido apontou que de 1.271 pacientes submetidos à ICP, 54,5% entre homens e 
mulheres já apresentaram IAM prévio(SHARMAet al., 2016). 

Quanto a Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (RVM) anterior, observou-se uma 
prevalência de somente 3,9% nos pacientes de caráter eletivo na população desse 
estudo. Em Porto Alegre/RS, de uma pesquisa feita com 1.108 pacientes, 4% deles 
possuíam esse histórico de RVM (CARDOSO et al., 2014). 

No tocante ao Acidente Vascular Encefálico, o percentual encontrado nessa pesquisa 
(6,7%) entre pacientes de caráter eletivos e Urgência foi maior do que em outros 
estudos, que indicaram porcentagens de 3,3% a 4,7%(SHARMA et al., 2016; JARRAH 
et al., 2017; ANDRADE et al., 2015). 

Pesquisas realizadas no Irã e na Alemanha também mostraram que o sobrepeso era 
predominante nos pacientes analisados (GHOREYSHI-HEFZABAD et al., 2017; 
REINSTADLER et al., 2017). No estudo feito em vários hospitais do Japão mostrou que 
de 10.142 pacientes analisadas, 30,5% apresentavam sobrepeso e 6,2% obesidade 
(NUMASAWA et al., 2015).Semelhantemente, na Tabela 4 deste estudo, observa-se 
que um número significante de pacientes adultos apresentava sobrepeso e nos idosos 
constatou-se quantidade importante de obesidade. 

No presente estudo, o tabagismo atual mostra-se um dadorelevante, sendo um dos 
fatores de risco mais presentes nos pacientes com doenças cardiovasculares, por levar 
a um desequilíbrio de fatores antitrombóticos protrombóticos(REINSTADLER et al., 
2017). Muitos outros estudos nacionais e internacionais mostraram que grande parte 
dos pacientes sujeitos à ICP são tabagistas ativos (MERTINS et al., 2016; BARBOSA 
et al., 2014; GHOREYSHI-HEFZABAD et al., 2017; CARDOSO et al., 2014; ANDRADE 
et al., 2015).Da mesma forma que o fumante atual é mais predisponente a ter doenças 
cardiovasculares, o ex tabagista também é um fator de risco a ser considerado 
(MARTIN; FRANCO; MARTIN, 2014). Diante disso, observamos na Tabela 4 a presença 
considerável de porcentagens de tabagistas. 

Pode-se observar nos resultados que 99,9% do número total de pacientes eram 
sedentários. Diante disso, estudosrealizados reconfirmam que o número de sedentários 
em pacientes sujeito a ICP é alto, com 91, 7% dos 48 pacientes analisados (MERTINS 
et al., 2016). Além disso, uma pesquisa feita na região Norte do Paraná, mostrou que 
52,5% dos pacientes submetidos à ICP eram sedentários (GALLO; LAURENTI, 2014). 

Pesquisabrasileiracom 489 pacientes submetidos à ICP em Marília/SP mostrou uma 
maior prevalência no uso de stents convencionais (98,6%)(ANDRADE et al., 2015), de 
maneira oposta ao que foi encontrado no presente estudo, no qual se denota um maior 
uso de stents do tipo farmacológico quando se compara ao número de pacientes eletivos 
(61,2%). No entanto, em relação aos pacientes da urgência, observa-se ainda o uso 
predominante de stents convencionais (57%). 

De acordo com a análise de 5.664 pacientes realizada em Teerã, principal cidade da 
República Islâmica do Irã, a quantidade de “um” stent predominou (71,3%) 
(GHOREYSHI-HEFZABAD et al., 2017). Tais dados corroboram com os encontrados na 
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Tabela 5, onde a maioria dos pacientes, eletivos e de urgência, receberam um stent. 
Em relação à coronária tratada, predominou a Descendente Anterior (eletivo e urgência) 
seguida da Coronária direita. Estudos confirmaram que a coronária mais tratada em 
pacientes que realizam ICP é a Descendente anterior e em segundo lugar a Coronária 
Direita(JAHIC, 2017; GHOREYSHI-HEFZABAD et al., 2017; CARDOSO et al., 2014; 
ANDRADE et al., 2015). 

A via femoral foi o local da punção mais utilizado (Tabela 5), seguido da radial. Segundo 
pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, a via femoral foi mais predominante. No 
entanto, pesquisa realizada na Bósnia e Herzegovinae outra efetuada em Marília - SP 
predominou a via radial, respectivamente 70,8% e 94,3% (CARDOSO et al., 2014; 
ANDRADE et al., 2015). 

Investigações realizadas na cidade de Toledo, Estados Unidos, afirmam ser o acesso 
radial mais seguro do que o femoral, devido às complicações que a via femoral pode 
ocasionar como formação de pseudo-aneurisma, hematoma, equimose e hemorragias 
(BHAT et al., 2017). Além de ser mais seguro, o acesso radial proporciona mais conforto 
ao paciente, oferecendo menos tempo de internação, deambulação precoce e menos 
reclamações de dor no local da punção (PIVA et al., 2014). 

 
Conclusão 
 

Observa-se que há um predomínio de homens, idosos, pardos, casados, com baixo grau 
de instrução. Em relação à procedência, predominou a origem de hospitais de todas as 
regiões do Estado, seguido das Unidades de Pronto Atendimento, localizadas na região 
metropolitana. O presente estudo mostrou que os indivíduos que realizaram ICP eletiva 
apresentaram notadamente alta prevalência de fatores de risco e os que foram 
submetidos à ICP primária observou-se elevado tempo de isquemia. 

Acredita-se que a criação de estratégias que visem à prevenção desses agravos, bem 
como a formulação de políticas de saúde que contemplem a estruturação da linha de 
cuidado no Estado e o fortalecimento da qualidade da assistência oferecida através da 
integração dos diversos serviços da rede são fundamentais para reduzir eventos futuros, 
minimizar desfechos adversos e melhorar a eficácia do tratamento. 

Considera-se também que artigos dessa natureza possam contribuir, sobremaneira, 
para a criação de estratégias que visem à prevenção desses agravos, como também 
colaborarem para a formulação de políticas de saúde que objetivem o fortalecimento da 
qualidade da assistência oferecida, bem como possibilitar a implementação da linha de 
cuidado. 
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Tabela 1 - Características demográficas dos pacientes submetidos à Intervenção 
Coronária Percutânea, Natal, RN, Brasil, 2017 
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Tabela 2 - Características socioeconômicas dos pacientes submetidos à Intervenção 
Coronária Percutânea, Natal, RN, Brasil, 2017 
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Tabela 3 - Indicadores numéricos do tempo porta-balão relacionados ao 
eletrocardiograma, Natal, RN, Brasil, 2017 
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Tabela 4 - Características clínicas dos pacientes submetidos à ICP em caráter eletivo e 
de urgência, Natal, RN, Brasil, 2017 
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Tabela 5 - Características angiográficas e do procedimento, Natal, RN, Brasil, 2017 
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TÍTULO: Caracterização da dor durante e após a sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: A dor pode ser descrita como um conjunto de sensações subjetivas que 
podem estar em concomitância com situações de dano real, ou não, aos tecidos. É 
considerada como o quinto sinal vital. A sondagem gastrointestinal, por sua vez, trata-
se de um procedimento realizado rotineiramente em instituições hospitalares, sendo 
caracterizada um procedimento desagradável e especialmente doloroso. O objetivo 
deste estudo é avaliar a dor quanto à intensidade, localização e prevalência durante e 
após o procedimento de sondagem gastrintestinal. Metodologia: O plano de trabalho 
ainda está em fase de execução. Como primeira atividade foi realizada uma revisão de 
escopo. O estudo consiste em um ensaio clínico randomizado com abordagem 
quantitativa. O presente ensaio se desenvolverá nas Unidades de Terapia Intensiva e 
nas enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Resultados e Discussão: No total de 18 trabalhos escolhidos, 
17 tiveram em seus trabalhos o uso de escalas que avaliam apenas uma dimensão do 
cliente, que é a intensidade. A escala mais encontrada nas pesquisas foi a Escala Visual 
Analógica, seguida discretamente da Escala de Classificação Numérica. Conclusões: 
Como o estudo se encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se 
que o esperado seja a utilização das escalas para mensurar a intensidade da dor nos 
pacientes e traçar condutas para amenizar ou eliminar a dor. 
 
Palavras-chave: Avaliação da dor. Procedimentos diagnósticos. Sonda gastrointestinal. 

TITLE: Characterization of pain during and after gastrintestinal probe 

Abstract 
Introduction: Pain can be described as a set of subjective sensations that may be 
concomitant with situations of real or not real tissue damage. It is considered as the fifth 
vital sign. Gastrointestinal probing, in turn, is a procedure routinely performed in 
hospitals, and is characterized by an unpleasant and especially painful procedure. The 
aim of this study is to evaluate pain regarding intensity, location and prevalence during 
and after the gastrointestinal probing procedure. Methodology: The work plan is still in 
the execution phase. As a first activity a scope review was carried out. The study consists 
of a randomized clinical trial with quantitative approach. This essay will be developed in 
Intensive Care Units and in adult wards at the Onofre Lopes University Hospital of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. Results and Discussion: In a total of 18 
papers chosen, 17 had in their works the use of scales that evaluate only one dimension 
of the client, which is the intensity. The most commonly found scale in the surveys was 
the Visual Analog Scale, followed discretely by the Numerical Rating Scale. Conclusions: 
As the study is in the first stage, ie, in the execution phase, it is concluded that the 
expected is the use of scales to measure pain intensity in patients and outline conducts 
to ease or eliminate pain. 
 
Keywords: Pain assessment. Diagnostic Procedures. Gastrointestinal tract. 
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Introdução 

A dor pode ser descrita como um conjunto de sensações subjetivas que podem estar 
em concomitância com situações de dano real, ou não, aos tecidos. É considerada como 
o quinto sinal vital, que deve ser levada em consideração no momento da avaliação 
clínica (CORDEIRO; COSTA, 2014).  
 
Em 2011 a International Association for the Study of Pain (IASP) revisou a definição e 
acrescentou que a impossibilidade de poder se comunicar verbalmente, não exclui a 
possibilidade de o indivíduo ter experienciado a sensação e sua necessidade de receber 
o tratamento adequado para o seu alívio (GUEDES, 2016). 
 
Uma vez que essa dor não é tratada, pode associar-se com o aumento da 
morbimortalidade, dificultar a recuperação de processos cirúrgicos ou clínicos, além de 
gerar uma reorganização na estrutura funcional e permanente das vias nociceptivas, no 
qual irá gerar hipersensibilidade aos estímulos dolorosos e não dolorosos e diminuição 
do limiar de dor (OLIVEIRA  et al., 2011). 
 
Constitui um direito do cliente o manejo adequado da sensação álgica por parte dos 
profissionais de saúde, tendo em vista que a analgesia inadequada ocasiona alterações 
cardiovasculares, imunológicas, trombolíticas, psicológicas e sociais. Além disso, a 
negligência do cuidado com a dor também pode ocasionar alterações do sono ou a 
própria cronificação da sensação álgica, interferindo negativamente no processo saúde-
doença do indivíduo (COELHO; PEREIRA, 2017; NASCIMENTO et al., 2016). 
 
Os enfermeiros verbalizam a preocupação acentuada em atividades técnicas como a 
sondagem. Os quais, na busca de resultados positivos e de atender as necessidades 
do cliente, procuram promover o cuidado, pautados em conhecimento científico. Dessa 
forma, buscam promover não só a melhora fisiológica, mas também o bem-estar e 
diminuição do sofrimento (PRESSOTTO el  al., 2014). 
 
A sondagem gastrointestinal, por sua vez, trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente em instituições hospitalares, sendo caracterizado como uma medida 
importante para viabilizar suporte nutricional fisiológico, seguro, econômico e que 
proporciona resultados eficazes aos pacientes submetidos (SILVA et al., 2014). 
 
No que se refere ao ambiente hospitalar, observa-se a realização da sondagem 
gastrointestinal como uma boa alternativa para promover a nutrição adequada de 
pacientes que apresentam o trato gastrointestinal preservado, porém não podem ingerir 
alimentos via oral, ou possuem ingestão oral insuficiente (GONÇALVES et al., 2018).  
 
De modo semelhante, Souza et al. (2018) reforçam que, além de viabilizar a terapia 
nutricional, as sondas gastrointestinais possibilitam a administração de fármacos e a 
retirada de substâncias do estômago. 
 
Contudo, a sondagem consiste em um procedimento desagradável e especialmente 
doloroso, podendo resultar, inclusive, na recusa do procedimento pelo cliente.  A 
confirmação desse fato é feita por estudos que apontam a inserção de sonda 
nasogástrica (SNG) e sonda nasoenteral (SNE) como os procedimentos mais dolorosos 
identificados por pacientes e profissionais. (FERREIRA, 2005; SOUZA et al., 2018). 
 
A avaliação da dor, através de escalas que a avaliem objetivamente, é necessária para 
que haja a escolha da melhor intervenção terapêutica. Para isso, a dor pode ser avaliada 
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e mensurada a partir de ferramentas unidimensionais ou multidimensionais (MOTTA; 
GAMBARO; SANTOS, 2015).  
 
As escalas unidimensionais avaliam apenas uma característica da dor. As 
multidimensionais avaliam a dor em mais de uma característica, fazendo 
questionamentos sobre o impacto na qualidade de vida e atividades do dia a dia, por 
exemplo (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011). 
 
Em face desse contexto, o estudo justifica-se e reveste-se da necessidade e importância 
sobre um assunto que reflete sobre uma melhor adoção de práticas assistenciais.  Sob 
essa ótica, o estudo objetiva avaliar a dor quanto à intensidade, localização e 
prevalência durante e após o procedimento de sondagem gastrintintestinal. 
 
Metodologia 

 

O plano de trabalho ainda está em fase de execução. Como primeira atividade foi 
realizada uma revisão de escopo acerca das escalas para avaliar e mensurar a dor nos 
pacientes durante e após sondagem gastrintestinal. 

O estudo consiste em um ensaio clínico randomizado com abordagem quantitativa. O 
presente ensaio se desenvolverá nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nas 
enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O HUOL consiste em um hospital público de ensino, de grande porte, que conta com 
242 leitos de internação, sendo 19 leitos de UTI. Apresenta 12 salas de cirurgia, sendo 
7 no Centro Cirúrgico, 2 na oftalmologia e 3 na Pequena Cirurgia, além de um complexo 
ambulatorial com 84 consultórios e um Centro de Diagnóstico por Imagem. Na Unidade 
de Terapia Intensiva a demanda é proveniente de pacientes da própria instituição, assim 
como aqueles provindos de outros estabelecimentos de saúde, regulados pelo 
Complexo Regulatório de Saúde do Rio Grande do Norte. 

A amostra será probabilística por aleatória simples, composta pelos pacientes 
internados nas Unidades de Terapia Intensiva e nas enfermarias adulto do referido 
hospital, que apresentem indicação para sondagem gastrintestinal. O tamanho da 
amostra foi definido a partir de estudo anterior semelhante (PONGPRASOBCHAI et al., 
2007) e cálculo amostral para ensaio clínico baseado em ROSNER (2011). Foi 
considerado poder de estudo de 80%. 

Os critérios de inclusão da pesquisa consistem em: ter idade igual ou superior a 18 anos, 
ter prescrição médica para sondagem gastrintestinal e possuir escore 15 na Escala de 
Coma de Glasgow durante o procedimento. Estão englobados nos critérios de exclusão 
os pacientes que apresentarem algum tipo de restrição ao uso de lidocaína, indicada 
por profissionais da unidade. 

A amostra será composta por 66 pacientes que serão divididos aleatoriamente em dois 
grupos: 33 pacientes para Grupo Controle (GC) e 33 pacientes para o Grupo 
Intervenção (GI). Assim, antes da realização do procedimento o profissional da unidade 
realizará o sorteio da alocação, esse método de randomização objetiva a minimização 
de vieses. 
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Nos alocados no primeiro grupo (GC), realizara-se o procedimento conforme o protocolo 
da instituição, ou seja, utilizando a lidocaína em gel a 2% como anestésico e spray 
placebo (soro fisiológico 0,9%). Para os pacientes alocados no segundo grupo (GI), essa 
lidocaína em gel a 2% será associada à lidocaína spray a 10%, desde que o paciente 
não apresente restrição para seu uso. A técnica empregada na inserção da sonda 
gastrintestinal será igual para todos os pacientes, sendo de acordo com o protocolo da 
instituição. 

O instrumento para coleta dos dados está subdividido em duas partes: 1) Dados de 
identificação do paciente, clínicos e sociodemográficos; 2) Dados da avaliação do nível 
de dor do paciente mediante o procedimento, onde serão utilizadas a Escala Visual 
Analógica (EVA) e a Behavioral Pain Scale (BPS), do procedimento de sondagem, da 
analgesia e de dispositivos em uso. 

Dentre as diversas escalas para caracterização do nível de dor, uma das mais 
disseminadas e utilizadas é a Escala Visual Analógica (EVA). Esse instrumento 
unidimensional é vantajoso por sua fácil e rápida aplicação e baixo custo, possibilitando 
a avaliação da intensidade da dor nos pacientes capazes de relatar essa experiência. A 
EVA é constituída por uma linha horizontal numerada 0 (zero) a 10 (dez), a extremidade 
esquerda apresenta o 0 (zero) que significa "nenhuma dor" e a extremidade direita 
apresenta o 10 (dez) que significa "a pior dor imaginável". Assim, o nível de dor é 
relatado pelo paciente e marcado nessa faixa numérica (MARTINEZ et al., 2011). 

A BPS apresenta boa aplicabilidade e consiste na avaliação de três aspectos: expressão 
facial, movimentos corporais e adaptação à ventilação mecânica. A intensidade da dor 
pode ser classificada em uma faixa de 3 (nenhuma dor) a 12 (maior intensidade de dor) 
pontos (AISSAOUI et al., 2005). Cada um desses três itens é categorizado em quatro 
descrições do comportamento, que representam ausência de dor (1 ponto) a um máximo 
de dor (4 pontos). 

 
Resultados e Discussões 

 

Quanto a abordagem dos estudos selecionados, eles foram em maioria delineados em 
ensaios clínicos, com um total de onze publicações, sendo cinco realizados em duplo-
cego. Dentre o restante de publicações escolhidas, três são revisões sistemáticas, um 
estudo observacional e um estudo transversal. 

Em relação ao ano de publicação, o ano de 2014 (27,8%) se destaca por ser o mais 
prevalente nas publicações com cinco dentre todas. Em seguida vem o ano de 2010 
(22,2%) com quatro estudos, 2018 (16,7%) com três trabalhos, 2016 (11,1%) e 2018 
(11,1%) cada um com dois trabalhos e 2011 (5,6%) e 2015 (5,6%) com uma pesquisa 
escolhida para cada ano. 

Quanto ao país de origem das publicações, o local que mais teve estudos selecionados 
foi os Estados Unidos da América (22,2%) com quatro selecionados, em seguida vieram 
Taiwan (11,1%) e Turquia (11,1%) com dois cada um. As restantes publicações se 
dividiram em diversos países de origem, sendo Brasil, China, Cingapura, Coréia do Sul, 
Israel, Irã, Hong Kong, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. O idioma predominante nos 
trabalhos foi a língua inglesa (94,4%), com dezessete no total. Apenas um estudo foi 
publicado em língua portuguesa. 
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Os trabalhos analisados possuem focos diferentes, com temáticas que extrapolaram a 
questão de pesquisa inicial, contudo com a adaptação da questão para que novos 
trabalhos pudessem ser incluídos, pontos em comum puderam ser agrupados em focos 
de análise, serão apresentados a seguir. 

Escalas de dor com categorização unidimensional 

Após análise do material selecionado, foi verificado que predominou nos estudos o uso 
de escalas de dor unidimensionais. No total de 18 trabalhos escolhidos, 17 tiveram em 
seus trabalhos o uso de escalas que avaliam apenas uma dimensão do cliente, que é a 
intensidade. Tiveram mais de três trabalhos que utilizaram mais de uma escala em seu 
escopo, mesclando escalas unidimensionais e multidimensionais. 

Escala de dor visual analógica (VAS) 

A escala mais presente das unidimensionais foi a Escala Visual Analógica, com 
predominância em 14 estudos (77,7%), em seguida vindo a Escala de Classificação 
Numérica de avaliação da dor com 5 estudos (2,8%) a trazendo em seu escopo. Ambas 
as escalas tiveram papel predominante nos estudos delineados em ensaio clínico, com 
predominância das escalas em todos os ensaios clínicos escolhidos. 

Uso de escalas de dor para procedimentos no trato gastrointestinal 

Houveram trabalhos que exclusivamente não citam sobre procedimentos no trato 
gastrointestinal, mas procedimentos invasivos que podem ter acompanhamento da 
avaliação da dor. Contudo, dos trabalhos selecionados, 12 falam sobre procedimentos 
que perpassam o trato gastrointestinal, com predominância de escalas unidimensionais 
utilizadas nos escopos dos estudos. Dentre os 12 trabalhos, predominou os trabalhos 
com passagem de sonda nasogastrintestinal, seguido de 4 estudos falando da conduta 
médica de exame endoscópico e 1 abordando o ato médico de intubação das vias 
aéreas com uso de sonda nasogástrica. 

Buscar na literatura escalas de dor que sejam capazes de avaliar a sensação de algia 
durante o procedimento de sondagem nasogastrintestinal, permitiu enxergar a 
importância que uma avaliação de qualidade pode exercer na melhoria da assistência 
ao cliente. 

As escalas de dor unidimensional foram as mais prevalentes, com uma predominância 
quase que total de todos os trabalhos selecionados levando a discussão a capacidade 
de avaliação das variáveis da expressão da dor, durante a realização dos 
procedimentos. Assim como havia sido mencionado, as escalas unidimensionais são de 
menor custo e mais fácil aplicação em procedimentos, que necessitam de agilidade na 
aferição da dor (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011). O que pode refletido a partir 
das escolhas realizadas pelos autores de trabalhos com delineamentos em ensaio 
clínico. 

Quando houve o uso de escalas unidimensionais, alguns autores optaram por 
acrescentar a mensuração de mais um instrumento para aferir com mais acuidade o 
aspecto subjetivo da dor, a escala 5-point Likert (CHAN; LAU, 2010; MANNING, 2016; 
NEJATI et al., 2010; URI et al., 2011; ZHANG; BAO; SHI, 2014). Em Zhang, Bao, Shi 
(2014) foi utilizado uma adaptação da escala 5-point Likert com a escala de classificação 
verbal, no qual houve modificação para 4 pontos de variação da intensidade da dor onde 
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o paciente aferia de acordo com os adjetivos pré-concebidos, a dor que estava sentindo 
no momento. Segundo Karcioglu et al. (2018) a Escala de Classificação Numérica de 
dor e a Escala de Classificação Verbal têm os termos escalonados para adjetivar a dor, 
levando a discussão se é necessário o uso da escala 5-point Likert como 
complementaçãoou utilizar uma dessas duas escalas. 

O estudo de Morete et al. (2014) foi o único selecionado que aborda apenas a categoria 
de escala multidimensional, onde a utilizada foi a Escala Comportamental de Dor. A 
Escala Comportamental de Dor (BPSo acrônimo na língua inglesa) é utilizada para 
pacientes sedados e inconscientes, todavia apresenta itens em seus instrumentos que 
adaptados tem potencial de uso em procedimentos no ambiente hospitalar. É composta 
pelos itens expressão facial, membros superiores e adaptação à ventilação mecânica, 
com a pontuação até 4 para cada item. O seu potencial para além da sua origem é uma 
oportunidade para futuros estudos abordarem, sendo possível haver a exclusão do item 
adaptação à ventilação mecânica. 

Rahu et al. (2015) também abordou a Escala Comportamental de Dor e outras escalas 
multidimensionais, expondo as escalas Adult Nonverbal Pain Scale (ANVPS) e Pain 
Assessment Behavioral Scale (PABS). Sendo ANVPS composta pelos itens: face, 
movimentação, vigilância, sinais vitais, temperatura tegumentar e dilatação pupilar. 
Assim como a PABS é sintetizada em face, inquietação, tônus muscular, vocalização e 
“consolability”. As escalas tiveram um nível de sensibilidade eficaz durante o estudo. 
Contudo a Escala Comportamental de Dor foi indicada a ser sintetizada mais estudos, 
para o uso em pacientes que possam autor relatar sua dor, sendo mais eficaz em 
pacientes não comunicáveis. Rahu et al. (2015) também sugeriu a Escala de 
Classificação Numérica para o uso correlacionado com as escalas multidimensionais. 

A escala mais encontrada nas pesquisas foi a Escala Visual Analógica (EVA), seguida 
discretamente da Escala de Classificação Numérica. A Escala Visual Analógica é 
composta por uma linha horizontal ou vertical, de 100mm, no qual em cada ponta está 
descrito respectivamente “sem dor” e “pior dor imaginável”. A Escala de Classificação 
Numérica é composta por uma sequência de onze números de 0 a 10, onde pode ser 
subdividido em quatro subgrupos de números sequenciais, com nomenclaturas para a 
intensidade da dor (KARCIOGLU et al., 2018) 

Os estudos demonstraram uma correlação da Escala Visual Analógica com a Numérica, 
sendo equivalentes nas avaliações de dor relatadas, sendo opcional o uso de uma das 
duas escalas para avaliar o paciente (BAHREINI; JALILI; MORADI-LAKEH, 2015; 
KARCIOGLU et al., 2018; THONG et al., 2018). Karcioglu et al. (2018) sugeriu que fosse 
utilizado uma das duas escalas em vez do uso da Escala de Classificação Verbal 
unicamente só, ou utilizá-las em correlação, sendo ressaltado que idosos têm maior 
afinidade com a Escala de Classificação Verbal. 

A Escala de Classificação Verbal consiste em um quantitativo de conceitos que podem 
variar de 4 a 15, estabelecendo adjetivos para a dor e sendo selecionado tal adjetivo 
pelo paciente (KARCIOGLU et al., 2018). Devido as diferenças culturais, a Classificação 
Verbal, é mais influenciável por crenças sobre dor ou sofrimento, consistindo em uma 
avaliação menos pura de influências do que a EVA, por exemplo. Entretanto, a Escala 
de Classificação Verbal, é sugerido que ela avalie além da intensidade da dor, a 
interferência da dor e o desconforto que é provocado (THONG et al., 2018). 
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Através da pesquisa realizada foi possível a obtenção de 11 estudos falando 
diretamente sobre procedimentos realizados pelo trato gastrointestinal. A 
predominância das escalas unidimensionais foi visível nestes estudos selecionados, 
sendo o quantitativo de trabalhos que falem diretamente da avaliação em procedimento 
em trato gastrointestinal baixa. 

No estudo de Nejati et al. (2010) o uso da EVA aferiu a passagem de sonda nasogástrica 
com uso de gel de Ketamina, para tal estudo clínico a escala foi satisfatória para seu 
propósito. Assim como em Nejati et al. (2010), os trabalhos de Chan e Lau (2010), 
Manning et al. (2016) e Uri et al. (2011) foram ensaios clínicos com a proposta de aferir 
o potencial analgésico de lidocaína em gel, lidocaína em spray e midazolam intravenoso 
respectivamente, para durante a sondagem, e todos utilizaram a EVA junto com 5-point 
Likert para mensurar o grau de dificuldade que houve durante o procedimento. 

Kuo et al. (2010) e Lor et al. (2018) produziram estudos delineados em revisão 
sistemática e meta-análise que abordaram o uso de lidocaína em gel para aliviar o 
desconforto durante a sondagem. Respectivamente, coletaram 5 e 8 ensaios clínicos 
randomizados e colocaram em seus critérios de inclusão a presença da EVA em suas 
revisões. O complemento da 5-point Likert para tornar completo a avaliação da 
dificuldade da passagem da sonda foi encontrada em 4 trabalhos dessas revisões. O 
resultado das duas revisões reforça a preferência pela presença da EVA nos ensaios 
clínicos por questões não bem explicitadas. 

Dayskaya et al. (2016) utilizou a EVA para avaliar a dor nos cuidados pós-procedimento 
de introdução de um tubo gastro-laríngeo, assim como em Heuss et al. (2011) a Escala 
Visual Analógica foi utilizada para avaliar a passagem de uma endoscopia de rotina, 
sendo preenchida pelo endoscopista e os pacientes, mantendo uma correlação próxima 
de fidedignidade dos resultados obtidos. 

Alexandridis et al. (2014) também foi um outro estudo que utilizou da EVA para avaliar 
a diferença de aceitabilidade de uma endoscopia transnasal em contraponto a uma 
esôfago-gastro-duodenoscopia padrão. A avaliação foi realizada pelos pacientes e 
enfermeiros, mensurando o grau de desconforto passado durante e após o 
procedimento. O nível de importância da avaliação da dor foi essencial para que fosse 
possível aferir qual dos dois procedimentos acarreta menos danos ao paciente e assim 
ser tratado como uma opção de escolha. 

Estudos com propostas diferentes das apresentadas anteriormente também foram 
selecionados, onde o uso da EVA foi utilizado para aferir o conforto da implementação 
de uma dieta por tubo nasogástrico em comparação a uma prescrição de dieta zero pela 
via oral, em pacientes com moderada pancreatite aguda (PETROV et al., 2013). Assim 
também foi selecionado um ensaio clínico onde utilizou a sonda nasogástrica para 
auxiliar na intubação nasotraqueal, fazendo uso do nível de epistaxe aliado a dor nasal. 
Concluiu no estudo que houve diminuição da dificuldade da intubação nasotraqueal e 
redução da epistaxe, em correlação com menor grau de avaliado pela EVA (LIM et 
al.,2014). 

Nos ensaios clínicos de Schlager, Metzger e Adler (2010) e Zhang, Bao e Shi (2014) 
foram utilizados as escalas Classificação Numérica e Classificação Verbal 
respectivamente. Ambos utilizaram as escalas sendo autorreferidas pelos pacientes 
após o procedimento ser realizado. Em Zhang, Bao e Shi (2014) a Escala de 
Classificação Verbal utilizada foi uma adaptada por um anestesiologista, com a proposta 
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de aferir a algia na aplicação de propofol em um procedimento de endoscopia. A escala 
é caracterizada por 4 pontos de mensuração, de sem dor a dor severa com retirada do 
braço. 

Para o estudo de Schlager, Metzger e Adler (2010), a utilidade da Escala de 
Classificação Numérica consistiu na aferição do desconforto da passagem da sonda 
nasogástrica, fazendo uso de aplicação de ondas sonoras na superfície da sonda para 
diminuir o desconforto. A escala foi eficiente em aferir, autorreferido pelos pacientes, 
que as ondas sonoras diminuíram o desconforto provocado pelo procedimento. 

Os estudos não especificaram o motivo do escolha das escalas unidimensionais com 
maior frequência, e assim como também o maior uso da EVA em detrimento de outras 
escalas, contudo abre espaço para refletir acerca dos trabalhos que seguiram a 
metodologia de ensaios clínicos, onde o custo financeiro e temporal é calculado para 
que a pesquisa seja concluída em um tempo hábil. A EVA é um instrumento de baixo 
custo para implementar, e de maior aceitação para a compreensão do paciente, sendo 
uma variável que possa ter influenciado os ensaios que utilizaram tal escala. 

 
Conclusão 

 
Como o estudo se encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se 
que o esperado seja que a utilização das escalas de verificação da dor venham a 
contribuir na avaliação e mensuração da dor que os pacientes submetidos a sondagem 
gastrintestinal sentem e a partir disso traçar condutas a fim de reduzir a dor gerada. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito do treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico de 

adolescentes escolares. 

Resumo 

Introdução: Os padrões de treinamento mais utilizados como forma de combater a 
obesidade integram exercícios aeróbicos. O presente estudo tem como objetivo avaliar 
o efeito de um treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico de adolescentes 
escolares. Método: ensaio clínico randomizado, com adolescentes do sexo masculino 
com idade entre 12 a 15 anos de duas escolas da rede pública de ensino da cidade de 
Natal/RN. A pesquisa foi dividida em quatro etapas: I submissão ao comitê de ética em 
pesquisa; II. Revisão Sistemática sobre a temática; III- Formação dos professores; e IV- 
ECR Execução da intervenção. Para a formação de professores foi desenvolvido o 
material de apoio para inserção de atividade física no currículo escolar com 
embasamento na Base Nacional Comum Curricular. Resultados e Discussão: A 
pesquisa está na etapa de planejamento da formação dos professores.Nesse contexto, 
foi elaborado o material pedagógico, com intuito de direcionar aos professores 
estratégias metodológicas sobre prática de atividade física nos componentes 
curriculares do 7º ao 9º ano, considerando os critérios de inclusão da faixa etária e de 
acordo com a disciplina estabelecida. Conclusões: O estudo tem proporcionado aos 
alunos habilidades de trabalhar em grupo, habilidades de comunicação, organização, 
além de desenvolver estratégias de busca e ampliação de novos horizontes importantes 
para meio acadêmico e profissional. 

 
Palavras-chave: adolescentes; escolares; perfil lipídico, glicemia. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON LIPID AND 

GLYCIDIC PROFILE OF SCHOOL TEENAGERSEVALUATION OF THE EFFECT OF 

AEROBIC TRAINING ON LIPID AND GLYCIDIC PROFILE OF SCHOOL TEENAGERS 

Abstract 

Introduction: The most commonly used training patterns to combat obesity are aerobic 
exercises. The present study aims to evaluate the effect of aerobic training on the lipid 
and glycemic profile of school adolescents. Method: Randomized clinical trial with male 
adolescents aged 12 to 15 years from two public schools in the city of Natal / RN. The 
research was divided into four stages: I submission to the research ethics committee; II. 
Systematic Review on the theme; III- Teacher training; and IV- ECR Implementation of 
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the intervention. For the training of teachers was developed the support material for 
insertion of physical activity in the school curriculum based on the Common National 
Curriculum. Results and Discussion: The research is in the planning stage of teacher 
education. In this context, the pedagogical material was elaborated in order to direct to 
the teachers methodological strategies about physical activity practice in the curricular 
components from 7th to 9th grade, considering the inclusion criteria of the age group and 
according to the established discipline. Conclusions: The study has provided students 
with group working skills, communication skills, and organization, as well as developing 
search strategies and expanding new important horizons for academic and professional 
environments. 

 
Keywords: Adolecent; school children; physical activity; lipid profile, glycemia 

Introdução 

As doenças crônicas representam 60% da mortalidade mundial, gerando alerta a saúde 
pública, fazendo-se necessário direcionar atenção a essa problemática. (ANDERSEN, 
2011). Frente a isso, em consonância com os índices, o crescimento dos casos está 
associado ao estilo de vida sedentário (ANDREASI et al, 2010. ANTIC et al, 2008). 

Os hábitos de vida sedentário implicam diretamente no estado de saúde da população, 
afeta negativamente a aptidão física, caracterizando-se como, aptidão 
cardiorrespiratória, força muscular e resistência, composição corporal, flexibilidade e 
aptidão neuromotora. Dados quantitativos revelam estreita relação entre aptidão e 
saúde disponibilizando integrar a aptidão em que apresenta composição corporal e 
aptidão cardiorrespiratória. (ACSM, 2013). 

Tendo em vista os casos crescentes de obesidade em crianças e adolescentes no qual 
está associada a diversas comorbidades, dentre elas a síndrome metabólica doenças 
cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, pulmonares e psicológicas, além do mais, 
danos na capacidade cognitiva (CHAWDHARY, 2010; GUO et al, 2011). 

A puberdade acarreta mudanças comportamentais, fisiológicas, psicológicas e sociais 
nos adolescentes. Deste modo, influenciar essas características por meio da 
conscientização dos benefícios oriundos das práticas saudáveis desperta interesse em 
pesquisadores. (BROWNE et al, 2016; WHITFORD et al, 2007). 

Os padrões de treinamento mais utilizados como forma de combater a obesidade 
integram exercícios aeróbicos já que exige aumento de gasto energético para a ativação 
da lipólise, melhora o perfil lipídico além do quadro de resistência à insulina.(JANSSEN, 
2010; LEE, 2010). Por conseguinte, é necessária a identificação dos efeitos do 
treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico desses indivíduos. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de um treinamento aeróbio no perfil 
lipídico e glicídico de adolescentes escolares. 

 
Metodologia 
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O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado, tendo como amostra 
adolescentes do sexo masculino com idade entre 12 a 15 anos e que estão matriculados 
na rede pública de ensino da cidade de Natal/RN. Os critérios de exclusão são 
adolescentes com qualquer uma das seguintes características: pessoa com 
necessidades especiais, deficiência intelectual, distúrbios endócrinos; doença crônica 
não transmissível diagnosticada, e baixo peso de acordo com a OMS. 

A intervenção será baseada na escola e inserida no currículo escolar dos alunos do 
ensino fundamental do 7° ao 9° ano. A execução do ECR é constituída por quatro 
etapas: 

Submissão do comitê de ética – Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CEP-HUOL). 

Revisão Sistemática – uma pesquisa Revisão Sistemática sobre a temática do ECR. 

Formação de professores – curso de formação de professores como apoio pedagógico 
para inserção de atividade física nas disciplinas do 7º ao 9º ano. 

Intervenção do ECR - execução da intervenção com adolescentes escolares. 

O presente estudo, encontra-se na etapa III – Formação dos Professores, por meio do 
desenvolvimento de materiais pedagógicos e expositivos para os docentes da rede 
pública de ensino da cidade de Natal-RN. 

Instrumentos e procedimentos 

Serão analisados os parâmetros bioquímicos: glicemia de jejum, insulina de jejum, perfil 
lipídico (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicerídeos), e marcadores 
inflamatórios (interleucina-10 e fator de necrose tumoral alfa) e de estresse oxidativo 
(glutationa peroxidase e malonaldeído). Os adolescentes serão submetidos a uma 
punção em veia periférica, no período da manhã, no Laboratório de Imunologia do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas do Centro de Ciências da Saúde da 
UFRN, após jejum de 12 a 14 h. O sangue será coletado da veia antecubial, por 
profissional habilitado para essa finalidade, de acordo com as normas de segurança e 
higiene padronizadas da ANVISA. 

Será coletado 30 mL de sangue, depositado em tubos identificados com número de 
registro de contenção a fim de avaliar as concentrações séricas de glicose, colesterol 
total, colesterol-HDL e triglicerídeos serão realizadas por ensaios enzimático-
colorimétricos por meio de kits Labtest Diagnóstica apropriados ao analisador 
bioquímico semi-automatizado RA-50 (Bayer Diagnostics Chemistry System, Dublin, 
Ireland). As concentrações de colesterol LDL e VLDL serão obtidas pela aplicação da 
fórmula de Friedewald (VLDL = TG/5 e LDL = CT - HDL - VLDL). 

Os parâmetros de glicemia e perfil lipídico serão analisadas no Laboratório de Pesquisa 
em Bioquímica Clínica do Departamento de Farmácia da UFRN já, as determinações 
dos marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo serão realizadas no Laboratório 
de Imunologia do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas do Centro de 
Ciências da Saúde da UFRN. 
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Resultados e Discussões 

 

A Etapa I do estudo foi realizada com sucesso e por isso o estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) - 
número de parecer 3.127.228.A 

Aetapa II encontra-se em desenvolvimento, e já houve o registro de duas propostas de 
Revisão Sistemática no site do Próspero (International prospective register of systematic 
reviews - https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/), com os seguintes números de 
registro: Effects of school-based food and nutrition education interventions on 
adolescent food consumption: a systematic review and meta-analysis 
[CRD42019116520] 
(https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=116520); e 
Effects of the exercise on levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and 
executive function of adolescents: a systematic review [CRD42018110683] 
(https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=110683). 

A etapa III - Formação de professores, está na fase de planejamento da formação, 
configurando uma perspectiva positiva para o desenvolvimento de estratégias eficazes 
no impacto da intervenção, com produções de oficinas em que abordem conteúdos 
pertinentes a temática da inclusão de atividade física. 

O planejamento da formação foi configurado por leitura e compreensão da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), análises de conteúdos como livros, vídeos, textos 
que auxiliam o material como apoio lúdico e a elaboração de propostas de atividade 
física inseridas no currículo escolar de acordo com a BNCC. Essa fase de 
desenvolvimento atende a aplicação da ECR para o primeiro semestre de 2020. 

Nesse contexto, a intervenção inserida na estrutura curricular elenca ao ensino, práticas 
relacionadas à atividade física, contemplando do 7° ao 9° ano habilidades e 
competências intrínsecas a BNCC. A execução da etapa formação dos professores 
configura estratégias inerentes ao apoio pedagógico, em que corrobora com a execução 
da estrutura da BNCC. A competência geral da Educação Básica a partir do plano 
código alfanumérico apresenta em sua composição etapas como educação, bloco de 
anos componente curricular e a habilidade a ser adquirida pelos estudantes 
direcionando conteúdo específicos da grade curricular. 

Deste modo, foi elaborado um material pedagógico de apoio destinado ao professor com 
intuito de inserir a intervenção no currículo escolar, produzido de acordo com a BNCC 
além de desenvolver autonomia na aplicabilidade de conteúdos sobre a importância da 
educação física por meio de práticas aeróbias em sala de aula a partir das instruções 
da unidade temática destinada e o protagonismo dos educadores através do domínio e 
compressão de termos relacionados a saúde. 

Na formação com os professores serão realizadas oficinas com intuído de promover 
visão da metodologia apresentada, coletar informações sobre o apoio visando a 
concordância com a realidade atual, a passível aplicação e fomentar a eficácia do 
material, onde os professores poderão sugerir modificações e acréscimos a ferramenta. 
Tendo em vista que a nova grade curricular apresenta a aderência em fornecer aos 
alunos conteúdos relacionados a disciplina de educação física, portanto, favorece a 
execução efetiva dessa temática por parte dos professores em decorrência desse 
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projeto. A perspectiva para a formação com os professores ocorrerá no período de 
setembro a dezembro de 2019 

Frente a essa perspectiva, vale salientar que, compreender os hábitos de vida da 
atualidade, sendo, o estilo sedentário e a falta de aptidão física fragilizam a saúde. A 
preocupação, desperta entre aos profissionais da saúde soluções a fim de diminuir entre 
crianças e adolescentes os índices de obesidade e outros problemas cumulativos 
ocasionando danos à saúde. Nessa fase da vida, predominantemente estudantil do 
ensino básico, promover no espaço escolar possíveis intervenções educativas aos 
alunos com o auxílio de equipe multiprofissional vinculada ao compartilhamento de 
responsabilidades torna-se promissor para o desenvolvimento da autonomia e 
prevenção. 

Destaca-se dificuldades inerentes, o exercício da metodologia em sala de aula de 
maneira eficaz com o restrito acesso a recursos que desfavoreçam sua aplicação, o 
quadro da educação pública e suas conhecidas limitações onde gera questionamentos 
em relação ao papel de estimular a pratica de atividade física sem a presença do espaço 
esportivo, e a aplicação da metodologia baseada no currículo escolar com ausência de 
professor dificulta a aplicação da intervenção. Levando em consideração esses quesitos 
fica a preocupação sobre o acesso as informações tão relevantes para os alunos e a 
repercussão do estudo de maneira válida. Porém, o estudo estimula a compreensão da 
promoção da saúde na escola por meio de práticas atingíveis e conscientiza a 
importância da educação básica. 

 
Conclusão 

 

O estudo tem como objetivo avaliar o efeito de um treinamento aeróbio no perfil lipídico 
e glicídico de adolescentes escolares e nesse primeiro ano de execução do projeto foi 
possível realizar a primeira etapa por completo, a segunda etapa está na fase de 
execução juntamente com a Fase III. Torna-se oportuno explicitar que o 
desenvolvimento do projeto apresenta em consonância com um cronograma exequível 
onde desencadeia a garantia da validade interna e externa do estudo. 

Levando em consideração essa perspectiva, destaca-se no desenvolvimento da fase III 
a estimativa positiva entre a correlação das disciplinas escolares com a prática de 
exercícios poder permitir a utilização do lúdico a fim de ampliar saberes, promover 
saúde, além de proporcionar habilidades e competências a serem desenvolvidas de 
acordo com a BNCC. Além do mais, devolve visão metodológica a fim aplicar em sala 
de aula orientações práticas para realização da atividade física mostrando passo a 
passo da elaboração e a utilização de recursos e material de apoio podendo ser por 
vídeos, trabalhos lúdicos, textos. 

Por conseguinte, em virtude das propostas observadas, no tocante ao aspecto 
acadêmico, o estudo proporciona aos alunos da graduação habilidades de trabalho em 
equipe, habilidades de comunicação, organização, desenvolvimento de métodos de 
busca em ferramentas de pesquisa. Expande conhecimentos devido a elaboração de 
materiais pedagógicos onde se faz de embasamento científico, além de, potencializar a 
criatividade para o manejo do público alvo, sendo ele adolescentes, no qual retrata 
competências necessárias para intervenção, abre novos horizontes importantes para 
meio acadêmico e profissional. 
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TÍTULO: FUNCIONALIDADE DE IDOSOS SAUDÁVEIS SUBMETIDOS A UMA DUPLA 

TAREFA 

Resumo 

Introdução: Declínios fisiológicos decorrentes da idade comprometem habilidades 
motoras, desempenho físico, expondo os idosos a maiores riscos de quedas, 
principalmente durante a realização de tarefas simultâneas, tais como andar e observar 
obstáculos. Por isso, o treino com Dupla Tarefa (DT) é uma importante ferramenta para 
ganhos motores e cognitivos em idosos. Objetivo: Investigar a funcionalidade de idosos 
saudáveis submetidos a um treino com DT. Métodos: Estudo observacional do tipo 
transversal com 23 idosos de ambos os sexos, entre 65-75 anos. A avaliação do 
desempenho físico foi realizada pelo Short Physical Performance Battery (SPPB) e a 
atividade de DT pela parte A do Teste de Deambulação Funcional (TDF1). 
Posteriormente, foi feita uma análise descritiva inferencial por meio de teste de Mann 
Whitney e testes de correlação, adotando significância de 5%. Resultados: A amostra 
apresentou média de 68,74 anos ± 3,03, maioria do sexo feminino (60,87%) e com 
escolaridade predominante no ensino fundamental incompleto (30,43%). A média do 
tempo de duração do TDF1 foi de 106,11 seg ± 72,88. Houve correlação positiva do 
tempo TDF com a idade (p=<0,001; r= 0,49) e negativa com MEEM (p<0,05; r=- 0,47), 
mas não foi encontrado correlação entre SPPB e tempo do TDF1. Conclusão: A partir 
da análise dos dados foi observado que a idade e o estado cognitivo parecem ter relação 
com o tempo de execução de uma DT, e que isso independe do sexo do indivíduo.  
 
Palavras-chave: Dupla Tarefa. Funcionalidade. Idosos. Realidade Virtual 

TITLE: FUNCTIONALITY OF HEALTHY OLDER ADULTS SUBMITTED TO A DUAL 

TASK 

Abstract 

Introduction: Physiological declines due to age compromise motor skills, physical 
performance, exposing the older adults to greater risks of falls, especially while 
performing simultaneous tasks such as walking and observing obstacles. Therefore, 
Dual Task training (DT) is an important tool for motor and cognitive gains in the older 
adults. Objective: To investigate the functionality of healthy older adults submitted to a 
DT activity. Methods: A cross-sectional observational study with 23 older adults, men 
and women, aged 65-75 years. Physical performance evaluation was performed by the 
Short Physical Performance Battery (SPPB) and DT activity by Part A of the Functional 
Ambulatory Test (TDF1). Subsequently, a descriptive inferential analysis was performed 
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using the Mann Whitney test and correlation tests, adopting a significance of 5%. 
Results: The sample had an average of 68.74 years ± 3.03, mostly female (60.87%) and 
with predominant education in incomplete elementary school (30.43%). The mean 
duration of TDF1 duration was 106.11 sec ± 72.88. There was a positive correlation 
between TDF1 time and age (p = <0.001; r = 0.49) and a negative correlation with MMSE 
(p <0.05; r = - 0.47), but no correlation was found between SPPB and TDF1 time. 
Conclusion: From the data analysis it was observed that age and cognitive status seem 
to be related to the time of execution of a DT, and that this does not depend on the 
individual's gender. 

 
Keywords: Dual Task. Functionality. Older adults. Virtual reality. 

Introdução 

O processo de envelhecimento consiste em adaptações biológicas normais, em que 
todos os organismos multicelulares sofrem alterações com o tempo, sendo um processo 
dinâmico, progressivo e irreversível, ligados a fatores biológicos, psíquicos e sociais, em 
que características individuais estão diretamente envolvidas no processo. Os principais 
sistemas fisiológicos comprometidos no processo de envelhecimento são: 
cardiovascular, respiratório, gênito-urinário, gastrointestinal, nervoso e musculo-
esquelético, com consequente comprometimento funcional, de memória, dentre outros. 
(ESQUENAZI; BOIÇA DA SILVA; GUIMARÂES, 2014). Assim, o processo de 
envelhecimento está associado ao declínio nos aspectos sensório-motores, e 
funcionamento cognitivo e perceptivo. Em decorrência das alterações supracitadas do 
processo natural do envelhecimento, as queixas de desequilíbrio e os episódios de 
queda aumentam com o avanço da idade. A cognição, por sua vez, é um importante 
fator para o equilíbrio corporal, considerando que a concentração é uma função 
cognitiva que contribui para a identificação do erro no controle postural e no controle 
dos movimentos voluntários (LEE et al., 2015). Nas atividades do dia-dia, os indivíduos 
precisam realizar tarefas simultâneas, como andar e observar a presença de obstáculos 
e, na presença deles, manter o equilíbrio prevenindo acidentes. Portanto, a capacidade 
de realizar dupla tarefa (DT) é um requisito importante para o cotidiano. Por ser uma 
tarefa comum (a associação de tarefas motoras e cognitivas), as atividades motoras são 
desempenhadas automaticamente, e o que precede essa habilidade motora 
(automatização da tarefa) é um processo de aprendizagem no qual a prática e sua 
variabilidade levam a formação de programas de ação. Tais programas sofrem pouca 
interferência de retroalimentação e de baixos mecanismos atencionais, facilitando o 
direcionamento da atenção para os outros itens da tarefa (TEIXEIRA & ALOUCHE, 
2007). No momento em que duas tarefas são executadas simultaneamente, é exigido 
um alto grau de processamento de informações. Caso haja prejuízo na execução de 
uma das tarefas (primária ou secundária), implica dizer que não há automatização da 
tarefa, e essa piora no desempenho é denominada consequência da atividade dupla, 
em decorrência da competição por demandas similares para o seu processamento 
(TEIXEIRA; ALOUCHE, 2007). Nas atividades diárias, os indivíduos precisam realizar 
tarefas simultâneas, como andar e observar os obstáculos, prevenindo acidentes. Com 
base no exposto, o objetivo do estudo é investigar a funcionalidade de idosos saudáveis 
submetidos a um treino com Dupla tarefa. 

 
Metodologia 
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A pesquisa observacional descritiva do tipo transversal foi realizada no ambulatório do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do HUOL. Após 
serem esclarecidos sobre os objetivos, procedimentos, benefícios e riscos da pesquisa, 
àqueles que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), conforme Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). A população foi selecionada e recrutada de projetos sociais, como grupos 
comunitários, projetos de extensão da própria universidade e que estavam em 
acompanhamento no Ambulatório de Geriatria e Fisioterapia do HUOL. A amostra foi 
composta por 23 idosos, que foram admitidos segundo os seguintes critérios de 
inclusão: idade entre 65 anos e 75 anos; ser funcionalmente independente e sem uso 
de dispositivos auxiliares; ser hemodinamicamente estável com regular 
condicionamento cardiorrespiratório e ausência de histórico de epilepsia fótica. Como 
critérios de exclusão, foram adotados: ter sido submetido à intervenção por meio da 
atividade de dupla tarefa em um período anterior a 6 meses da data do presente estudo; 
não atingir no rastreamento cognitivo, Mini Exame de Estado Mental (MEEM) 24/25 
pontos para idosos com menos de um ano de estudo e 18/19 para a população sem 
instrução escolar; não atingir o score de 4-6, apresentando, portanto, baixo desempenho 
no teste de Short Physical Performance Battery (SPPB), que avalia equilíbrio, força de 
membros inferiores e velocidade de marcha; não completar o estudo por motivo pessoal; 
apresentar enjoo e / ou alterações na dinâmica corporal. Dentre os instrumentos 
utilizados para elegibilidade e avaliação estão: a ficha de avaliação, o MEEM, o SPPB 
e a parte A do Teste de Deambulação Funcional (TDF1) composta por números (1 a 25) 
e que requer uma conexão sequencial crescente por meio da deambulação, para 
execução da dupla tarefa. Os indivíduos foram randomizados em 2 grupos, o grupo 
experimental (GE) que realizou terapia baseada em realidade virtual e grupo controle 
(GC) que realizou a fisioterapia convencional, sendo ambas as terapias com ênfase no 
equilíbrio postural. A intervenção em ambos os grupos teve duração de 60 minutos, 2 
vezes por semana, no período de 12 semanas.Os sujeitos foram avaliados quanto à 
dados gerais constituído por identificação, condições clínicas e comorbidades, além de 
sinais vitais; quanto a capacidade física, através do SPPB, que consiste da avaliação 
do equilíbrio, avaliação da velocidade da marcha e do teste de sentar e levantar; e o 
desempenho em atividade de dupla tarefa através do TDF1. A análise descritiva foi 
realizada através dos valores de média, desvio padrão, e frequência. Em seguida, 
realizou-se a estatística inferencial, sendo aplicado o teste de Shapiro Wilk para verificar 
a normalidade dos dados e em seguida t Student ou Mann-Whitney aceitando um nível 
de significância de 5%. Por fim, para analisar a correlação entre as variáveis utilizou-se 
o coeficiente de correlação de Spearman ou de correlação de Pearson. 

 
Resultados e Discussões 
 

A amostra apresentou média de idade de 68,74 anos ± 3,03, sendo composta em sua 
maioria por mulheres (60,87%). Com relação à escolaridade, 30,43% da amostra 
apresentou ensino fundamental incompleto e 21,23% o ensino fundamental completo. 
Cerca de 17,39% dos participantes já sofreram queda, e 60,87% apontaram algum tipo 
de comorbidade. 

Na avaliação física funcional, todos os participantes foram capazes de completar o 
SPPB. O escore total da SPPB, obtido pela soma de cada teste, variou com mínima de 
7 pontos e máxima de 12 pontos (média 10±1,28 pontos). Diante das pontuações 
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obtidas, todos os idosos foram incluídos na pesquisa por apresentar um desempenho 
físico aceitável para coleta. Além disso, os participantes apresentaram score do MEEM 
com média de 25,74 pontos. 

Na execução da Dupla Tarefa (DT), composta pelo tempo do TDF1 (média 115,22s ± 
72,88s), houve uma média de erros de 0,74±1,4 erros. Ao comparar as variáveis, tempo, 
erro, SPPB e MEEM com relação ao sexo, não houve diferença estatística significativa 
(p>0,05), ou seja, o desempenho na execução das variáveis parece independer do sexo 
dos participantes. 

Foi observada correlação estatística significativa (r= 0,49; p <0,05) entre o tempo TDF1 
com a idade, do tipo positiva e moderada, e entre o tempo TDF1 e MEEM (r= -0,47; p 
<0,05) do tipo moderada e inversa. Ou seja, quanto maior a idade do indivíduo maior o 
tempo de execução numa DT, bem como, quanto maior a pontuação do MEEM, menor 
o tempo na execução da DT, corroborando com os achados da literatura. Autores 
afirmam que a lentificação do processamento com a ação é inerente ao avanço da idade 
(KNYAZEV G.G, VOLF N.V, 2015). A literatura sugere que o nível de escolaridade é um 
bom preditor para uma alta pontuação do MEEM (KNYAZEV G.G, VOLF N.V, 2015) e 
manutenção do bom estado cognitivo foi um requisito encontrado nessa pesquisa como 
recurso para diminuir o tempo de TDF1. Por fim, não foi encontrada correlação entre o 
desempenho físico (SPPB) e o tempo de execução da TDF1, sugere-se que isso possa 
ter ocorrido devido a natureza da tarefa não exigir demandas motoras complexas. 

 
Conclusão 
 

Com o envelhecimento o corpo passa por adaptações biológicas, sendo um processo 
dinâmico, progressivo e irreversível, comprometendo diversos sistemas fisiológicos, 
inclusive passando por alterações sensório-motores, e funcionamento cognitivo e 
perceptivo. A partir da análise dos dados foi observado que a idade e o estado cognitivo 
parecem ter relação com o tempo de execução de uma DT, e que isso independe do 
sexo do indivíduo. Além disso, o desempenho físico parece não se relacionar com a DT 
utilizada na pesquisa, já que apesar de ser uma atividade nova, esta não exigiu 
demandas motoras e cognitivas complexas. Em trabalhos futuros, é sugerida a 
continuação desta investigação ampliando a quantidade de indivíduos e na atividade 
dupla, inserir maior esforço cognitivo e motor, com o intuito de transpassar eventuais 
problemas advindos de representatividade estatística. 
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TÍTULO: Rastreio da Sarcopenia por meio da análise da medida da Circunferência da 

Panturrilha em idosas comunitárias residentes de Natal/Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Introdução: A sarcopenia é uma síndrome que causa perda progressiva e generalizada 
de massa muscular esquelética e de força que pode levar à incapacidade e morte. Seu 
diagnóstico depende de técnicas de alto custo como a Desintometria Óssea. No entanto, 
a avaliação da medida da circunferência da panturrilha (CP) pode ser uma forma de 
rastreio da sarcopenia considerando sua boa relação com a massa muscular. Objetivo: 
Avaliar a capacidade de rastreio da sarcopenia por meio da avaliação da medida da CP 
e propor um ponto de corte para o uso da medida. Metodologia: Estudo observacional 
analítico de caráter transversal que avaliou 66 mulheres por meio de um questionário 
estruturado, desempenho físico, teste de força, avaliação antropométrica, avaliação da 
composição corporal e da sarcopenia. Os pontos de corte para definir idosas com e sem 
sarcopenia foram obtidos por meio de uma curva ROC utilizando os valores da 
desintometria como referência. Resultados: A medida que melhor apresentou relação 
especificidade/sensibilidade foi a ≤ 33cm, mostrando 67,7% e 68,8% respectivamente. 
Não houve significância estatística entre a faixa de idade quando comparado ao 
diagnóstico de sarcopenia (p= 0,181). Conclusão: A melhor medida a ser adotada para 
rastrear idosas com sarcopenia em Natal/RN é de ≤33 cm. A medida pode ser uma 
estratégia de identificação precoce da sarcopenia podendo ser usada na prática clínica. 

 
 
Palavras-chave: sarcopenia; circunferência da panturrilha; idosas; massa muscular 

TITLE: Sarcopenia screening through calf circumference analysis in community-dwelling 

elderly women from Natal / Rio Grande do Norte 

Abstract 

Introduction: Sarcopenia is a syndrome that causes progressive and widespread loss of 
skeletal muscle mass and strength that can lead to disability and death. Its diagnosis 
depends on high cost techniques such as bone disintometry. However, evaluation of calf 
circumference (PC) measurement may be a form of sarcopenia screening considering 
its good relationship with muscle mass. Objective: To evaluate sarcopenia screening 
capacity by assessing the measurement of PC and to propose a cutoff point for the use 
of this measure. 
Methodology: Cross-sectional observational analytical study that assessed 66 women 
using a structured questionnaire, physical performance, strength test, anthropometric 
assessment, body composition and sarcopenia. The cut-off points to define elderly 
women with and without sarcopenia were obtained by means of a ROC curve using the 
desintometry values as reference. Results: The measure with the best specificity / 
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sensitivity ratio was ≤ 33cm, showing 67.7% and 68.8% respectively. There was no 
statistical significance between age range when compared to the diagnosis of sarcopenia 
(p = 0.181). Conclusion: The best measure to be used to screen elderly women with 
sarcopenia in Natal / RN is ≤33 cm. Measurement may be a strategy for early 
identification of sarcopenia and may be used in clinical practice 
 
Keywords: sarcopenia; circumference of the calf; elderly women, muscle mass 

Introdução 

A sarcopenia é definida como uma síndrome caracterizada pela perda progressiva e 
generalizada de massa muscular esquelética e de força que pode levar à incapacidade 
e morte (CRUZ-JENTOFF et. al, 2018). Trata-se de uma condição clínica 
frequentemente presente em pessoas idosas, sendo considerada um fator de risco 
independente para diversos agravos à saúde, como dificuldades na realização de 
atividades básicas e instrumentais da vida diária, osteoporose, maior tempo de 
internamento e quedas (LANDI et al, 2013; LANDI et al, 2012; GARIBALLA & ALESSA, 
2013; CRUZ-JENTOFT et al. 2014). 

De acordo com o European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), 
a sarcopenia pode ser identificada através da avaliação de 3 critérios: a 
massa/qualidade muscular, a força muscular, e o desempenho físico. A doença é 
categorizada como “Sarcopenia” e “Sarcopenia grave”, mas traz a “detecção de baixa 
força muscular” como preditor da categoria nomeada “provável sarcopenia”. Ao 
apresentar diminuição da massa/qualidade muscular, o indivíduo é identificado como 
sarcopênico. Todavia, se o idoso chegar a apresentar diminuição da força, da 
qualidade/quantidade muscular e do desempenho físico, passa a ser considerado 
sarcopênico grave (CRUZ-JENTOFT et. al, 2018). 

Diversas são as formas de diagnosticar a diminuição da massa e avaliar a qualidade 
muscular, algumas delas como a Tomografia Computadorizada (TC) e a Ressonância 
Nuclear Magnética (RNM) são consideradas os mais fidedignos instrumentos para 
diagnóstico. Como padrão ouro de diagnóstico, a Absorciometria Radiológica de Dupla 
Energia (DEXA), também conhecida como Desintometria Óssea pode ser usada para 
avaliação da quantidade de massa muscular. Basicamente, o aparelho é capaz de 
determinar a densidade óssea e a quantidade de massa muscular e gorda com acurácia 
adequada através da emissão de Raios X (HEYMSFIELD et al., 1990). 

Entretanto, todas as técnicas anteriormente citadas são de alto custo, que limita sua 
utilização principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Em 
contrapartida, a avaliação da massa muscular por meio de métodos de menores custos 
e de fácil aplicação como as medidas antropométricas podem ser uma estratégia 
alternativa (ONIS & HABICHT, 1996). Dentre elas a medida da circunferência da 
panturrilha (CP) torna-se uma opção prática para o rastreio da sarcopenia, tendo em 
vista que ela apresenta uma boa correlação com a massa muscular. A medida da CP 
está diretamente relacionada com a quantidade e força muscular e sugere a 
suscetibilidade do idoso desenvolver fragilidade e o seu comprometimento funcional 
(LANDI et al., 2014). Além disso, a medida também está associada com piores 
desfechos clínicos em idosos internados, na qual quanto menor a CP, maior a 
probabilidade de idosos desnutridos, de baixo IMC e com maior risco de óbito (MELLO 
et al, 2016). Segundo o EWGSOP, o indivíduo deve apresentar a medida da CP menor 
que 31 cm para ser considerado sarcopênico (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). No 
entanto, alguns estudos apresentam pontos de corte abaixo de 34 cm de CP para 
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rastreio da sarcopenia em homens e abaixo de 33 cm para o rastreio nas mulheres, por 
exemplo (KAWAKAMI et al. 2015). Diante do exposto, a avaliação da CP impactaria 
diretamente na velocidade do rastreio da sarcopenia, facilitaria a realização de estudos 
epidemiológicos com grandes amostras além de diminuir as filas para realização de 
exames de imagem, custos elevados aos serviços públicos e a realização de 
procedimentos desnecessários. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar a capacidade 
de rastreio da sarcopenia por meio da avaliação da medida da CP em idosas 
comunitárias residentes de Natal/RN, além de propor um ponto de corte para o rastreio 
de idosas sarcopênicas. 

 
Metodologia 

 
 
2.1. Delineamento e local do estudo 
Estudo observacional analítico de caráter transversal que ocorreu entre os meses de 
abril de 2018 e abril de 2019 no município de Natal/RN (Departamento de Fisioterapia 
da UFRN e no Departamento de Educação Física). A amostra foi estabelecida por 
conveniência do tipo não probabilística e foram incluídas idosas comunitárias a partir de 
65 anos do município de Natal/RN, que aceitaram participar da pesquisa. 
2.2. Critérios de elegibilidade 
Ser independentes para as atividades de vida diária; Não apresentar alterações 
cognitivas, que dificultassem a compreensão durante as avalições; Não possuir histórico 
de câncer nos últimos 05 anos; Não apresentar alteração inflamatória aguda;Não 
possuir deficiência física de origem neurológica ou ortopédica, que possa interferir nos 
achados da avaliação. Seriam excluídas todas aquelas que a não completaram alguma 
etapa do estudo. 
2.3. Considerações éticas 
O presente estudo é um desdobramento de uma pesquisa maior denominada “Rastreio 
e Identificação de biomarcadores capazes de diferenciar idosos com e sem sarcopenia 
por meio da Bioespectroscopia por Infravermelho”, a qual foi previamente submetida ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o 
parecer 2.368.206. 
As idosas que aceitaram participar do estudo foram convidados a ler e, se 
concordassem assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
Todas as idosas foram informadas previamente a respeito dos questionários a serem 
aplicados no estudo quanto aos instrumentos utilizados, enfatizando os procedimentos 
e objetivos do estudo além de formas de contato com avaliadores ao surgirem possíveis 
dúvidas. 
2.4. Coleta e processamento dos dados 
O estudo foi divulgado por meio de cartazes na universidade, no Hospital Universitário 
e por meio do boletim informativo da UFRN. As voluntárias que aceitaram participar e 
que estavam dentro dos critérios de elegibilidade eram contactadas para realizar as 
avaliações. 
Foram coletados dados sociodemográficos por meio de um questionário estruturado 
contendo dados de escolaridade, idade, estado civil e renda familiar. As idosas também 
foram questionadas sobre o uso de drogas lícitas. 
Por conseguinte, avaliação da função cognitiva se deu pela da Prova Cognitiva de 
Leganés (PCL), um teste cognitivo de triagem para rastreio de demência em populações 
com baixo nível de educação com validação para o Brasil (CALDAS et al., 2012). 
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A avaliação da função física foi feita por meio do desempenho físico utilizando a bateria 
de testes Short Physical Performance Battery (SPPB) (GURALNIK, 1995). A SPPB é 
composta por uma série de três testes referentes a função dos membros inferiores que 
incluem avaliações de equilíbrio, velocidade de marcha e o sentar-levantar de uma 
cadeira. Cada componente do teste possui scores que variam de 0 a 4 e o desempenho 
total é obtido pela soma dos componentes, variando de 0 a 12. O ponto de corte para 
caracterizar baixo desempenho físico para velocidade da marcha foi <0,8 m/s. 
 
Em seguida, a força muscular foi mensurada pela força de preensão palmar (FPP), 
medida com dinamômetro manual hidráulico do tipo JAMAR (Sahen®), registrada em 
quilogramas-força (Kgf). O ponto < 16 kgf é utilizado para rastrear fraqueza em mulheres 
(ALLEY et al. 2014). Cada voluntária realizou 3 tentativas com a mão dominante e uma 
média dos resultados das tentativas foi realizada. 
 
O peso corporal das voluntárias foi medido com uma balança digital portátil do modelo 
GLASS 8 G-TECH e a estatura com um estadiômetro portátil (PERSONAL CAPRICE, 
SANNY). A partir desses dados foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Em 
seguida, a medida da CP foi aferida no maior volume da perna esquerda com a idosa 
sentada com a perna flexionada a 90º. A avaliação foi feita com fita métrica inelástica 
posicionada envolvendo a panturrilha, sem comprimir os tecidos subcutâneos, e movida 
no sentido distal-proximal para obtenção do perímetro máximo.osteriormente foi feita a 
análise de composição corporal pelo DEXA e a avaliação da sarcopenia com base nos 
critérios do EWGSOP (CRUZ-JENTOFT et al. 2018), onde o diagnóstico de sarcopenia 
requer a baixa força muscular em adição à baixa quantidade/qualidade muscular ou 
baixo desempenho físico.  O DEXA é um método não invasivo, rápido e de boa 
confiabilidade para medir a composição corporal (MORLEY, 2014; CRUZ-JENTOFT, 
2010; JANSSEN et al, 2000). A emissão radiológica é baixa e o exame durou de 15 a 
20 minutos (SALAMONE et. al, 2000). 
Os exames foram realizados no período da manhã com a voluntária em jejum de pelo 
menos 4 horas.  A avaliada foi deitada, do modo orientado pelo técnico, e permanecer 
imóvel durante o exame. Preferencialmente, deveriam utilizar roupas leves, sem zíper, 
botões ou outros objetos metálicos. O tubo de raios X passou lentamente sobre o corpo, 
fazendo medições. 
2.5. Análise dos dados 
Os dados foram analisados pela versão 23.0 do software Statistical Package Social 
Sciences (SPSS). Para determinar a normalidade dos dados quantitativos foi utilizado o 
teste de Kolmovorov-Smirnov. A análise descritiva dos dados quantitativos foi 
apresentada por meio da mediana e valores mínimos e máximos, enquanto as varáveis 
categóricas foram apresentadas por meio de frequências absoluta e relativa. 
Os pontos de corte para diferenciar as idosas com e sem sarcopenia foram 
determinados por meio da curva Receiver Operating Characteristics (ROC) utilizando o 
DEXA como referência. Os valores de sensibilidade e especificidade foram calculados 
pela calculadora online da Biblioteca Virtual em Saúde, disponível no link 
https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/?page=1. Além disso, foi utilizado o teste de Mann-
Whitney para comparar possíveis diferenças em idade, IMC e CP entre as idosas 
sarcopênicas e não sarcopênicas. Foi estabelecida uma significânica estatística de 5% 
para todas as análises. 
 
Resultados e Discussões 
 

3. RESULTADOS 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 140 

 

A tabela 1 apresenta as características sociodemográficos e funcionais da amostra que 
foi composta por um total de 66 mulheres. 43,9% das idosas eram viúvas, 43,9% da 
amostra tinha apenas o ensino primário incompleto, 53,0% nunca consumiu álcool e 
45,5% nunca fumou. A mediana da FPP foi 17,7 kg/f e 71,2% atingiu uma velocidade de 
marcha menor que 0,8 m/s. Os demais resultados estão expostos abaixo: 

A tabela 2 apresenta a caracterização da amostra diante das variáveis IMC, medida da 
CP e idade, sendo essa última dividida em duas faixas etárias em relação ao diagnóstico 
positivo ou negativo de sarcopenia pelo padrão ouro. A mediana das idades das 
avaliadas foi 70 anos, variando de 65 a 89 anos. A faixa etária de 65-79 anos foi 
composta por 47 (71,2%) mulheres, onde 21 dessas tinham sarcopenia identificada pelo 
DEXA e 26 (55,3%) não tiveram diagnóstico confirmado. Não houve significância entre 
a faixa idade quando comparado ao diagnóstico de sarcopenia (p=0,181). 

A tabela 3 apresenta os valores de sensibilidade e especificidade da medida da CP para 
≤ 31, ≤ 33 e ≤ 34 cm de acordo com o padrão ouro. 

  

3. DISCUSSÃO 

O presente estudo objetivou analisar a capacidade de rastreio da sarcopenia por meio 
da avaliação da medida da CP em idosas comunitárias residentes de Natal/RN quando 
comparado ao padrão ouro, DEXA. 

Para testarmos a aplicabilidade de um teste/instrumento é preciso avaliar sua validade. 
Esta se refere a quanto um teste é capaz de diagnosticar ou predizer corretamente a 
presença de um evento. Para tanto, comparam-se os achados do teste com os de um 
padrão ouro, sugerindo-se que esse pode ser o verdadeiro estado do avaliado (IPTSP, 
2006). A validade de um teste está intimamente ligada à sua sensibilidade e 
especificidade diagnóstica. A sensibilidade diagnóstica refere-se à quantidade de 
pessoas que têm um determinado distúrbio e que são identificadas pelo teste como 
positivas para o distúrbio. Já a especificidade diagnóstica é a porcentagem de pessoas 
que não têm uma determinada condição e que são identificadas pelo teste como 
negativas para a condição (SAAH & HOOVER , 1997). 

Para a EWGSOP, o melhor ponto de corte para rastreio da sarcopenia pela medida da 
CP é ≤ 31 cm para homens e mulheres, pois é o que melhor se relaciona com força 
muscular, desempenho físico, status funcional e fragilidade (CRUZ-JENTOFT et al., 
2018). No entanto, o ponto de corte encontrado no presente estudo que apresentou uma 
melhor relação sensibilidade/especificidade foi o de 33 cm, indicando assim que a 
medida da CP mostra uma boa capacidade de rastrear corretamente as mulheres que 
possuíam sarcopenia e de identificar as idosas realmente saudáveis. Os valores 
encontrados se aproximam dos achados do estudo japonês de Kawakami et al. (2015) 
ao avaliarem 526 indivíduos de ambos os sexos, encontrando valores de sensibilidade 
em torno de 76% e de especificidade de 73% quando para o ponto de corte de 33 cm 
nas mulheres avaliadas. Apesar de serem valores maiores, a pesquisa japonesa 
analisou mulheres com média de idade de 63 anos, faixas de idade menores que os do 
presente estudo. 

Os resultados também se assemelham com estudo de brasileiro de Pagotto et al. (2018) 
que definiram que o ponto de corte abaixo de 33 cm de circunferência da panturrilha foi 
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o que melhor apresentou sensibilidade e especificidade para mulheres, trazendo 80,0% 
e 87,6%, com acurácia de 83,7%. O ponto de corte obtido também se assemelha ao 
encontrado por Barbosa-Silva et al. (2016) no estudo brasileiro que avaliou 914 
mulheres e viu que medidas abaixo de 33 cm de medida da CP tem grande correlação 
com a diminuição da massa muscular esquelética. Mesmo que os valores encontrados 
pelos estudos já realizados sejam maiores que os do presente estudo, a proximidade 
do ponto de corte proposto sugere que há capacidade de rastrear a sarcopenia pela 
medida da CP. 

Mesmo sendo uma doença prevalente, a sarcopenia pode ser difícil de ser identificação. 
Contudo, suas principais alterações manifestam-se a partir de sinais percebidos pelos 
idosos, sejam encontrando dificuldades para levantar-se de assentos ou de camas, para 
levantar sacolas, para atravessar a rua com segurança ou para subir e descer de um 
ônibus (BEZ & NERI, 2014). Além de ser uma característica comum entre os idosos, a 
sarcopenia está ainda associada a alguns desfechos importantes como quedas, 
fragilidade, limitações na função física, incapacidade e perda da independência 
funcional (MORLEY, 2014). 

A prevalência de sarcopenia foi maior em idosas com idade igual ou superior a 75 anos. 
Embora as alterações musculares relacionadas ao processo de envelhecimento sejam 
encontradas em idosos de ambos os sexos, tem sido observado que a diminuição da 
massa muscular associada à redução da força e desempenho físico não ocorre na 
mesma proporção e idade para ambos, sendo as mulheres mais velhas as mais afetas 
(JANSSEN et al., 2002). Estima-se ainda que cerca de 5 a 13% dos idosos com idade 
entre 60-70 anos apresentam características sarcopênicas, e idosos acima de 80 anos 
apresentam uma prevalência de sarcopenia ainda maior, entre 11-50% (MORLEY, 
2014). 

A mediana da força de preensão palmar encontrada foi 17,7 kg/f. Entretanto, este 
resultado reflete o número amostral total das avaliadas que abrange as mulheres com 
e sem sarcopenia, o que explica estar acima do ponto de corte proposto por Alley et al. 
(2014) exposto anteriormente para a classificação da avaliada como “fraca”. Apesar 
disso, o resultado ainda sim se aproxima do ponto de corte utilizado, sugerindo que a 
baixa força de preensão realmente é um preditor para a sarcopenia nos idosos. Tal 
resultado se assemelha com os do estudo brasileiro de Alexandre et al. (2008) ao 
avaliarem mulheres com dependências básicas da vida diária com IMCs variando de 23 
a 30 kg/m². 

A avaliação da velocidade da marcha mostrou que mais de 70% das voluntárias 
concluíram o teste numa velocidade abaixo de 0,8 m/s. De fato, esses resultados são 
representativos para as amostra considerando as faixas de idade avaliadas. A 
diminuição da velocidade da marcha é um fator decorrente da sarcopenia e precede a 
diminuição da funcionalidade na vida do indivíduo idoso (KIM et al. 2010; SHUMWAY-
COOK et al. 2003; FRIED et al. 2001). 

O fato de ter sido realizado apenas com mulheres idosas pode ser considerado uma 
limitação do estudo, uma vez que não é possível considerar as alterações fisiológicas 
do corpo feminino. Além disso, o tamanho da amostra não nos permite generalizar os 
dados encontrados, principalmente levando em consideração as diferenças 
antropométricas observadas na população brasileira. No entanto, esse é o primeiro 
estudo realizado no Nordeste que tem como objetivo propor valores de referência para 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 142 

 

a CP, além de ter utilizado um teste padrão ouro para o diagnóstico da sarcopenia e por 
avaliadores previamente treinados. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se, portanto, que a melhor circunferência a ser adotada para rastrear idosos 
com sarcopenia na cidade de Natal/RN é de ≤33 cm. Ademais, tendo em vista que o 
ponto de corte adotado na presente investigação apresentou bons valores de 
sensibilidade e especificidade, fica evidente que o uso da medida da CP pode ser uma 
estratégia de identificação precoce da sarcopenia visto o seu fácil e rápido uso, sendo 
necessário apenas o treinamento adequado dos avaliadores e uma fita métrica. O 
instrumento pode ser, portanto, incluído nos serviços de atenção básica, atuando 
diretamente na prevenção da sarcopenia, facilitando o rastreio da doença e trazendo 
diminuição dos custos para os órgãos públicos. 
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Tabela 1: Dados sociodemográficos e funcionais (n=66) 

 

 

Tabela 2: : Caracterização da amostra e identificação da Sarcopenia pelo DEXA, faixa 
de idade, IMC e medida da CP (n=66). 
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Tabela 3: Medidas de sensibilidade e especificidade da CP obtidos pela curva ROC de 
acordo com o padrão ouro (n= 36): 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 147 

 

CÓDIGO: SB0044 

AUTOR: MACIEL LOPES DA SILVA 

ORIENTADOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS 

 

 

TÍTULO: Aplicação do óleo de Buriti em shampoos e condicionador 

Resumo 

Diversos estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar a atividade antioxidante 
em extratos vegetais buscando a sua incorporação em formulações cosméticas. 
Objetivou-se neste trabalho a utilização do extrato de sucupira (Pterodon emarginatus 
Vogel) em formulações cosméticas tópicas e avaliação da sua atividade antioxidante. 
Para tanto, foram realizadas análises de fenólicos totais e perfil destes por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), capacidade antioxidante total (CAT), 
poder redutor, métodos de sequestro de radicais - DPPH• e ABTS•+, para o extrato bruto 
e para formulações cosméticas, ABTS. O perfil por CLAE demonstrou a presença de 
quercetina (0,272 ± 0,018) majoritariamente. A CAT foi de 1,273 ± 0,72 (mg de AA/g-1), 
poder redutor de 79% na maior concentração testada e IC 50 de 5,21 mg/mL e 5,36 
mg/mL frente ao radical DPPH• e ABTS•+, respectivamente. As formulações cosméticas 
gel e gel-creme apresentaram IC 50 frente ao radical ABTS•+ de 1,02 mg/mL e 1,03 
mg/mL, respectivamente. A atividade antioxidante do extrato de sucupira sugere 
aplicação promissora em cosméticos, visando a redução de danos causados à pele. 
 
Palavras-chave: DPPH. ABTS. Compostos fenólicos. 

TITLE: EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SUCUPIRA EXTRACT 

(Pterodon emarginatus Vogel) AND USE IN COSMETIC FORMULATIONS 

Abstract 

Several studies have been carried out with the purpose of evaluating the antioxidant 
activity in vegetal extracts seeking their incorporation in cosmetic formulations. The 
objective of this work was the use of sucupira extract (Pterodon emarginatus Vogel) in 
topical cosmetic formulations and evaluation of its antioxidant activity. In order to do so, 
total antioxidant capacity (TAC), reducing power, radical sequestration methods - DPPH• 
and ABTS•+, were performed for the crude extract and for cosmetic formulations, ABTS. 
Results: The HPLC profile showed the presence of quercetin (0.272 ± 0.018) in the 
majority. The TAC was 1.27 ± 0.72 (mg AA/g-1), reducing power of 79 % at the highest 
concentration tested and IC 50 of 5.21 mg/mL and 5.36 mg/mL against the DPPH and 
ABTS•+, respectively. The gel and gel-cream cosmetic formulations presented IC 50 
against the ABTS•+ radical of 1.02 mg/mL and 1.03 mg/mL, respectively. Conclusion: 
The antioxidant activity of sucupira extract suggests promising application in cosmetics, 
aiming at reducing damage to the skin. 
 
Keywords: DPPH. ABTS. Phenolic compounds. 

Introdução 

As plantas, por muito tempo, foram reconhecidas como únicos recursos terapêuticos 
disponíveis para tratamento de enfermidades, o que leva a um maior interesse em se 
conhecer os constituintes químicos responsáveis por tais atividades. Entre esses 
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constituintes, os antioxidantes, substâncias capazes de diminuir ou bloquear as reações 
de oxidação induzidas pelos radicais livres, presentes nos vegetais, assim como os 
demais compostos bioativos, têm sido cada vez mais alvo de estudos devido ao seu 
potencial terapêutico [1]. Atualmente, desenvolvem-se estudos voltados a substâncias 
que apresentam poder antioxidante a fim de se combater os radicais livres, os quais 
podem ser formados no organismo dos seres humanos, naturalmente ou por alguma 
disfunção biológica [2]. Radicais livres são moléculas altamente instáveis quimicamente, 
por apresentarem um ou mais elétrons desemparelhados, os quais para alcançarem 
estabilidade captam elétrons de macromoléculas, tais como DNA, proteínas, 
carboidratos e lipídeos celulares, ocasionando um desequilíbrio que pode levar a efeitos 
deletérios nas células [3]. Espécies reativas de oxigênio (EROS) como superóxidos, 
radicais hidroxilas, peróxido de hidrogênio e oxigênio singlete ocorrem naturalmente nos 
organismos vivos [4]. Essas espécies são fundamentais em diversos processos 
fisiopatológicos e bioquímicos, mantendo a sobrevivência e a homeostase celular, pois 
há um equilíbrio refinado entre sua formação e remoção. Porém, quando há alterações 
acentuadas neste equilíbrio, um estado pró-oxidante é gerado, levando assim ao 
chamado estresse oxidativo [5]. A pele, órgão complexo formado por diferentes 
estruturas e com diversos tipos celulares, atua como uma barreira protetora dos órgãos 
internos ao ambiente, enquanto mantém o balanço entre proliferação e descamação 
celular [6]. Constitui a primeira linha de defesa continuamente exposta a danos 
oxidativos, sejam eles de origem exógena, provocados normalmente pela radiação 
solar, poluição e alimentação, quanto aos de natureza endógena, associados às 
reações metabólicas, como as reações de oxidação na mitocôndria e de fagocitose 
durante o processo inflamatório [7-8]. O organismo humano apresenta substâncias que 
buscam manter o equilíbrio harmônico entre a presença das moléculas oxidantes, os 
antioxidantes e a pele [9]. Esse processo chamado de homeostasia dos tecidos deveria 
ser mantido somente com a produção dessas substâncias de maneira endógena, mas 
a exposição frequente do tecido cutâneo à radiação ultravioleta (UV) leva a alterações 
que provocam diminuição na quantidade de antioxidantes presentes na pele 
contribuindo para formação exacerbada das EROS [10]. Desta forma, pelo seu uso 
potencial para reduzir os danos provocados pela radiação solar na pele, o uso de 
fitoconstituintes tem aumentado nos últimos anos pelo interesse por parte das indústrias 
farmacêuticas e cosméticas [11]. Pterodon emarginatus Vogel, conhecida popularmente 
como sucupira-branca ou faveira, é uma espécie arbórea nativa do cerrado brasileiro, 
sendo encontrada nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São 
Paulo [12]. Diversos estudos com espécies do gênero Pterodon comprovaram, 
cientificamente, atividades biológicas e farmacológicas de plantas deste gênero (anti-
inflamatória, antinocicpetiva, antioxidante) [13-14-15-16]. Portanto, diante da 
importância dos antioxidantes como agentes farmacológicos ativos na redução dos 
danos causados pela radiação UV, a utilização desses compostos obtidos a partir de 
extratos vegetais de forma tópica pode trazer proteção adicional à pele, sendo 
necessário o desenvolvimento de formulações cosméticas eficazes e seguras. No 
presente estudo, busca-se demonstrar o potencial antioxidante do extrato de Pterodon 
emarginatus Vogel e formulações cosméticas tópicas acrescidas do extrato vegetal, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico na área farmacêutica e 
cosmética. 
 
Metodologia 

 
Obtenção do extrato As amostras dos frutos de P. emarginatus Vogel foram coletadas 
no estado de Goiás, no Brasil, e identificadas no Laboratório de Pesquisa em Produtos 
Naturais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil. Uma exsicata (Nº 41714) foi 
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depositada no Herbário da UFG (Goiás, Brasil). O extrato foi obtido por meio de extração 
sob refluxo a 50ºC por 30 minutos, com solução hidroalcoólica a 70% (v/v). As amostras 
foram vedadas e acondicionadas em frasco âmbar e mantidas sob refrigeração até o 
momento das análises. Avaliação do perfil de compostos fenólicos por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) O perfil de compostos fenólicos do extrato de Sucupira 
foi determinado com auxílio de um cromatógrafo líquido de alta eficiência (Acella Thermo 
Scientific) acoplado ao detector por arranjo de diodo (PDA), sendo utilizado o extrato na 
concentração de 0,1 mg/mL solubilizado em acetonitrila. A identificação e quantificação 
dos fenólicos foi realizada conforme Kim et al. [21] com modificações. Utilizou-se uma 
coluna Shim-Pack CLC (M) C18 (25 cm x 4,6 mm), mantida a 40 ºC. A composição da 
fase móvel consistiu em água (Fase A) e acetonitrila (Fase B), ambas contendo 1% de 
ácido acético (v/v), com fluxo de 1,0 mL/minuto. A eluição foi realizada usando um 
gradiente linear de 0 a 30% de B em 10 minutos, 30 a 70% de B em 5 minutos, 70 a 
100% em 10 minutos, e por fim 100% de B mantido por 5 minutos. Foram obtidas curvas 
de calibração utilizando os padrões comerciais nos respectivos comprimentos de ondas: 
ácido gálico (280 nm), catequina (280 nm), ácido vanílico (280 nm), ácido siríngico (280 
nm), ácido elágico (256 nm), vanilina (280 nm) e quercetina (255 nm). Os resultados 
foram expressos em média (mg/g de extrato) e desvio-padrão. Capacidade antioxidante 
total (CAT) Para avaliar a CAT, utilizou-se o método proposto por Prieto et al. [22]. 
Resumidamente, 100 μL do extrato (1,0 mg/mL) foram combinados com 100 μL da 
solução de 4 mM de molibdato de amônio / 0,6 M de ácido sulfúrico e 100 μL de fosfato 
de sódio a 28 mM e 700 μL de água destilada. A água destilada no lugar do extrato é 
usada como branco. Os tubos contendo a solução reacional foram incubados a 100 °C 
por 90 minutos e a absorvância foi medida a 695 nm utilizando um espectrofotômetro 
(Biospectro UV-VIS SP-220, Curitiba, Brasil) contra o branco após o resfriamento até a 
temperatura ambiente. A capacidade antioxidante foi expressa em miligramas de ácido 
ascórbico por grama de amostra (mg de AA/ g de amostra) usando uma curva padrão 
construída com diferentes concentrações de ácido ascórbico, 0,025 mg – 0,25 mg/mL 
(y=7,0463x + 0,0237, R= 0,9986). Teste do poder redutor Foi realizado segundo o 
método de Wang et al. [23]. Resumidamente, 200 μL dos extratos e 100 μL de 
ferricianeto de potássio (1%, p/v) foram misturados e incubados a 50 °C por 20 min. 
Posteriormente, foram adicionados 180 μL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% (p/v), 
20 μL de cloreto férrico (0,1%, p/v) e 1,5 mL de tampão fosfato (200 mM, pH 6,6) foram 
adicionados à mistura. Agitou-se os tubos e a absorvância foi medida a 700 nm com um 
espectrofotômetro (Biospectro UV-VIS SP-220, Curitiba, Brasil). A capacidade 
antioxidante das amostras foi expressa considerando o Butil Hidroxitolueno (BHT), 
sendo sua absorvância correspondente a 100% de atividade antioxidante. Atividade 
antioxidante por 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) A atividade antioxidante por DPPH 
foi determinada de acordo com método proposto por Brand-Willians [24]. O extrato foi 
solubilizado na concentração de 42 mg/mL em metanol. Diluições sucessivas (4,2-42 
mg/mL) foram realizadas, utilizando a solução mãe, a fim de se obter diferentes 
concentrações. Em uma microplaca de acrílico com 96 poços, adicionaram-se 40 µl das 
soluções testes em octoplicata e 200 µl de DPPH (0,24 mg/mL). As absorvâncias foram 
lidas em leitor de microplacas (Biotek Instruments, EPOCHH, USA) a 517 nm. A % de 
redução do radical DPPH, foi determinada conforme descrito na equação 1. O controle 
consistiu da absorvância somente do radical DPPH•. Assim, foi possível a obtenção de 
uma curva de regressão linear - % redução de DPPH por concentração da amostra para 
que se fosse determinado a IC 50. Atividade antioxidante por 2,2'-azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) - ABTS A atividade antioxidante por ABTS foi 
determinada de acordo com método proposto por Re R et al. [25] e Kuskoski et al. [26] 
com modificações. O extrato foi solubilizado na concentração de 7,0 mg/mL em metanol. 
Diluições sucessivas (0,7-7,0 mg/mL) foram realizadas, utilizando a solução mãe, a fim 
de se obter diferentes concentrações. O radical ABTS•+ foi obtido a partir da pesagem 
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de quantidade especificada de ABTS e diluído em metanol até obtenção de absorvância 
0,70 ± 0,05 a 734 nm. Em uma microplaca de acrílico com 96 poços, adicionaram-se 20 
µl das soluções testes em octoplicata e 280 µl do radical ABTS•+. As absorvâncias foram 
lidas no leitor de microplacas (Biotek Instruments, EPOCHH, USA) a 734 nm. A % de 
redução do radical ABTS foi determinada conforme descrito na equação 2. O controle 
consistiu da leitura somente do radical ABTS•+. Em seguida, foi possível a obtenção de 
uma curva de regressão linear - % redução de ABTS por concentração da amostra) para 
que se fosse determinado a IC 50. Formulações cosméticas Foram preparadas duas 
formulações (F1, F2). A formulação F1 (gel), foi obtida solubilizando os componentes 
hidrofílicos na quantidade total de água da formulação, seguindo com a dispersão e 
hidratação de seus respectivos polímeros gelificantes sob agitação mecânica a 300 rpm 
por 15 minutos, até a formação dos géis. A formulação F2 (gel-creme) foi obtida por 
emulsificação a frio, na qual uma solução com o conservante e a quantidade total de 
água da formulação foi vertida sobre os demais componentes sob agitação mecânica a 
600 rpm por 30 minutos até a obtenção da emulsão. T 
 
Resultados e Discussões 

 
Os vegetais são ricos em substâncias antioxidantes e atribui-se essa característica ao 
processo evolutivo destas espécies como proteção natural aos radicais livres formados 
pela radiação UV necessária à fotossíntese. Dentre os compostos que apresentam essa 
atividade antioxidante, encontram-se os compostos fenólicos, os quais formam o maior 
grupo de antioxidantes extraídos de vegetais, atuando por meio da neutralização a 
reatividade radicalar através da doação de um átomo de hidrogênio [27-28]. O perfil por 
CLAE demonstrou a presença majoritária do composto quercetina. Esses compostos 
apresentam atividades antioxidantes, calmantes e anti-radicalares, atuando como 
scavengers de ânions superóxido, desenvolvendo ação anti-inflamatória, o que explica 
a grande utilidade de plantas e/ou extratos na área cosmética, visando a proteção da 
pele do stress oxidativo, atuando, consequentemente, como agentes 
antienvelhecimento [33-34-35]. A quercetina, presente em maior concentração no 
extrato em estudo, atua inibindo a formação de radicais livres em três etapas diferentes: 
na iniciação (pela interação com ânions superóxido), na formação de radicais hidroxila 
(por quelar íons ferro) e na peroxidação lipídica (por reagir com radicais peroxi de 
lipídios) [37]. Wang et al. [38] afirmam que a quercetina atua no sequestro de radicais 
livres, com um grande potencial de doação de hidrogênio devido à presença da porção 
4’,5’-catecol no anel B, o que indica que sua estrutura química é pré-requisito para 
reforçar a atividade de sequestro a radicais livres. Portanto, a ação antioxidante de um 
extrato não apenas depende da concentração das substâncias nele contidas, mas 
também das estruturas químicas e interações com outros antioxidantes [39]. A 
capacidade antioxidante total do extrato de sucupira foi de 1,273 mg de A.A.g-1. 
Segundo Balestrin et al. [42], a atividade antioxidante no ensaio de fosfomolibdênio pode 
estar relacionada a uma mistura complexa de componentes químicos, ocorrendo um 
sinergismo entre eles. Atividade semelhante foi encontrada por Ribeiro et al [43], para 
as sementes o valor encontrado foi 1,55 ± 0,29 mg de A.A.g-1, para as diferentes frações 
do óleo de faveleira avaliada no mesmo estudo, os valores encontrados foram inferiores 
ao resultado para o extrato de sucupira. Notou-se que o poder redutor do extrato de 
sucupira é concentração-dependente, assim, a medida que houve aumento da 
concentração do extrato maior o % redutor da amostra, alcançando resultados próximos 
ao padrão de BHT. Em estudo realizado por Jayanhti et al. [48], o poder redutor de 
extratos de Eichhornia crassipes foi mensurado, observando-se que o aumento da 
concentração, levou a um maior poder de redução. Para a atividade antioxidante frente 
ao radical DPPH, observou-se que na maior concentração testada, 30 mg/mL, a % de 
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redução correspondeu a 90%. Por intermédio da equação da reta, a atividade 
antioxidante foi determinada (IC50), utilizando os percentuais de redução do DPPH. O 
resultado encontrado para o extrato foi de 5,21 mg/mL. Ao considerar o resultado de 
IC50 disposto acima, deve-se levar em consideração que a complexidade da 
composição química do extrato pode influenciar na capacidade a qual cada constituinte 
tem de acessar o centro radicalar do DPPH• para doar um radical hidrogênio [51]. A 
interação com a molécula de DPPH• depende não somente da estrutura do antioxidante, 
mas também da cinética de reação dessas substâncias com o DPPH• [52]. Certas 
substâncias com cinética rápida de reação reduzem um número de moléculas de DPPH• 
que varia conforme o número de grupamentos hidroxila disponíveis. A avaliação da 
atividade antioxidante frente ao radical livre ABTS•+ também foi realizada tendo em vista 
que os estudos sobre plantas bioativas incentivam o interesse pelo seu alto índice de 
potencial terapêutico. Do mesmo modo, por ser uma possível substituição dos 
antioxidantes sintéticos utilizados na indústria por antioxidantes de fontes naturais. 
Assim como no método do DPPH, determinou-se a IC50 por meio da análise da 
regressão linear. O % de redução do extrato de sucupira frente ao radical ABTS•+, 
sendo a redução máxima correspondente a 59%. Por meio da equação da reta, a 
atividade antioxidante foi determinada (IC 50) utilizando os percentuais de redução do 
ABTS•+. O resultado encontrado para o extrato foi de 5,36 mg/mL De acordo com os 
resultados encontrados, percebe-se uma correlação entre os métodos DPPH e ABTS, 
já que os valores de IC 50 encontrados para o extrato estão bem próximos em ambos 
os métodos. Dados semelhantes são descritos na literatura e demonstram resultados 
comparáveis entre os dois métodos [55]. A atividade antioxidante do extrato de sucupira 
nas formulações gel e gel-creme foram mensuradas. Os resultados de IC 50 
encontrados foram de 1,02 mg/mL e 1,03 mg/mL, para a formulação gel e gel-creme, 
respectivamente. Quando se compara o potencial antioxidante das formulações gel e 
gel-creme não se observa diferença considerável entre elas, contudo, ainda assim, ao 
se observar a % de redução máxima de 59% do gel frente a 57% do gel-creme, nota-se 
uma melhor atividade na formulação gel. Garcia, K. [61], avaliou a capacidade 
antioxidante de extratos de Cinchona Pubescens (Vahl) e de formulações cremes e géis, 
obtendo resultado semelhante, quando se observa que as formulações géis com % de 
extrato incorporado inferior ao das formulações cremes, obteve valores muito próximos 
de atividade antioxidante. Resultados semelhantes também encontrados por Mota [62], 
pois a formulação gel também mostrou maior atividade antioxidante. A formulação gel, 
de característica hidrofílica, por possuir alto conteúdo aquoso, pode ter menor afinidade 
pelo extrato de sucupira, de caráter lipofílico. Provavelmente, facilitando a sua liberação 
para reagir com o radical ABTS•+, o que pode justificar a formulação F1 (gel) apresentar 
maior capacidade de redução do radical ABTS [63]. A utilização da metodologia do 
radical ABTS ainda é escassa na literatura quando se busca a determinação da 
atividade antioxidante de formulações cosméticas. Contudo, estudos realizados por 
Censi [64], avaliou-se a atividade antioxidante de emulsões O/A com extrato de açaí, 
valores de IC 50 também foram determinados para o extrato e para este incorporado 
nas formulações, onde, assim como observado no presente estudo, se notou também 
maior valor de IC 50 do extrato quando comparado com a IC50 das formulações. Ainda 
nesse estudo, Censi [63] observou que o aumento % de extrato incorporado a 
formulação não necessariamente reflete uma maior atividade antioxidante. O que 
significa que uma concentração maior de um composto não irá refletir diretamente em 
um aumento de potência ou em uma melhor atividade. Estudos anteriores realizados 
por Ziosi et al. [65] demonstraram que o tipo de formulação O/A, A/O, gel, as condições 
de pH, armazenamento e o veículo podem influenciar na capacidade antioxidante final. 
Daí a importância nesse estudo da realização do ABTS para as formulações veículo 
base que atuaram como controle, a fim de que a atividade antioxidante determinada 
fosse correspondente somente ao extrato de sucupira presente nas formulações. 
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Conclusão 
 
A partir de diferentes metodologias empregadas para quantificação da atividade 
antioxidante, notou-se que o extrato de sucupira (Pterodon emarginatus Vogel) 
apresenta uma boa capacidade antioxidante. Assim, incentiva estudos que visam a 
utilização desse extrato em formulações cosméticas, buscando a redução de danos 
causados à pele pelo desequilíbrio da homeostasia, com a produção exacerbada de 
radicais livres. Além de contribuir para o uso de ativos de origem vegetal em decorrência 
ao uso de compostos sintéticos. Ademais, atendendo a demanda dos consumidores que 
requerem cada vez mais produtos naturais, sustentáveis, eficazes e seguros. 
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TÍTULO: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DO ATENDIMENTO RECEBIDO 

POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA ESTADUAL: ESTUDO 

DE AVALIAÇÃO 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência do estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de 
pesquisa transversal, analítica e quantitativa, realizada de janeiro a junho de 2016, com 
384 usuários. Obteve-se satisfação na estrutura e no processo. O indicador de estrutura 
que gerou mais in- satisfação foi o conforto das ambulâncias, e o de processo foi o 
tempo resposta. Conclui-se que os usuários, em sua maioria, estão satisfeitos com o 
serviço do estado, porém, pesquisas de satisfação dos usuários são sempre 
necessárias para o monitoramento constante desse serviço. 
 
Palavras-chave: Satisfação do paciente. Assistência pré-hospitalar. Avaliação em saúde 

TITLE: User satisfaction assessment at the Rio Grande do Norte Mobile Emergency 

Care Service 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the satisfaction of users served by the Mobile 
Emergency Care Service of the state of Rio Grande do Norte. It is a transversal, 
analytical and quantitative research, carried out from January to June of 2016, with 384 
users. Content and structure satisfaction were obtained. The structure indicator that 
generated the most dissatisfaction was the comfort of the ambulances, and the process 
indicator was the response time. It is concluded that the users, for the most part, are 
satisfied with the service of the state, however, user satisfaction surveys are always 
necessary for the constant monitoring of this service. 
 
Keywords: Patient satisfaction. Prehospital care. Health assessment. Patient-cen 

Introdução 

A satisfação do usuário pode ser conceituada como uma relação entre as expectativas 
e percepções do usuário sobre a assistência recebida por um serviço de saúde, o qual 
demonstra a avaliação cognitiva e afetiva daquele segundo experiências anteriores 
(INCHAUSPE, 2015). A prática de avaliar a qualidade dos serviços de saúde por meio 
de inquérito com os usuários difundiu-se a partir da década de 1970, na Europa e nos 
Estados Unidos, com o objetivo de conseguir melhores resultados clínicos, por meio da 
adesão ao tratamento, em três dimensões: comparecimento às consultas; aceitação das 
recomendações e prescrições; e uso adequado dos medicamentos (DANTAS, 2015).  
  
A avaliação da satisfação do usuário foi acrescentada aos elementos de avaliação da 
qualidade dos serviços de saúde, ao lado da avaliação do médico e da comunidade. A 
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qualidade passou a ser observada a partir desses três ângulos, de forma complementar 
e, ao mesmo tempo, independente. O conceito de qualidade desenvolvido por 
Donabedian permitiu avançar no sentido de incorporar os não especialistas (usuários) 
na definição de parâmetros e na mensuração da qualidade dos serviços 
(DONABEDIAN, 1984).  
  
No Brasil, as pesquisas sobre satisfação dos usuários na avaliação dos serviços de 
saúde, como parte dos processos de planejamento e avaliação, tornaram-se mais 
comuns a partir da segunda metade da década de 1990, com a consolidação do controle 
social na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a participação da população 
no curso de avaliação e planejamento (PAES, 2014). Nesse sentido, o País vem 
apresentando avanços nas políticas que tentam reestruturar e qualificar os serviços de 
saúde. Entre elas, surge o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS), que teve sua origem em 2004, a partir da ampliação do Programa Nacional 
de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH), com o objetivo de avaliar a totalidade 
dos serviços de saúde que foram beneficiados com recursos financeiros advindos de 
programas, políticas e incentivos do Ministério da Saúde para investimento nas 
seguintes áreas: estrutura, processo, resultado, produção do cuidado, gerenciamento 
de risco e satisfação do usuário com relação ao atendimento recebido dos serviços de 
saúde (BRASIL, 2015).  
  
Em diversos países, principalmente nos países em desenvolvimento, os setores de 
urgência e emergência são identificados como áreas deficientes e problemáticas dentro 
do sistema de saúde, nas quais as diretrizes de descentralização, regionalização e 
hierarquização estão pouco implementadas, atendendo além de sua capacidade 
instalada, o que representa um problema grave e relevante do sistema de saúde, 
principalmente, nos países em desenvolvimento. O agravamento progressivo desse 
quadro amplifica as discussões sobre os fatores relacionados com a situação caótica do 
atendimento de emergência no Brasil (SILVA, 2012; MORAIS 2013).  
  
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como serviço ordenador da 
assistência nos casos de emergência, não se encontra fora dessa realidade. Os 
profissionais atuantes nesses serviços vivenciam a falta de materiais, falta de 
segurança, limitação financeira, oferta insuficiente de capacitação para as equipes, além 
dos fatores estressantes durante o processo de assistir as vítimas em diferentes 
situações de agravo, sejam elas clínicas e/ou traumáticas (DONABEDIAN, 1984).  
  
Desta forma, este estudo é relevante, uma vez que se acredita que esta avaliação 
poderá contribuir para a criação de estratégias gerenciais no sentido de potencializar a 
qualidade da assistência. Além disso, o fato de, até o momento, serem encontrados 
poucos estudos publicados que versem sobre tal temática no País também estimulou a 
sua execução. Portanto, este estudo tem como objetivo: avaliar a satisfação dos 
usuários atendidos por um Serviço Pré-hospitalar Móvel de Urgência do estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa transversal, analítica, com abordagem quantitativa. Os dados 
foram coletados no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), 
especificamente, no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), após o atendimento e a 
estabilização dos usuários pelos profissionais do SAMU e do HMWG/PSCS.  
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O SAMU atende cerca de 800 usuários ao mês, portanto, estima-se que esse serviço 
realiza cerca de 9600 atendimentos ao ano. Para o cálculo da amostra, considerou-se 
um erro amostral de 5%. A amostra foi composta por 384 usuários atendidos pelo 
SAMU, conforme os seguintes critérios de elegibilidade: idade igual ou superior a 18 
anos; e, no caso de coma, confusão mental, impossibilidade de comunicação verbal ou 
óbito, estar com seus acompanhantes legalmente responsáveis para assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os usuários e/ou 
acompanhantes que não tinham condições cognitivas para responder ao questionário.  
  
A coleta de dados foi realizada nos meses de janeiro a junho de 2016. A abordagem 
dos pacientes se deu por conveniência, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em 
todos os dias da semana. Para esta coleta de dados, foi necessária a contribuição de 
12 alunos de iniciação científica, membros do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva (NEPET), sob orientação dos 
pesquisadores. Foi realizado um treinamento para orientação sobre a abordagem aos 
usuários e a coleta propriamente dita.  
  
Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial, foi necessário 
categorizar as variáveis de duas formas. Primeiramente, as respostas quanto a cada 
indicador foram apresentadas na forma de escala do tipo Likert, em cinco níveis: 
péssimo; ruim; regular; bom; e excelente. Na análise dos dados, as respostas: péssimo, 
ruim e regular foram consideradas como uma nova variável qualitativa para ‘insatisfeito’, 
ao passo que bom e excelente, para ‘satisfeito’, referindo-se à avaliação da qualidade 
da assistência prestada, na visão dos usuários. 
  
 Além disso, as novas variáveis foram classificadas em categorias quantitativas para os 
indicadores de estrutura e processo. Para cada item considerado adequado, atribuiu-se 
um ponto. Como o instrumento continha 4 itens de estrutura e 8 itens de processo, o 
total da dimensão estrutura variou de 0 a 4, e o total da dimensão processo variou de 0 
a 8. A escala total variou de 0 a 12. Nessa configuração, considerou-se que casos da 
dimensão estrutura seriam considerados ‘satisfeitos’ se obtivessem pontuação ≥ 3; já 
os casos com pontuação < 3 foram considerados ‘insatisfeitos’; na dimensão processo, 
seriam considerados ‘satisfeitos’ se obtivessem pontuação ≥ 6; e casos com pontuação 
< 6 foram considerados ‘insatisfeitos’. Quando se analisaram as dimensões estrutura e 
processo, juntas, considerou-se que o usuário estaria ‘satisfeito’ para os escores ≥ 9 e 
‘insatisfeito’ para os escores < 9, com base no Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde (quadro 1).  
  
Quadro 1. Variáveis do estudo e análise estatística. Natal/RN, Brasil, 2016  
  
Os dados coletados foram digitados duplamente no programa Microsoft Excel e, depois, 
importados para o programa SPSS (versão 20.0 for Windows), no qual foram tabulados 
e analisados, a partir da estatística descritiva e inferencial, e apresentados sob a forma 
de tabelas. Partindo do princípio de que a pesquisa envolveu seres humanos, esta 
seguiu a Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde12. Além disso, 
salienta-se que se obteve autorização prévia da instituição para coleta de dados, e que 
o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), de Natal (RN), obtendo parecer favorável, CAAE: 
0025.0.294.051-10. 
 
Resultados e Discussões 
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A avaliação dos indicadores de qualidade mostrou que o item conforto dentro da 
ambulância teve satisfação de 85,2%, o que difere dos demais indicadores, que 
apresentam uma satisfação maior que 90%. Os itens de processos mostram que dois 
indicadores, articulação multiprofissional e tempo resposta, tiveram satisfação menor 
que 86%, o que também difere dos demais indicadores, que apresentam uma satisfação 
maior que 90% (quadro 2).  
  
Quadro 2. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado. Natal/RN, Brasil, 2016 
  
Não houve diferença estatística significativa entre o evento sofrido na avaliação da 
qualidade dos indicadores de satisfação de estrutura e processo, ou seja, a maior parte 
dos usuários que sofreram eventos traumáticos e clínicos ficou satisfeita com a 
estrutura. Com relação ao processo, também não houve diferença significativa. A 
análise conjunta da estrutura e do processo também não indicou diferença estatística 
significativa entre o evento ocorrido. Em sua maioria, os usuários ficaram satisfeitos com 
o serviço prestado pelo SAMU (tabela 1).  
Tabela 1. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado, segundo tipo de evento ocorrido. Natal, RN, Brasil, 2016  
  
Na avaliação dos escores médios, percebe-se que os usuários estão satisfeitos com a 
estrutura, uma vez que as médias foram superiores a três, independentemente do 
evento sofrido. Com relação ao processo, as médias ficaram acima de sete, indicando 
satisfação dos usuários. Na avaliação conjunta de estrutura e processo, as médias 
estavam acima de nove, independentemente do evento ocorrido (quadro 3).  
  
Quadro 3. Avaliação da qualidade da assistência, segundo as médias dos indicadores 
de estrutura e processo, conforme evento ocorrido. Natal, RN, Brasil, 2016  
  
DISCUSSÃO  
  
Analisando, descritivamente, os resultados relacionados à estrutura, destaca-se a 
avaliação positiva dos usuários, independentemente do tipo do evento sofrido, no que 
se refere à segurança demostrada pelos profissionais, ao acolhimento e ao estado de 
conservação das ambulâncias.  
  
A segurança demonstrada pela equipe profissional é um fator que determina a 
satisfação do usuário atendido pelo serviço de urgência, estando relacionado com as 
competências emocionais, técnicas e sociais dos profissionais, os quais, em situações 
de emergência, irão proporcionar diminuição do nível de ansiedade ao paciente que se 
encontra em um contexto de forte impacto emocional, pela fragilidade da sua situação 
(BAUDIN, 2012).  
  
O estado de conservação da ambulância auxilia nos cuidados prestados pelos 
profissionais para com os pacientes, podendo acarretar uma assistência inadequada ao 
usuário, o que pode refletir no seu grau de satisfação (BOOKER, 2015). 
  
 Apesar da satisfação dos usuários com os aspectos estruturais em geral, o indicador 
conforto do usuário dentro da ambulância teve avaliação menos satisfatória (85%). 
Pesquisa realizada na Nova Zelândia confirma tal achado, demonstrando que 83% dos 
usuários atendidos pelo serviço pré-hospitalar estão satisfeitos com o conforto 
oferecido, pois proporciona uma sensação de relaxamento e diminui a ansiedade 
(SWAIN, 2012).  
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Na análise dos indicadores de processo, os usuários deste estudo, em geral, também 
estão satisfeitos com o serviço oferecido. Os indicadores de processo que obtiveram 
melhor avaliação foram: privacidade, resolutividade no atendimento, humanização, 
relacionamento entre usuário e equipe, orientação sobre procedimento e acesso ao 
serviço.  
  
Pesquisa realizada na Áustria revela que os usuários atendidos pelo serviço de 
atendimento pré-hospitalar estão satisfeitos com a privacidade durante a execução dos 
procedimentos realizados pela equipe (BAUBIN, 2012).  
  
Em estudo com pacientes suspeitos de fratura, os procedimentos realizados no local do 
evento foram bem significativos para os usuários; o diálogo e o relacionamento entre os 
profissionais e usuários criou uma relação de bem-estar na visão dos usuários; a 
humanização foi bem avaliada (ARONSSON, 2014).  
  
Segundo investigação, 50% da satisfação geral do usuário com o serviço prestado é 
dependente da relação do paciente com a equipe que o atende (DONABEDIAN, 1990). 
O relacionamento entre profissional e usuário refere-se ao reconhecimento do sujeito 
de maneira integral e holística, onde o usuário é levado em consideração em seus 
aspectos biológicos, de crenças e valores, com consequente benefício ao 
estabelecimento de relação de respeito, bem como na tomada de decisões no âmbito 
do cuidado, entre profissionais e usuário (SCHIMITH, 2011).  
  
Os indicadores de processo com avaliação menos satisfatória foram: tempo resposta 
(80,9) e articulação multiprofissional. Estudo sobre a satisfação de pacientes idosos com 
serviço de emergência móvel verificou que quanto menor o tempo de espera, melhor é 
avaliado o serviço pelos usuários (SHANKAR, 2014). Os usuários valorizam a resposta 
rápida de uma ambulância na cena, se eles estão em uma emergência ou não. Mesmo 
sendo curto o tempo de espera, para o usuário, é muito tempo, porque ele se encontra 
em um estado de pânico (MOURA, 2013; TOGHER, 2015).  
  
Pesquisas afirmam que o transporte do paciente ao serviço adequado influencia 
diretamente a sua satisfação com o serviço, proporcionando, assim, a continuidade da 
assistência e sua resolutividade (PRADA, 2011; MIRANDA, 2013).  O transporte do 
paciente para um hospital que apresenta problemas de superlotação pode ter 
influenciado a avaliação negativa desse indicador.  
  
Na avaliação conjunta da estrutura e do processo, notou-se que os usuários estão 
satisfeitos com o serviço oferecido pelo SAMU do estado do Rio Grande do Norte, com 
média geral de 10,97. Segundo estudo, é possível destacar a função assistencial e 
social do SAMU, visto que sua intervenção orienta e informa o usuário, antecipa 
cuidados pelas equipes de socorro e estabelece diagnóstico precocemente, tendo 
resolutividade na cena ou removendo o usuário para uma porta da urgência de forma 
segura e ágil, o que é reconhecido pelos usuários. A escolha do usuário pelos serviços 
de urgência está fundamentada na expectativa de uma atenção rápida, segura e de 
maior confiança (ABREU, 2012; SARMENTO, 2017; DANTAS, 2016). 
 
Conclusão 
 
Constatou-se que os usuários estão satisfeitos com a assistência prestada pelo SAMU 
do estado do Rio Grande do Norte, na dimensão estrutura e processo. Com relação à 
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média geral da avaliação da estrutura e do processo, juntos, os usuários, 
independentemente do evento sofrido, também estão satisfeitos.  
  
Apesar da satisfação geral, o indicador de estrutura que gerou mais insatisfação foi o 
conforto das ambulâncias, e o de processo foi o tempo resposta, demonstrando itens 
frágeis, que precisam ser mais bem reestruturados no serviço em análise.  
  
Diante dessa análise, pode-se observar que, apesar de todos os desafios e dificuldades 
vivenciados pelo SAMU, os profissionais estão conseguindo prestar uma assistência 
adequada para a população. É um serviço que veio para padronizar e regular um 
atendimento fundamental para salvar vidas, com eficácia comprovada.  
  
Como limitação deste estudo, destaca-se a necessidade de se elaborar estudos quase 
experimentais sobre essa temática, quando um observador não participante deveria 
analisar em tempo real os indicadores de estrutura e processo dentro da ambulância, 
no ato do socorro de urgência. Porém, essa experiência ainda não foi possível, em 
virtude do espaço interno reduzido das ambulâncias, podendo dificultar a execução do 
cuidado emergencial aos usuários.  
  
É evidente a necessidade de mais estudos que abordem essa temática, para que se 
possa conhecer a opinião do usuário sobre o serviço que está sendo oferecido, 
possibilitando uma melhor compreensão de suas necessidades e demandas pelos 
serviços de saúde. 
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qualitative interview study. Health Expect. v. 18, n. 6, p. 2951-2961, 2015. Disponível 
em: <: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/25303062> Acesso em: 03 set. 2016. 
 
Anexos 

 

 

Quadro 1. Variáveis do estudo e análise estatística. Natal/RN, Brasil, 2016 
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Quadro 2. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado. Natal/RN, Brasil, 2016 
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Tabela 1. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado, segundo tipo de evento ocorrido. Natal, RN, Brasil, 2016 

 

 

Quadro 3. Avaliação da qualidade da assistência, segundo as médias dos indicadores 
de estrutura e processo, conforme evento ocorrido. Natal, RN, Brasil, 2016 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS ATENDIDOS POR SERVIÇOS PRÉ-

HOSPITALARES MÓVEIS DE URGÊNCIA 

Resumo 

Este estudo objetiva criar e validar um instrumento de avaliação da satisfação do usuário 
atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte - 
SAMU RN 192. Trata-se de um estudo metodológico para a construção do instrumento 
de avaliação do serviço pelo usuário, o qual contou com 54 profissionais que foram 
juízes, avaliando o instrumento proposto. Após esta análise foram utilizados os índices 
Kappa e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), para consolidação dessa avaliação. 
Assim, houve a criação do instrumento fidedigno e validado de acordo com a realidade 
do serviço. Assim, o mesmo pode ser aplicado com segurança e relevância pela 
população, proporcionando avaliação da oferta e possibilidade de uma melhor 
assistência com redução de riscos através da análise da qualidade do serviço. 
 
Palavras-chave: Estudo de Validação; Qualidade da assistência à saúde; Pré-hospitalar. 

TITLE: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SATISFACTION ASSESSMENT 

INSTRUMENT FOR USERS SERVED BY MOBILE PRE-HOSPITAL SERVICES 

Abstract 

This study aims to create and validate a user satisfaction assessment tool provided by 
the Rio Grande do Norte Emergency Mobile Emergency Care Service - SAMU RN 192. 
This is a methodological study for the construction of the user service assessment 
instrument. , which had 54 professionals who were judges, evaluating the proposed 
instrument. After this analysis, Kappa indices and Content Validity Index (CVI) were used 
to consolidate this evaluation. Thus, the reliable instrument was created and validated 
according to the reality of the service. Thus, it can be safely and relevantly applied by 
the population, providing an evaluation of the offer and the possibility of better assistance 
with risk reduction through the analysis of service quality. 
 
Keywords: Validation Study; Quality of health care; Prehospital 

Introdução 

Diante do cenário da humanização dos sistemas de saúde, um dos assuntos que geram 
discussão atualmente é a segurança do paciente. Trazê-lo para junto do serviço, de 
forma a torná-lo ator participativo do processo, é um objetivo que visa a segurança do 
mesmo, como ressalta o projeto da Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma das 
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formas de realizar isso é a avaliação da satisfação do usuário, o que pode interferir 
diretamente no prognóstico do paciente e relação do setor com o usuário (BEHRENS, 
2019). 

Isto gera informações capazes de corroborar com a gestão dos serviços de saúde, 
criando indicadores capazes de embasar o serviços dos profissionais e tornar específico 
quais as necessidades dos usuários do serviço. Uma vez que as atividades realizadas 
pelas instituições de saúde podem causar danos ao usuário (VANDRESEN et al., 2019). 

Esta temática, torna-se evidente quando o foco são serviços de urgência e emergência, 
no qual a própria dinâmica acelerada torna-o fora do padrão humanitário que se idealiza. 
Uma vez que a realidade das condições de serviço, tempo de atendimento, falta de 
materiais e sobrecarga profissional fazem com que a avaliação do usuário seja, muitas 
vezes, negativa. (CAVALCANTE, 2017). 

Inserido neste contexto, o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) foi desenvolvimento para 
garantir um socorro precoce a vítima de agravos agudos e assegurar meios para a 
rápida assistência no serviço de saúde mais próximo. Assim, criou-se o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender a demanda de vítimas fora do 
ambiente hospitalar no âmbito da Política Nacional de Atenção as Urgências, com 
objetivo de diminuir a morbimortalidade e o tempo de internação (GARÇON; PUPULIM, 
2017; DANTAS, 2014). 

Serviço esse na qual a demanda há uma demanda crescente, fazendo das urgências 
alvo da procura constante da população. E, visando o direito de todo cidadão a 
universalidade e equidade previstas pelo Sistema Único de Saúde, torna-se claro a 
necessidade de avaliar a prestação desse serviço e propor instrumentos que ajudem no 
gerenciamento oportuno, tendo como finalidade a melhoria do atendimento e a redução 
de danos ao usuário (DANTAS, 2014; GARÇON; PUPULIM, 2017). 

Em outros países, a utilização da avaliação do usuário pelo serviço de saúde prestado 
leva a implementação de melhorias nas instituições, reduzindo danos, tempo de espera, 
superlotação e aumentando a capacitação dos profissionais a fim de contribuir com a 
assistência prestada. Estes estudos mostraram que a satisfação do usuário eleva os 
serviços de saúde e tornam eficientes os serviços de urgência (LIMA et al., 2015). 

No Brasil, a tentativa se faz pela Política de Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema 
Único de Saúde (QualiSUS), o qual tenta avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pelo SUS à população. Justificado pelo fato de que a qualidade do serviço se traduz em 
menores danos e maiores benefícios, tudo isso necessita de avaliação para ser 
mensurado e novas propostas possam surgir (DANTAS, 2014; GARÇON; PUPULIM, 
2017). 

Em face disso, a criação de um instrumento de avaliação para aplicação no serviço de 
urgência e emergência brasileiro se faz necessário para que se consiga dados 
suficientes que classifiquem o serviço prestado pelo SAMU. E assim, permita criar ações 
e protocolos de melhorias, além da obtenção de recursos que ajudem os profissionais 
no atendimento à população. 

À vista disso, o objetivo do projeto visa construir e validar um instrumento de avaliação 
da satisfação do usuário atendido pelo SAMU 192 RN. Para que assim, possa ser 
analisado a satisfação do usuário. 
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Metodologia 
 

Trata-se de um estudo metodológico de validação de instrumento, trata-se de um estudo 
confiável com população bem definida para medir uma questão em particular (SOUZA; 
ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). Dessa forma, o estudo ocorreu em duas etapas: 
A primeira se fez com a construção do instrumento de satisfação do usuário através de 
uma revisão da literatura. E a segunda foi a validação do instrumento por juízes 
especialistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte - 
SAMU RN 192. 

A primeira fase foi construída com a busca nas bases de dados e bibliotecas: Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), PubMed Central, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Web Of Science, COCHRANE LIBRARY; EMBASE, SCOPUS e 
outros disponíveis no sítio do Ministério da Saúde (Brasil) e Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Sendo incluídos estudos que obedeceram aos critérios: artigos científicos 
completos nos idiomas inglês, português ou espanhol; publicados entre 2011-2016; e 
disponíveis na íntegra. Excluídos os estudos em formato de editorial, carta ao editor e 
revisão de literatura, que não se enquadravam no tema e estavam fora da linha 
temporal. 

Essa busca foi guiada pela seguinte questão de pesquisa: quais os indicadores 
necessários para avaliação da satisfação de usuários atendidos por serviços de 
emergência pré-hospitalares móveis?. E foram utilizados descritores controlados dos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH). 

Na segunda fase da pesquisa, formulou-se o estudo metodológico para a validação do 
instrumento construído. Realizado um estudo de validação com a análise da literatura 
encontrada e avaliação por especialistas. 

A validação desses indicadores teve a participação de profissionais que atuam no SAMU 
RN 192. O mesmo serviço conta com 122 profissionais, sendo 52 enfermeiros e 70 
médicos. A amostra foi por conveniência e obtida pelo cálculo n=N.n0⁄N+n0 com erro 
amostral de 10%., totalizando 54 participantes como juízes. 

A coleta foi feita no SAMU RN 192, utilizando o instrumento em três partes: identificação 
pessoal, profissional e 12 indicadores propostos. A avaliação das respostas se deu pelo 
índice Kappa (Κ) que foi utilizado para verificação do nível de concordância e de 
consistência da opinião dos juízes e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) o qual foi 
utilizado para avaliar a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida 
em relação ao conteúdo abordado. 

Vale ressaltar que a classificação do índice Kappa foi da seguinte forma:< 0,00 Ruim; 
0,00 a 0,20 Fraco; 0,21 a 0,40 Sofrível; 0,41 a 0,60 Regular; 0,61 a 0,80 Bom; 0,81 a 
0,99 Ótimo; 1,00 Perfeito. E o IVC é calculado dividindo-se o número de juízes que 
concordaram com o item pelo total de juízes (IVC para cada item). Como consenso, 
considerar-se-á o IVC > 0,80. 

Todo o estudo seguiu os princípios éticos conforme a Resolução nº 466/12, do Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisa, cumpridas todas as exigências para pesquisa 
envolvendo seres humanos. O estudo foi previamente submetido à análise do comitê de 
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ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), obtendo parecer 
favorável (n.437/2010 e CAAE: 0025.0.294.051-10). 

 
Resultados e Discussões 

 

Baseado no exposto acima, criou-se o instrumento inicial destinado a avaliação dos 
juízes (Anexo 1 - Quadro 1). Nele, os juízes colocavam C – concordo e D – discordo, 
como também opinaram sobre a divisão desses itens em E – estrutura ou P – processo, 
de acordo com a classificação dentro do serviço. Dentro dessa formulação do 
instrumento e após a apreciação pelos juízes, foram obtidos os índices K e IVC dentro 
das normas citadas na metodologia, conforme Quadro 2 disposto no anexo. 

De acordo com os índices calculados após todo o processo metodológico, os dados 
foram submetidos ao software estatístico para o coeficiente alfa de Cronback, o qual 
obteve soma de 0,88. Valor este considerado bom e satisfatório, dando fidedignidade 
ao instrumento construído nesta pesquisa (Anexo 2). 

Acerca do instrumento, os itens escolhidos e elencados no Quadro 1 foram baseados 
nas evidências da literatura, como o Estado de conservação das ambulâncias, o qual 
faz relação com a literatura que mostra como a qualidade e conforto da ambulância, 
além de recursos e materiais nela presentes, proporciona uma experiência menos 
traumática a vítima, influenciando na dinâmica de estabilização da saúde do paciente e 
afetando diretamente na qualidade do serviço prestado (GARÇON; PUPULIN, 2017; 
CAVALCANTI, 2017). 

Ponto este que é indispensável na avaliação da qualidade do serviço ofertado à 
população, uma vez que o estresse gerado pela falta de materiais, péssimas condições 
físicas da condução e o desconforto do veículo causam danos desnecessários dentro 
de uma situação já estressora (DANTAS, 2014). Ademais, o rápido acesso ao serviço e 
o tempo que decorre desde o chamado até a admissão em ambiente intrahospitalar 
traduz muito sobre o tipo de serviço e o desfecho do paciente, algo claramente 
visualizado pelo usuário (ROMANZEIRA; SARINHO, 2014). 

Outros estudos apontam a importância do acolhimento na qualidade do serviço, o qual 
é uma ação técnico-assistencial, que resulta em melhora na qualidade à medida que 
proporciona a relação profissional-usuário e reorganiza o serviço. Exposto que está 
diretamente ligado a satisfação do usuário com o serviço prestado, sendo foco no 
serviço de urgência móvel pelo fato do atendimento do SAMU ser majoritariamente em 
espaços públicos, o que chama a atenção da população. (GARÇON; PUPULIM, 2017; 
LIMA et al., 2015). 

Outrossim, a equipe multiprofissional mostra-se fundamental para o aumento da 
qualidade de serviço ofertada e, quando bem articulada, gera conforto ao paciente, uma 
vez que o apoio e articulação dessa equipe se torna necessária para a passagem por 
momentos críticos. Garante assim, a segurança do paciente e, junto a isso, há a relação 
entre a segurança profissional do que se está realizando e a confiança do usuário no 
serviço (SANTOS FILHO et al., 2018; GARÇON; PUPULIM, 2017). 

Estudo exemplifica que o comprometimento profissional se relaciona com o melhor 
atendimento. O vínculo da relação profissional-usuário é algo interessante a ser 
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observado, dado que este ponto se conecta a percepção que a população possui do 
serviço. Esse comprometimento acalma o paciente, o qual muitas vezes apresenta 
níveis altos de estresse e está fragilizado com a situação, aumentando o nível de 
confiança e probabilidade de causar menos danos (ARRUDA et al., 2017). 

Ainda nessa temática, estudos demonstram que as orientações repassadas aos 
usuários correspondem a diminuição de erros no atendimento e nas condutas 
realizadas, possibilitando a garantia da qualidade e dos procedimentos, 
consequentemente minimiza erros. Evidenciando que a prática e comunicação 
mecanizado desumanizam os profissionais e o serviço, diminuindo a satisfação do 
usuário e sua colaboração (ARRUDA et al., 2017). 

Finalizados e avaliados, os itens do instrumento também foram distribuíram de acordo 
com o serviço. Entre os que correspondiam a estrutura ofertada e aqueles que estavam 
relacionados ao processo de trabalho, sendo apresentados nos quadros 3 e 4 
apresentados no Anexo 3 e 4, respectivamente. 

 
Conclusão 

 

Todos esses parâmetros juntamente com a base teórica feita pela revisão da literatura, 
foram alicerces para a construção segura do instrumento de Avaliação da Satisfação do 
usuário atendido pela Assistência Pré-Hospitalar. O mesmo foi validado e serve para 
analisar de forma objetiva a qualidade do serviço ofertado na realidade da região. 

A participação dos juízes foi fundamental para que houvesse melhorias e consolidação 
dos 12 indicadores utilizados. Além dos índices Kappa e IVC que foram importantes 
para dar respaldo sobre a credibilidade do que foi construído durante esta pesquisa. 

Por conseguinte, o instrumento construído possibilita a avaliação da qualidade do 
serviço móvel de urgência, colaborando com a possível formulação de novas propostas 
e medidas para que os profissionais de saúde e gestores possam intervir com 
estratégias possibilitando o acesso a um serviço satisfatório e adequado à população. 
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Quadro 1 
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Quadro 2 

 

 

Quadro 3 
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Quadro 4 

 

 

Instrumento 
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TÍTULO: EFICÁCIA DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA O ENSINO DO 

RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO EM ENFERMAGEM 

Resumo 

Introdução:O diagnóstico é um elemento chave, pois orienta o enfermeiro na 
identificação de intervenções efetivas e alcance de resultados positivos. Nesse 
contexto, a literatura aponta a necessidade da construção de ferramentas tecnológicas 
educacionais que favoreçam o raciocínio diagnóstico. Objetivo: O estudo tem como 
objetivo a eficácia da tecnologia educacional para o ensino do raciocínio diagnóstico em 
enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental, desenvolvido em 
quatro etapas:construção do instrumento de pré-teste e pós teste, construção do roteiro 
de simulação, validação do roteiro de simulação e intervenção. A simulação será 
realizada com discentes da disciplina Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. Os 
dados serão armazenados em planilhas do software Microsoft Excele analisados por 
meio do Teste T Student,Qui-quadrado e Fisher bilateral. O presente projeto foi 
aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, segundo a Resolução nº. 466/2012.Resultado e Discussão: Até o 
presente momento, foram realizadas duas etapas desenvolvidas desde o início da 
pesquisa. A primeira etapa foi a construção de casos clínicos a partir da revisão da 
literatura. A simulação clínica, está prevista para o mês de setembro de 2019. 
Conclusão: Pode-se concluir que o estudo visa aplicabilidade e mensuração da eficácia 
da simulação clínica, possibilitando resultados favoráveis a uma simulação de 
excelência. 
 

 
Palavras-chave: Enfermagem; Simulação; Exame Físico;Diagnóstico; metodologias 

ativas. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR TEACHING 

DIAGNOSTIC RACIOCINES IN NURSING 

Abstract 

Introduction: Diagnosis is a key element, as it guides nurses in identifying effective 
interventions and achieving positive results. In this context, the literature points to the 
need for the construction of educational technological tools that favor diagnostic 
reasoning. Objective: The study aims at the effectiveness of educational technology for 
teaching diagnostic reasoning in nursing. Methodology: This is an experimental study, 
developed in four stages: pre-test and post-test instrument construction, simulation script 
construction, simulation script validation and intervention. The simulation will be 
conducted with students of the discipline Semiology and Semiotics of Nursing. Data will 
be stored in Microsoft Excele software spreadsheets analyzed by Student's t-test, Chi-
square and bilateral Fisher. This project was approved by the Research Ethics 
Committee (CEP) of the Federal University of Rio Grande do Norte, according to 
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Resolution no. 466 / 2012.Result and Discussion: To date, two steps have been carried 
out since the beginning of the research. The first step was the construction of clinical 
cases from the literature review. Clinical simulation is scheduled for September 2019. 
Conclusion: It can be concluded that the study aims to apply and measure the 
effectiveness of clinical simulation, enabling results favorable to a simulation of 
excellence. 
 
Keywords: Nursing; Simulation; Physical exam; Diagnosis; active methodologies. 

Introdução 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza o cuidado de 
enfermagem. É representada principalmente pelo processo de enfermagem (PE), 
subdividido nas distintas fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento, implementação e avaliação (HERDMAN; KAMITSURO, 2014; SILVA, 
GRARANHANI, PERES, 2015). 

O diagnóstico de enfermagem é um elemento chave, pois o mesmo orienta o enfermeiro 
na realização de intervenções e alcance de resultados positivos. Contribuindo dessa 
forma, para subsidiar as ações de cuidado, de gerência, de dimensionamento e 
educação permanente (HERDMAN; KAMITSURO, 2014; FERREIRA, 2016). Entretanto, 
Lira e Lopes (2011) afirmam que o raciocínio diagnóstico é uma das etapas mais 
complexas em termos cognitivos e um dos aspectos que mais reflete a conduta 
terapêutica. 

Ademais, a maioria dos enfermeiros encontra dificuldades ao desenvolver algumas 
etapas do PE e isso pode estar relacionado a diversos fatores como a falta de 
aprofundamento teórico durante a graduação, o tempo insuficiente dos profissionais e 
os treinamentos específicos e práticos escassos (VIANA et al., 2018). 

Nesse contexto, a literatura aponta a necessidade da construção de ferramentas 
tecnológicas educacionais que favoreçam o raciocínio diagnóstico e contribuam para o 
desenvolvimento da enfermagem enquanto ciência. Essas estratégias educacionais 
estimulam a participação ativa dos alunos (DIAS et al, 2017; LIRA; FRAZÃO, 2014; 
MARTINS, 2017). 

As metodologias ativas baseiam-se nos preceitos de estímulo à reflexão e criticidade do 
aluno, sendo esse participante ativo no aprendizado. Elas promovem a curiosidade, 
desafiam os alunos na busca de soluções e favorecem a aprendizagem significativa 
(NALOM et al, 2019). 

A simulação clínica e o mapa conceitual vêm sendo empregados como ferramentas 
importantes de ensino e estão inseridas no arsenal teórico das metodologias ativas, e, 
sobretudo, na aprendizagem significativa, sendo utilizados na formação de enfermeiros, 
contribuindo para o raciocínio diagnóstico do discente de Enfermagem. Essa técnica 
vem sendo significativa para o desenvolvimento de competências e habilidades de 
comunicação, nas tomadas de decisões e na liderança (COSTA et al, 2015; GARBUIO 
et al, 2016). 

Para o sucesso da simulação clínica é importante que se demande critérios bem 
planejados e estruturados, com metodologia adequada, profissionais capacitados e 
recursos eficientes para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. É essencial 
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que o cenário esteja baseado nos objetivos da aprendizagem. Quando os objetivos da 
estratégia de ensino e dos cenários estão bem delimitados e claros, pode-se oportunizar 
ao discente um cenário clínico com informações consistentes que suprimirão as lacunas 
na prática (GARBUIO et al, 2016; ANDRADE et al, 2019; ARAUJO, 2018). 

Neste contexto, o uso de estratégias educacionais sobre raciocínio diagnóstico, 
baseadas nas metodologias ativas, poderá contribuir para um posterior contato seguro 
com o paciente na prática clínica real e para a precisão diagnóstica (HERDMAN; 
KAMITSURO, 2014). 

Frente ao exposto, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a eficácia da tecnologia 
educacional para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem. Assim, espera-se 
contribuir para melhoria do raciocínio diagnóstico do aluno, bem como com a formação 
de enfermeiros mais críticos, reflexivos e proativos. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo experimental, visando identificar relações de causa e efeito 
(POLIT; BECK, 2011). Este estudo está ocorrendo em quatro etapas, a saber: 
construção do instrumento de pré-teste e pós-teste, construção da simulação, validação 
da simulação junto a especialistas e a intervenção. O instrumento pré-teste e pós-teste 
foi construído a partir da literatura científica: periódicos científicos e livros sobre exame 
físico. Assim como os casos clínicos. No momento, todo esse material elaborado na 
primeira etapa do estudo foi encaminhado aos enfermeiros especialistas para análise. 

A aplicação da intervenção, última etapa, será realizada no laboratório de habilidades 
práticas do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), em Natal. A população do estudo será composta por estudantes da 
disciplina de semiologia e semiotécnica da graduação em Enfermagem da UFRN, 
ofertada no quarto período do curso. A amostra será definida a partir de fórmula que 
permite a comparação de duas proporções em experimentos, onde, Zα/2 equivale ao 
nível de confiança adotado, considerado de 95% no presente estudo, assim, Zα/2 = 
1,96. O δ1 representa o desvio-padrão referente a pontuação a ser obtida pelos alunos 
no momento pré e pós-teste, considerada de 1,5 no presente estudo. O mesmo foi 
considerado para δ2, referente ao desvio-padrão do grupo intervenção. μ1 e μ2 referem-
se à pontuação esperada entre grupos intervenção e controle, assim, a diferença entre 
ambas será adotada como 1,5 pontos. Quanto ao poder, adotou-se um Z1-β de 80%. 
Assim, a partir da aplicação da fórmula alcançou-se um valor amostral de 16 alunos por 
grupo. 

Após o aceite em participar da pesquisa, os alunos deverão assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e serão avaliados quanto ao seu raciocínio 
diagnóstico. Na simulação clínica, os alunos terão acesso a um caso clínico incluso no 
roteiro de simulação previamente construído, sendo direcionado a realizar o raciocínio 
diagnóstico no paciente fictício. O aluno deverá aplicar os métodos propedêuticos no 
manequim, explicando o que está observando e aplicando um possível diagnóstico para 
a situação do paciente. 

Ao término da simulação, terá início o momento do debriefing, usando o mapa 
conceitual. Nesse momento, todos os discentes participarão, os quais refletirão sobre a 
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cena desenvolvida. Segundo o I-TECH (2008), o pós-teste deve ser aplicado ao término 
da intervenção, sendo constituído pelas mesmas perguntas realizadas anteriormente. 
Por meio da comparação das notas do pré-teste com as notas do pós-teste, será 
possível descobrir se a intervenção foi bem-sucedida. 

Os dados coletados serão posteriormente armazenados em planilhas do software 
Microsoft Excel 2010. Serão desenvolvidas uma planilha para o pré-teste e pós-teste, 
bem como a caracterização de cada um dos grupos. A análise se dará por meio de 
estatísticas descritivas. A análise estatística inferencial dos dados pré-teste e pós-teste 
proporcionarão as conclusões gerais para os questionamentos da pesquisa, por meio 
dos testes comparativos entre amostras. Assim, serão utilizados os testes de hipótese: 
Teste T Student, Qui-quadrado e Fisher bilateral, com a finalidade de comparar as 
amostras e avaliar as diferenças entre as médias nos grupos antes e após a intervenção. 
Assim, serão utilizados os testes de para comparação de acertos, para tanto adotar-se-
á um nível de significância de 5% (p≤0,05). 

A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, respeitando os preceitos da resolução n° 466 de 12 de dezembro 
de 2012, com parecer número 3.084.032 e Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética: 03984718.9.0000.5537 (BRASIL, 2012). 

 
Resultados e Discussões 

 

Até o presente momento, foram realizadas as duas etapas primeiras etapas da 
pesquisa. Os casos clínicos foram construídos a partir da revisão da literatura, onde foi 
feito um levantamento dos artigos para avaliar o que já foi produzido sobre o assunto e, 
em seguida, coletar os dados mais relevantes para que os principais temas ligados ao 
assunto, nas bases de dados Web of Science e Scielo. Empregaram-se as palavras-
chave: “diagnóstico de enfermagem"; "simulação clínica”; e “casos clínicos”. Realizou-
se uma leitura dos artigos selecionados e seleção do material desejado. 

Os artigos escolhidos foram com foco na acurácia que demonstrassem as 
características definidoras necessárias para a inferência do diagnóstico. No processo 
de diagnóstico, a acurácia das características definidoras torna-se essencial, visto que 
os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos probabilísticos e, portanto, 
sempre há o risco de serem inapropriados (PERES; JENSEN; MARTINS, 2016). 

Na construção dos casos clínicos, foram englobados aspectos da Semiologia e 
Semiotécnica, como a avaliação clínica cardiopulmonar. A partir desta construção, 
foram originados dois cenários para a simulação clínica, prevista para o mês de 
setembro de 2019. 

Após construção dos casos clínicos e seus cenários, partiu-se para a etapa de envio e 
validação dos especialistas, cujos foram escolhidos mediante ao seu nível de 
conhecimento sobre diagnóstico de enfermagem e experiência na disciplina de 
Semiologia e Semiotécnica. Dentre os participantes estão alunos de graduação de 
enfermagem, enfermeiros, especialistas, mestres, doutores e pós doutores, com um 
total de 46 especialistas. Foram enviados em conjunto com o TCLE e uma carta convite, 
todos pelo aplicativo de administração de pesquisa Google Forms. 
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A última parte do estudo, após validação dos especialistas, será a de aplicabilidade da 
simulação com os alunos da disciplina de Semiologia e Semiotécnica do curso de 
enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está previsto para 
acontecer no mês de setembro de 2019. 

 
Conclusão 
 

Concluir-se, até o momento, que é importante construir e validar com especialistas as 
ferramentas que serão usadas na aplicação da intervenção educativa sobre raciocínio 
diagnóstico em enfermagem. Espera-se que os resultados deste estudo sejam 
favoráveis para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem, melhorando o 
desempenho teórico-prático, a segurança e a capacidade crítico-reflexiva e criativa dos 
discentes. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos analgésicos da lidocaína spray no procedimento de 

sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: a sondagem gastrointestinal, trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente em instituições hospitalares, sendo caracterizado como uma medida 
importante para viabilizar suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico e que 
proporciona resultados eficazes aos pacientes submetidos. Objetivo: avaliar os efeitos 
analgésicos da lidocaína spray a 10% durante o procedimento de sondagem 
gastrintestinal. Metodologia: o plano de trabalho do ensaio clínico está em andamento 
possuindo em seu primeiro momento, esta pesquisa delineada como revisão integrativa 
para embasamento. A pesquisa ocorreu em. agosto de 2019, nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e National Library of Medicine (PUBMED) 
através da biblioteca virtual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). Resultados: a lidocaína spray 10% tem uma boa efetividade na 
analgesia dos pacientes, principalmente se quando é comparado a níveis de 
concentrações mais baixas. Quando compara a outras substâncias, a lidocaína spray a 
10% está com resposta analgésica maior ou equiparado, não houve estudo que 
demonstrou uma menor analgesia quando comparado a outras substâncias. Conclusão: 
a sondagem nasogastrintestinal é um procedimento da rotina do enfermeiro e assim 
deve-se o profissional durante este procedimento, se preocupar com o desconforto que 
o cliente está passando. 
 
Palavras-chave: Lidocaína; Aerossol; Avaliação da dor; Sondas gástricas. 

TITLE: Evaluation of analgesic effects of lidocaine spray in the gastrointestinal probing 

procedure 

Abstract 

 

Introduction: Gastrointestinal probing is a procedure routinely performed in hospitals, 
and is characterized as an important measure to enable physiological, safe and 
economical nutritional support and provides effective results to patients submitted. 
Objective: To evaluate the analgesic effects of 10% lidocaine spray during the 
gastrointestinal probing procedure. Methodology: The work plan of the clinical trial is 
currently underway. At the outset, this research was designed as an integrative review 
for the background. The research took place on. August 2019, in the Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), and National Library of Medicine (PUBMED) databases 
through the virtual library Coordination for the Improvement of Higher Education 
Personnel (CAPES). Results: 10% lidocaine spray has good effectiveness in patients' 
analgesia, especially when compared to lower concentration levels. When compared to 
other substances, 10% lidocaine spray has a greater or equivalent analgesic response, 
there was no study that showed less analgesia when compared to other substances. 
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Conclusion: nasogastrointestinal probing is a routine procedure of the nurse and so 
should the professional during this procedure, to worry about the discomfort that the 
client is experiencing. 

 
 
Keywords: Lidocaine; Aerosols; Pain Measurement; Intubation, Gastrointestinal 

Introdução 

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor pode ser 
definida como um uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a 
uma lesão real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões. Constitui 
um sintoma subjetivo que, além dos componentes biológicos, sofre influência dos 
fatores socioculturais e emocionais do indivíduo acometido (NASCIMENTO et al., 2016; 
SILVEIRA et al., 2016). 

É direito de todo cliente o manuseio adequado da dor pelos profissionais de saúde, visto 
que a analgesia inadequada ocasiona alterações cardiovasculares, imunológicas, 
trombolíticas, psicológicas, sociais, alterações do sono ou a sua própria cronificação, 
interferindo no processo saúde-doença do paciente (SILVA; DIXE, 2013; NASCIMENTO 
et al., 2016). Entretanto, mesmo sendo amplamente divulgado esse direito ao paciente 
e constituir um critério de qualidade da assistência, a sensação álgica continua sendo 
subtratada (SILVA; DIXE, 2013). 

A sondagem gastrointestinal, por sua vez, trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente em instituições hospitalares, sendo caracterizado como uma medida 
importante para viabilizar suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico e que 
proporciona resultados eficazes aos pacientes submetidos (SILVA et al., 2014). 
Entretanto, consiste num procedimento desagradável e especialmente doloroso ao 
cliente, podendo resultar em episódios de vômitos e até recusa do procedimento. 

A confirmação deste fato é feita por estudos que apontam a inserção de sonda 
nasogástrica (SNG) e sonda nasoenteral (SNE) como o procedimento mais doloroso 
identificado por pacientes e profissionais. De acordo com a população estudada, a 
sensação álgica referida foi mais intensa que em procedimento como: drenagem de 
abscesso, redução de fratura e cateterismo uretral (FERREIRA, 2005). 
Nesse contexto, a Enfermagem desempenha um papel fundamental para o bom 
desempenho dessa prática, sendo responsável não só pelo controle da nutrição enteral, 
administração, vigilância, manutenção, controle da via escolhida e volume administrado; 
mas também deve ser responsável pela a prevenção de possíveis complicações e/ou 
desconfortos (SILVA et al., 2014). O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos 
analgésicos da lidocaína spray a 10% durante o procedimento de sondagem 
gastrintestinal. 

 
Metodologia 
 
TIPO DE ESTUDOO  
O plano de trabalho do ensaio clínico está em andamento possuindo em seu primeiro 
momento, uma pesquisa delineada como revisão integrativa para embasamento. A 
pesquisa ocorreu em agosto de 2019, nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), e National Library of Medicine (PUBMED) através da biblioteca virtual 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os 
descritores utilizados para a estratégia de busca foram: lidocaína, aerossol, avaliação 
da dor, procedimentos diagnósticos e sondas gástricas, seguindo os Descritores de 
Ciências da Saúde (DeCS) e na língua inglesa, utilizando o Medical Subject Headings 
(MESH), Lidocaine; Aerosols; Pain Measurement; Diagnostic Techniques and 
Procedures; Intubation, Gastrointestinal e Nasogastric Intubation. Os critérios de 
inclusão foram trabalhos como artigos científicos e teses, que estivessem disponíveis 
na íntegra de forma gratuita, que se aproximasse a responder ao objetivo da pesquisa 
sendo publicados em língua portuguesa, inglesa no escopo temporal de 2009 até 2018. 
Como critério de exclusão, excluíram-se os artigos fora do escopo dos critérios de 
inclusão, e estudos que não abordassem de forma relevante o conceito para se alcançar 
o objetivo; modalidades de estudos que se enquadrassem em cartas ao editor, editorais, 
resumos, livros, artigos de jornais não científicos e anais de congressos. 
LOCAL DE ESTUDO 
O presente ensaio se desenvolverá nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nas 
enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com área física de 31.569,45 m², o HUOL 
consiste em um hospital público de ensino, de grande porte, que conta com 242 leitos 
de internação, sendo 19 leitos de UTI. Apresenta 12 salas de cirurgia, sendo 7 no Centro 
Cirúrgico, 2 na oftalmologia e 3 na Pequena Cirurgia, além de um complexo ambulatorial 
com 84 consultórios e um Centro de Diagnóstico por Imagem. Na Unidade de Terapia 
Intensiva a demanda é proveniente de pacientes da própria instituição, assim como 
aqueles provindos de outros estabelecimentos de saúde, regulados pelo Complexo 
Regulatório de Saúde do Rio Grande do Norte.  
POPULAÇÃO E AMOSTRA 
A amostra será probabilística por aleatória simples, composta pelos pacientes 
internados nas Unidades de Terapia Intensiva e nas enfermarias adulto do referido 
hospital, que apresentem indicação para sondagem gastrintestinal. O tamanho da 
amostra foi definido a partir de estudo anterior semelhante (PONGPRASOBCHAI et al., 
2007) e cálculo amostral para ensaio clínico baseado em ROSNER (2011). Foi 
considerado poder de estudo de 80%. Os critérios de inclusão da pesquisa consistem 
em: ter idade igual ou superior a 18 anos, ter prescrição médica para sondagem 
gastrintestinal e possuir escore 15 na Escala de Coma de Glasgow durante o 
procedimento. Estão englobados nos critérios de exclusão os pacientes que 
apresentarem algum tipo de restrição ao uso de lidocaína, indicada por profissionais da 
unidade. 
ALEATORIZAÇÃO 
A amostra será composta por 66 pacientes que serão divididos aleatoriamente em dois 
grupos: 33 pacientes para Grupo Controle (GC) e 33 pacientes para o Grupo 
Intervenção (GI). Assim, antes da realização do procedimento o profissional da unidade 
realizará o sorteio da alocação, esse método de randomização objetiva a minimização 
de vieses. Nos alocados no primeiro grupo (GC), realizara-se o procedimento conforme 
o protocolo da instituição, ou seja, utilizando a lidocaína em gel a 2% como anestésico 
e spray placebo (soro fisiológico 0,9%). Para os pacientes alocados no segundo grupo 
(GI), essa lidocaína em gel a 2% será associada à lidocaína spray a 10%, desde que o 
paciente não apresente restrição para seu uso. A técnica empregada na inserção da 
sonda gastrintestinal será igual para todos os pacientes, sendo de acordo com o 
protocolo da instituição. 
SISTEMÁTICA DE COLETA DE DADOS 
A primeira etapa da coleta de dado ocorre mediante a prescrição médica para inserção 
de sonda gastrintestinal. Assim, o paciente torna-se um possível candidato ao estudo, 
sendo necessária uma avaliação do prontuário, para confirmar se atende aos critérios 
de inclusão do estudo. O segundo passo consiste em comunicar e explicar o paciente 
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e/ou o acompanhante sobre a pesquisa e recolher o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido (TCLE), que consiste na autorização para participação do estudo. É 
importante ressaltar que tanto os profissionais quanto os pacientes serão devidamente 
instruídos em relação às etapas e objetivos do estudo. 
Em seguida, ocorrerá o sorteio para alocação realizado pelo profissional dos locais de 
coleta, que posteriormente realizará o procedimento de sondagem gastrintestinal, 
seguindo o protocolo da instituição que padroniza o uso da lidocaína em gel a 2% na 
ponta distal da sonda para sua inserção e associa-se a isso o spray placebo (soro 
fisiológico 0,9%). O preenchimento do instrumento ocorrerá por pesquisadores 
previamente treinados e se dará mediante o questionamento do profissional quanto às 
complicações ou dificuldades encontradas durante a passagem da sonda e 
questionamento do paciente quanto ao nível de dor antes, durante e após o 
procedimento. Os dados coletados dos três primeiros pacientes, vão compor o teste 
piloto, sendo utilizados para aperfeiçoamento e adequação do estudo, logo essas 
informações serão descartadas. 
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
A pesquisa será encaminhada à Gerência de Ensino e Pesquisa do HUOL para 
aprovação e em seguida, submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN 
para apreciação, avaliação e autorização. A participação dos pacientes, responsáveis e 
profissionais será voluntária e ocorrerá mediante assinatura do TCLE (Apêndices B, C 
e D), sendo possível a desistência da participação a qualquer momento, sem prejuízos 
ao tratamento, sem sofrer julgamentos ou penalidades. É importante destacar que a 
pesquisa seguirá os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram selecionados 9 trabalhos, dos quais 4 foram encontrados na SciELO e 5 na 
PUBMED e analisados por ano, autor e método de pesquisa, como demonstrado no 
Anexo 1. A dor é um dos cinco sinais vitais a serem analisados para uma assistência de 
qualidade na saúde, sendo necessário a avaliação durante a rotina e também durante 
a realização e procedimentos assistenciais. Um procedimento realizado de forma 
sistematizada nas instalações hospitalares temos a passagem de sondagem 
nasogastrintestinal, enfermeiros e médicos realizam em pacientes sob condições 
específicas (SOUZA et al., 2018). Realizar a busca na literatura sobre a eficácia do uso 
de lidocaína em spray a 10% durante a passagem de sondagem nasogastrintestinal 
permitiu realçar a importância que é o sofrimento álgico para o paciente. A escala para 
mensuração da dor mais utilizada foi a Escala Visual Analógica, com presença em 7 
artigos. A escala Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability (FLACC) esteve presente 
em 1 artigo seguido de dois artigos que não dispuseram da citação de qual escala de 
dor foi utilizada. Segundo Lor et al (2018) a lidocaína é o fármaco com maior uso 
utilizado para causar analgesia durante a sondagem nasogastrintestinal, diminuindo o 
desconforto do procedimento. O seu estudo demonstrou que o uso de lidocaína spray 
tem efeito estatístico de causar analgesia maior que em gel, e que a concentração da 
lidocaína em 10% é mais eficaz estatisticamente que em 2% e 5%. Foi encontrado na 
revisão o uso da lidocaina em 10% com efeito analgésico eficaz e preferência pelas 
crianças que passagem pelo procedimento de endoscopia digestiva alta, com além da 
preferência, a constatação da diminuição do tempo durante o procedimento 
(MACHADO; VIRIATO; PORTORREAL, 2009). Outras concentrações de lidocaína 
spray foram encontradas nos artigos demonstrando, apesar das baixas concentrações, 
a eficácia da do spray de lidocaína. Um estudo demonstrou a eficácia do uso de 
lidocaína spray em setor de urgência durante a sondagem nasogástrica. Os eventos 
adversos como epistaxe, dor abdominal e vômito tiveram reduções mais que o dobro 
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em pacientes do grupo controle. Apesar da não evidencia da concentração da lidocaína 
revela uma eficácia na aplicabilidade (CHAN; LAU, 2010). Além disso encontrou uso de 
procedimentos no realizados no trato gastrointestinal, além do procedimento de 
sondagem nasogastrointestinal com repercussão positiva da analgesia (YOUNG et al., 
2014) Houve equiparação do uso do spray com o gel, quando utilizado a concentração 
de 4% de lidocaína e o uso de concentrações de lidocaína a 7% (WANG et al., 2019). 
Concentrações de lidocaína spray com outras substâncias adjuvantes também foram 
observadas nos trabalhos pesquisados. O uso do composto Lidocaina 5% com 
Fenilefrina 5% demonstrou não ter variação significativa em relação ao grupo placebo, 
o que pode causar questionamento se o uso de lidocaína pura é mais eficaz quando se 
utiliza uma concentração mais baixa (CRAIG et al., 2015). Entretanto um segundo 
estudo com o composto lidocaina-fenilefrina spray, demonstrou eficácia na analgésica 
em todos os grupos em comparação ao grupo placebo com uso de otrivina (MCCLUNEY 
et al., 2009). Em um estudo o composto lidocaina a 10% com fenilefrina, também 
demonstrou assim como o spray de lidocaina a 10% uma diferença significativa de 
eventos adversos quando comparado ao grupo controle (CRAIG et al., 2019). Entretanto 
o uso de lidocaína spray a 10% tem algumas ressalvas quanto ao efeito adverso de 
toxicidade, com cuidado a quantidade máxima de vaporizações recomendadas no 
adulto (APUHAN; KOCOGLU; GULCU, 2012). 
  
 
Conclusão 
 

A reposta álgica é um sinal que tem importância clínica quando se presta uma 
assistência a saúde, independente do nível invasivo e gravidade do procedimento a ser 
realizado no cliente. A sondagem nasogastrintestinal é um procedimento da rotina do 
enfermeiro e assim deve-se o profissional durante este procedimento, se preocupar com 
o desconforto que o cliente está passando. 

A lidocaína spray 10% tem uma boa efetividade na analgesia dos pacientes, 
principalmente se quando é comparado a níveis de concentrações mais baixas. Quando 
compara a outras substâncias, a lidocaína spray a 10% está com resposta analgésica 
maior ou equiparado, não houve estudo que demonstrou uma menor analgesia quando 
comparado a outras substâncias. Os eventos adversos durante e pós procedimento, 
também foram vistos com menor frequência em pacientes que passaram por o 
procedimento utilizando lidocaína a 10% em spray. Entretanto, faltam estudos a serem 
produzidos para aumentar o escopo de avaliação da substância e buscar assim 
protocolos de utilização da substância para o procedimento de sondagem 
nasogastrointestinal. 
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Quadro I- Trabalhos selecionados 
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TÍTULO: Dor em pacientes submetidos a sondagem gastrintestinal: um estudo de 

avaliação 

Resumo 

 
 
Objetivo: avaliar os aspectos relacionados à dor nos pacientes submetidos ao 
procedimento de sondagem gastrointestinal. Métodos: trata-se de um ensaio clínico 
randomizado com abordagem quantitativa, em que sua execução ainda está em 
andamento. Como primeira etapa do projeto foi uma revisão de escopo, com o intuito 
de obter o levantamento dos dados existentes na literatura. Através do portal de 
periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
foi realizado uma consulta no acervo seguintes bases de dados: Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); Literatura Latino-Americana em 
Ciências da Saúde (LILACS) e no Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL) utilizando o conector booleano AND. A partir dos critérios de 
seleção escolheu-se 5 artigos para analise e extração dos resultados dentre os 143 
disponíveis. Resultados: a falta de lubrificação adequada e analgesia durante a 
sondagem geram nos pacientes sensações de engasgo, dor, sangramento nasal, 
vômitos e aumentam o número de tentativas de inserção. Estudos indicam ainda que o 
uso tópico da lidocaína tópico (spray atomatizado ou aerossol nebulizador ou gel) 
durante a inserção da sonda nasogastrintestinal reduz de forma considerável a dor 
sentida pelo paciente. Considerações finais: o  procedimento de sondagem 
gastrintestinal, pode ocasionar vômitos, engasgos, tosse , entre outros sintomas que 
podem está entrelaçados a sentimentos como angústia. 
 
Palavras-chave: Intubação gastrintestinal, dor, manejo da dor 

TITLE: Pain in patients undergoing gastrointestinal probing: an evaluation study 

Abstract 

Objective: To evaluate pain-related aspects in patients undergoing gastrointestinal 
probing. Methods: This is a randomized clinical trial with a quantitative approach, in 
which its execution is still ongoing. As a first step of the project was a scope review, in 
order to obtain the survey of existing data in the literature. Through the portal of journals 
Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), the following 
databases were consulted: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE); Latin American Health Sciences Literature (LILACS) and the Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) using the Boolean AND 
connector. From the selection criteria, 5 articles were chosen for analysis and extraction 
of results from the 143 available. Results: Lack of adequate lubrication and analgesia 
during probing generate in patients choking feelings, pain, nasal bleeding, vomiting and 
increase the number of insertion attempts. Studies also indicate that the topical use of 
topical lidocaine (atomized spray or nebulizing aerosol or gel) during nasogastrintestinal 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 189 

 

tube insertion considerably reduces the pain experienced by the patient. Final 
considerations: The gastrointestinal probing procedure may cause vomiting, choking, 
coughing, among other symptoms that may be linked to feelings such as anxiety. 
 
Keywords: Gastrointestinal intubation, pain, pain management 

Introdução 
 
Conforme a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor pode ser 
definida como um uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a 
uma lesão real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões. Constitui 
um sintoma subjetivo que, além dos componentes biológicos, sofre influência dos 
fatores socioculturais e emocionais do indivíduo acometido (NASCIMENTO et al., 2016; 
SILVEIRA et al., 2016). 
 
É direito de todo cliente o manuseio adequado da dor pelos profissionais de saúde, visto 
que a analgesia inadequada ocasiona alterações cardiovasculares, imunológicas, 
trombolíticas, psicológicas, sociais, alterações do sono ou a sua própria cronificação, 
interferindo no processo saúde-doença do paciente (SILVA; DIXE, 2013; NASCIMENTO 
et al., 2016). Entretanto, mesmo sendo amplamente divulgado esse direito ao paciente 
e constituir um critério de qualidade da assistência, a sensação álgica continua sendo 
subtratada (SILVA; DIXE, 2013). 
 
A sondagem gastrointestinal , por sua vez, trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente em instituições hospitalares, sendo caracterizado como uma medida 
importante para viabilizar suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico e que 
proporciona resultados eficazes aos pacientes submetidos (SILVA et al., 2014). 
 
Entretanto, consiste num procedimento desagradável e especialmente doloroso ao 
cliente, podendo resultar em episódios de vômitos e até recusa do procedimento. A 
confirmação deste fato é feita por estudos que apontam a inserção de sonda 
nasogástrica (SNG) e sonda nasoenteral (SNE) como o procedimento mais doloroso 
identificado por pacientes e profissionais. De acordo com a população estudada, a 
sensação álgica referida foi mais intensa que em procedimento como: drenagem de 
abscesso, redução de fratura e cateterismo uretral (FERREIRA, 2005). 
 
Nesse contexto, a Enfermagem desempenha um papel fundamental para o bom 
desempenho dessa prática, sendo responsável não só pelo controle da nutrição enteral, 
administração, vigilância, manutenção, controle da via escolhida e volume administrado; 
mas também deve ser responsável pela a prevenção de possíveis complicações e/ou 
desconfortos (SILVA et al., 2014). 
 
O alívio da dor constitui um cuidado fundamental da equipe de enfermagem, cujo 
reconhecimento deve ser feito através da observação dos sinais emitidos pelo paciente. 
Trata-se de um direito humano, que envolve aspectos éticas, e não, apenas, questões 
clínicas (SILVEIRA et al., 2016). 
 
Durante a inserção do cateter gastrointestinal, normalmente utiliza-se anestésico em 
forma de gel, que é aplicado ao redor da sonda, momentos antes de sua passagem. 
Entretanto, seu único objetivo é facilitar o deslizamento da sonda pela narina, visto que, 
devido ao tempo insuficiente de contato entre a fármaco e a mucosa nasal, sua função 
anestésica não será percebida pelo cliente. 
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Por sua vez, outras alternativas como inalação de lidocaína por meio de nebulização, 
spray e respiração intermitente com pressão positiva através de nebulização pela boca 
têm demonstrado redução significativa da dor durante a realização do procedimento 
(FERREIRA, 2005). 
 
Em um ensaio clínico, Pongprasobchai et al. (2007) avaliou a associação entre spray de 
lidocaína a 10% e lubrificação com geleia de lidocaína a 2% durante a passagem de 
sonda gastrointestinal para a redução da dor. Observou-se que durante a realização do 
procedimento os pacientes do grupo lidocaína spray sentiram menos dor que os 
pacientes que não receberam esse fármaco. Mesmo havendo evidências que a 
associação entre os fármacos lidocaína gel a 2% e lidocaína spray a 10% durante a 
passagem de sonda promova a redução da dor sentida pelo paciente, ainda não é 
possível mensurar qual a concentração dos fármacos necessária para promover a 
analgesia, bem como a forma de administração mais eficaz. 
 
Desta forma, se faz necessário o desenvolvimento de estudos que avaliem a eficácia 
desse método, no sentido de melhorar a assistência 
 
Metodologia 
 
 
 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado com abordagem quantitativa, em que sua 
execução ainda está em andamento. Para tanto, foi realizada uma revisão de escopo 
como primeira etapa para a elaboração do projeto, objetivando o levantamento dos 
dados existentes na literatura, a fim de uma aproximação com a temática proposta. 
Tendo isso em vista, recorreu-se ao portal de periódicos Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde foi realizado uma 
consulta no acervo seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE); Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS) e no Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). 
 
A seleção dos estudos foi realizadas a partir do cruzamento dos descritores indexados 
no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Intubação gastrintestinal, dor e manejo 
da dor; e no Medical Subject Headings (MeSH): Intubation gastrointestinal, pain e pain 
management, utilizando o delineador booleano AND. Dentre os 143 artigos disponíveis 
encontrados nas bases 5 foram mantidos para revisão. 
                                                  
LOCAL DE ESTUDO 
 
O presente ensaio se desenvolverá nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nas 
enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
 
Com área física de 31.569,45 m², o HUOL consiste em um hospital público de ensino, 
de grande porte, que conta com 242 leitos de internação, sendo 19 leitos de UTI. 
Apresenta 12 salas de cirurgia, sendo 7 no Centro Cirúrgico, 2 na oftalmologia e 3 na 
Pequena Cirurgia, além de um complexo ambulatorial com 84 consultórios e um Centro 
de Diagnóstico por Imagem. Na Unidade de Terapia Intensiva a demanda é proveniente 
de pacientes da própria instituição, assim como aqueles provindos de outros 
estabelecimentos de saúde, regulados pelo Complexo Regulatório de Saúde do Rio 
Grande do Norte. 
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POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
A amostra será probabilística por aleatória simples, composta pelos pacientes 
internados nas Unidades de Terapia Intensiva e nas enfermarias adulto do referido 
hospital, que apresentem indicação para sondagem gastrintestinal. O tamanho da 
amostra foi definido a partir de estudo anterior semelhante (PONGPRASOBCHAI et al., 
2007) e cálculo amostral para ensaio clínico baseado em Rosner (2011). Foi 
considerado poder de estudo de 80%. 
 
Os critérios de inclusão da pesquisa consistem em: ter idade igual ou superior a 18 anos, 
ter prescrição médica para sondagem gastrintestinal e possuir escore 15 na Escala de 
Coma de Glasgow durante o procedimento. Estão englobados nos critérios de exclusão 
os pacientes que apresentarem algum tipo de restrição ao uso de lidocaína, indicada 
por profissionais da unidade. 
 
  
 
ALEATORIZAÇÃO 
 
A amostra será composta por 66 pacientes que serão divididos aleatoriamente em dois 
grupos: 33 pacientes para Grupo Controle (GC) e 33 pacientes para o Grupo 
Intervenção (GI). Assim, antes da realização do procedimento o profissional da unidade 
realizará o sorteio da alocação, esse método de randomização objetiva a minimização 
de vieses. 
 
Nos alocados no primeiro grupo (GC), realizara-se o procedimento conforme o protocolo 
da instituição, ou seja, utilizando a lidocaína em gel a 2% como anestésico e spray 
placebo (soro fisiológico 0,9%). Para os pacientes alocados no segundo grupo (GI), essa 
lidocaína em gel a 2% será associada à lidocaína spray a 10%, desde que o paciente 
não apresente restrição para seu uso. A técnica empregada na inserção da sonda 
gastrintestinal será igual para todos os pacientes, sendo de acordo com o protocolo da 
instituição. 
 
  
 
SISTEMÁTICA DE COLETA DE DADOS 
 
A primeira etapa da coleta de dado ocorre mediante a prescrição médica para inserção 
de sonda gastrintestinal. Assim, o paciente torna-se um possível candidato ao estudo, 
sendo necessária uma avaliação do prontuário, para confirmar se atende aos critérios 
de inclusão do estudo. O segundo passo consiste em comunicar e explicar o paciente 
e/ou o acompanhante sobre a pesquisa e recolher o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido (TCLE), que consiste na autorização para participação do estudo. É 
importante ressaltar que tanto os profissionais quanto os pacientes serão devidamente 
instruídos em relação às etapas e objetivos do estudo. 
 
Em seguida, ocorrerá o sorteio para alocação realizado pelo profissional dos locais de 
coleta, que posteriormente realizará o procedimento de sondagem gastrintestinal, 
seguindo o protocolo da instituição que padroniza o uso da lidocaína em gel a 2% na 
ponta distal da sonda para sua inserção e associa-se a isso o spray placebo (soro 
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fisiológico 0,9%). 
 
O preenchimento do instrumento ocorrerá por pesquisadores previamente treinados e 
se dará mediante o questionamento do profissional quanto às complicações ou 
dificuldades encontradas durante a passagem da sonda e questionamento do paciente 
quanto ao nível de dor antes, durante e após o procedimento. 
 
Os dados coletados dos três primeiros pacientes, vão compor o teste piloto, sendo 
utilizados para aperfeiçoamento e adequação do estudo, logo essas informações serão 
descartadas. 
 
  
 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
O instrumento para coleta dos dados está subdividido em duas partes: 1) Dados de 
identificação do paciente, clínicos e sociodemográficos; 2) Dados da avaliação do nível 
de dor do paciente mediante o procedimento, onde serão utilizadas a Escala Visual 
Analógica (EVA) e a Behavioral Pain Scale (BPS), do procedimento de sondagem, da 
analgesia e de dispositivos em uso. 
 
Dentre as diversas escalas para caracterização do nível de dor, uma das mais 
disseminadas e utilizadas é a Escala Visual Analógica (EVA). Esse instrumento 
unidimensional é vantajoso por sua fácil e rápida aplicação e baixo custo, possibilitando 
a avaliação da intensidade da dor nos pacientes capazes de relatar essa experiência. A 
EVA é constituída por uma linha horizontal numerada 0 (zero) a 10 
 
Resultados e Discussões 

 

A fim de avaliar os aspectos relacionados à dor nos pacientes submetidos ao 
procedimento de sondagem gastrointestinal foram selecionados 5 artigos para análise 
e extração dos resultados, para tanto foi elaborado o Quadro 1. Dentre os estudos 
selecionados dois (40%) foram realizados nos Estado Unidos, um (20%) no Brasil, Israel 
e China. O ano que se mostrou prevalente em número de publicações foi 2016 com dois 
estudos, seguido por 2011 e 2018, com um estudo em cada ano. 

A inserção da SNG é normalmente indicada para todas as faixas etárias e é considerado 
um método vantajoso para na prática clínica, entretanto, o mesmo é causador de muito 
desconforto. A literatura aponta que é imperativo que haja o uso da lidocaína durante a 
realização do procedimento de sondagem, pois a mesma além de reduzir a dor sentida 
por esses pacientes diminui as dificuldades de barreiras que podem ser encontradas 
durante esse processo (Salomon et al, 2016). 

Lor et al. (2018) afirmam que diversos ensaios clínicos randomizados trazem que a falta 
de lubrificação adequada e analgesia durante a sondagem geram nos pacientes 
sensações de engasgo, dor, sangramento nasal, vômitos e aumentam o número de 
tentativas de inserção. 

Estudos indicam ainda que o uso tópico da lidocaína tópico (spray atomatizado ou 
aerossol nebulizador ou gel) durante a inserção da sonda nasogastrintestinal reduz de 
forma considerável a dor sentida pelo paciente. Há escassear na literatura de indícios 
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que apontem a não eficácia desse método, assim como torna injustificável a introdução 
da sonda nasogastrintestinal sem a utilização de algum tipo analgesia tópica. 

Em um ensaio clínico realizado por Manning et al. (2016) foi utilizado uma escala visual 
analógica da dor, com o objetivo de medir o desconforto durante o procedimento, com 
isso dentre os pacientes avaliados cerca de 30% a 77% referiram dor; 40% a 46% 
expressaram ansiedade e 40% a 92% relataram dor. O número de tentativas bem 
sucedidas foi prevalente no grupo com uso de analgesia. 

A mesma escala foi utilizada por Uri et al. (2011) para mensurar a intensidade da dor 
em clientes randomizados que receberam a lidocaína e o placebo. Esses relataram que 
a sondagem ocasionou desconfortos generalizados, como: dor nasal, asfixia, engasgos, 
náuseas e vômitos, sendo esses sintomas reduzidos naqueles que receberam a 
analgesia. 

A sondagem gastrintestinal é um procedimento que pode trazer diversas complicações, 
sendo capaz de acarretar dores em decorrência de traumas teciduais no momento de 
sua inserção. Por conta disso, faz-se necessário que o profissional prontamente 
habilitado tenha um domínio da técnica adequada para que durante e após o 
procedimento, a fim de proporcionar ao paciente a redução de desconfortos 
(MEDEIROS et al., 2015). 

 
Conclusão 
 

A partir da elaboração deste estudo foi possível observar que durante o procedimento 
de sondagem gastrintestinal os pacientes sentem intensa dor e desconforto durante o 
processo, podendo ocasionar vômitos, engasgos, tosse , entre outros sintomas que 
podem está entrelaçados a sentimentos como angústia e ansiedade, por conta disso 
faz-se importante o uso de métodos que possibilitem a cessação desses sintomas. 

Nesse aspecto a lidocaína, dentre todos os outros métodos terapêuticos, foi o que se 
apresentou mais eficaz durante o procedimento, devido a isso a analgesia deve ser 
considerada como prática fundamental por todos os profissionais da saúde. 

É notória a necessidade de estudos que abordem de forma concisa os aspectos da dor 
do paciente submetido a sondagem gastrintestinal, principalmente no que diz respeito à 
caracterização dessa dor, para que o aprimoramento desse conhecimento gere uma 
melhor qualidade assistencial. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DOS USUÁRIOS 

ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Introdução: é importante a investigação das condições sociodemográficas dos usuários 
atendidos pelo SAMU, assim como sua discussão, pois possibilita a elucidação do 
significado das falas dos usuários que compartilham de tal assistência. Objetivo: 
caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários atendidos pelo 
SAMU 192 Rio grande do Norte (RN). Método: pesquisa exploratório-descritiva, com 
abordagem quantitativa, realizada em um hospital de referência. Resultados: a amostra 
foi composta por 384 usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, entre janeiro e junho de 
2016. Destacou-se o sexo masculino (64,6%), com idade entre 36 a 67 anos (34,1%); 
ocorrências traumáticas (58,3%), principalmente dos acidentes de trânsito (33,59%), em 
destaque as colisões (28,9%), e afecções neurológicas (21,1%) alcançaram o maior 
número das ocorrências clínicas. Conclusão: através da análise dos dados 
sociodemográficos dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, percebeu-se maiores 
ocorrências traumáticas relacionadas a acidentes de transito, com predominância do 
sexo masculino, com idade entre 36 a 67 anos. 
 
Palavras-chave: Assistência Pré-Hospitalar, emergência, perfil de saúde. 

TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC AND HEALTH CHARACTERIZATION OF USERS 

ATTENDED BY RIO GRANDE DO NORTE MOBILE URGENCY CARE SERVICE 

Abstract 

Introduction: It´s important to investigate the sociodemographic conditions of the users 
served by SAMU as well as discuss them because it makes it possible to elucidate the 
meaning of the speeches of the users who share such assistance. Objective: 
characterize the sociodemographic conditions ando f health of the users served by the 
SAMU 192 of Rio Grande do Norte (RN). Methodology: Exploratory-descriptive study, 
with quantitative approach, performed in a referral hospital. Results: the sample was 
composed by 384 users served by SAMU 192 RN in the period of time between January 
and June of 2016. There were more male users (64,6%) of ages from 36 to 67 years old; 
traumatic events (58,3%) especially from traffic accidents (33,59%); collisions (28,9%) 
and neurological disorders (21,1%) reached the highest number of clinical occurrences. 
Conclusion: through the analysis of sociodemographic data of the users served by 
SAMU192 RN it was realized that the highest number of traumatic occurrences were 
related to traffic accidents, with predominance of males of ages between 36 and 67. 
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Introdução 

Muitas questões sobre a qualidade do atendimento pelos serviços de urgência e 
emergência são abordadas pela imprensa e pelos próprios usuários, focados, 
principalmente, nos assuntos negativos, como demora no atendimento, área física 
inadequada e deficiência de recursos materiais. 
  
O serviço de emergência humanizado é aquele que em sua estrutura física, tecnológica, 
humana e administrativa valoriza e respeita a pessoa, colocando-se a serviço desta, 
garantindo-lhe um atendimento de elevada qualidade. No entanto, sendo de urgência e 
emergência, esse serviço, seja ele fixo (hospitais e unidades de pronto atendimento) ou 
móvel (atendimentos pré-hospitalares móveis), com uma rotina acelerada de 
atendimento, tornam-se um ambiente de muita tensão e estresse tanto para os 
profissionais como familiares e usuários (DANTAS, 2014). 

Dentre os vários componentes do Sistema de saúde no mundo, os serviços de urgência 
foram considerados como prioritários no processo de qualificação, por serem 
reconhecidos como uma das principais fontes de queixas da população. Estudos 
internacionais trazem a implantação de uma rede estruturada de urgência e uso de 
ambulâncias com regulação médica a distância como eixos que podem minimizar esse 
fenômeno (BLOZIK et al., 2012). 

Visando a reestruturação e qualificação desse serviço no Brasil, surge a Política de 
Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (QualiSUS), objetivando 
elevar o nível de Qualidade da Assistência (QA) prestada à população. Em consonância 
surge a Política Nacional de Atenção às Urgências, resultando no surgimento e 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que oferece 
assistência direta e indiretamente, pelo telefone e no local do evento o mais rápido 
possível, visando à diminuição do número de óbitos e sequelas (DIAS et al., 2016). 

O SAMU torna-se um importante regulador do sistema de saúde, interferindo na 
organização da rede de atenção e na estruturação dos serviços de urgência. Por isso, 
faz-se necessário a avaliação da sua QA, a fim de propor soluções que visem satisfação 
dos usuários, considerando que essa QA está diretamente relacionada às condições do 
serviço e satisfação dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Desse modo, tem-se percebido poucos estudos dessa natureza nos serviços de 
urgência pré-hospitalares no Mundo. Em pesquisa realizada Baden-Württemberg 
(Alemanha), identificou-se melhorias na condição do paciente em 69,07% dos casos 
após a implementação de medidas organizacionais e estruturantes do serviço (MARTIN 
et al., 2010). 

Neste contexto, observa-se que na realidade brasileira, o atendimento de emergência 
tem ganhado prioridade, em detrimento do atendimento ambulatorial que, por diversas 
dificuldades, encaminha sua demanda aos serviços de emergência. Atrelado a essa 
realidade, o aumento do número de acidentes e violência urbana, além da precária 
estruturação da rede de serviços de saúde contribuem para a sobrecarga dos serviços 
hospitalares (AZEVEDO et al., 2010). 

O SAMU não foge desta realidade, pois de acordo com as vivencias dos profissionais 
atuante nessa área, existe insegurança, restrição financeira, oferta insuficiente de 
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capacitações para equipe, além dos fatores estressantes decorrentes do processo de 
assistir às vítimas em diferentes situações de agravo, sejam elas clínicas e/ou 
traumáticas (ROCHA, 2013). 

Diante disso, é importante a discussão do tema em foco, pois possibilita a elucidação 
do significado das falas dos usuários que compartilham da assistência prestada pelo 
SAMU 192 do Estado do Rio Grande do Norte (SAMU 192 RN). O interesse na temática 
parte de alguns autores enquanto enfermeiros intervencionistas do SAMU RN, que 
vivenciaram uma assistência à saúde como retratada na problematizarão supracitada. 
Portanto, o estudo tem como objetivo caracterizar as condições sociodemográficas e de 
saúde dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN. 

 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, avaliativo e quantitativo realizado no Complexo 
Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), especificamente no Pronto Socorro 
Clóvis Sarinho (PSCS), após o atendimento e estabilização dos usuários pelos 
profissionais do SAMU e do HMWG/PSCS. 

O HMWG é referência no atendimento de urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Rio Grande do Norte, sendo o único hospital público da região metropolitana de Natal 
que conta com serviço de urgência e emergência em trauma de alta complexidade, 
queimados, ortopedia, neurologia, neurocirurgia e diversas urgências clínicas (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2014). 

Ao todo, o complexo hospitalar possui estrutura para 264 leitos, distribuídos entre 
HMWG e PSCS, e destinados ao atendimento em diversas especialidades, como clinica 
médica, cirurgia geral, cardiologia, ortopedia (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

O HMWG atende, mensalmente, uma média de 21 mil pacientes vindos da capital e do 
interior do estado, dos quais 1.100 são internados. A cada mês, são feitas cerca de 600 
procedimentos cirúrgicos, entre cirurgias e reduções ortopédicas. Os principais 
procedimentos realizados são: ortopedia, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, UTI, 
cirurgia buco-maxilo-facial, anestesia, análises clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia, 
oftalmologia e otorrinolaringologia (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

A população-alvo compreenderá os usuários atendidos pela equipe do SAMU 192 RN. 
Segundo Brasil (2009), este serviço atende cerca de 800 usuários ao mês, portanto, 
estima-se que esse serviço realize cerca de 9600 atendimentos ao ano. 

Para o cálculo da amostragem dos usuários do SAMU 192 RN utilizou-se um erro 
amostral de 5%. Após o calculo, chegou-se a um resultado de 384 usuários que se 
encaixam nos seguintes parâmetros: ter idade igual ou superior a 18 anos, e, no caso 
de coma, confusão mental, impossibilidade de comunicação verbal ou óbito estar com 
seus acompanhantes legalmente responsáveis. Serão excluídos, os usuários e/ou 
acompanhantes que não tenham condições cognitivas para responder o questionário. 

Para coleta de dados, utilizou-se um instrumento do tipo formulário, para os 
usuários/familiares/acompanhante após sua construção e validação nas etapas 
anteriores deste estudo. Após a estabilização hemodinâmica, clínica e psíquica do 
paciente, inicia-se a coleta com os usuários que foram atendidos pela equipe de plantão. 
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Durante esta coleta, além de avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo SAMU 
192 RN, também será possível realizar um diagnóstico sociodemográfico e de saúde 
dessas vítimas, a fim de se levantar dados importantes das principais características 
destes usuários que precedeu o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e junho de 2016. Ressalta-se 
que, para esta coleta de dados, foi necessária a contribuição dos alunos de iniciação 
científica, membros do Grupo de Pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Urgência, Emergência e Terapia Intensiva” (NEPET) do Departamento de Enfermagem 
da UFRN, sob orientação dos pesquisadores. Foi elaborado um cronograma conforme 
a disponibilidade dos 15 discentes que participaram da coleta de dados, e distribuídos 
no máximo 2 por turno, entre os dias da semana. E realizou-se um treinamento para 
orientação sobre a abordagem aos usuários e a coleta propriamente dita. 

Conforme a Resolução 196/96, complementada pela 466/128, do Conselho Nacional de 
Saúde, foram cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos. 
Obtendo parecer favorável (CAAE: 0025.0.294.051-10) pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL). Para que os 
participantes desse estudo compreendam os procedimentos, riscos, desconfortos, 
benefícios e direitos envolvidos, solicitou-se a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 

Os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônico por meio de 
digitação em planilha do Microsoft Excel (Office 2007), em seguida ocorreu à correção 
e verificação dos erros de digitação. Após este processo, os mesmos foram exportados 
para a análise no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 e 
apresentados sob a forma de tabelas. A análise se deu por meio da estatística descritiva. 

Conforme a Resolução 196/96, revogada pela 466/12, do Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa, serão cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres 
humanos. O estudo foi previamente submetido à analise do comitê de ética em pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), obtendo parecer favorável (n.437/2010 
e CAAE: 0025.0.294.051-10). Para que os participantes desse estudo compreendam os 
procedimentos, riscos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, utilizaremos o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (BRASIL, 2012). 

 
Resultados e Discussões 

 

Após a coleta de dados, do total de 384 indivíduos amostrados, realizou-se a 
caracterização das condições sociodemográficas e de saúde dos usuários atendidos 
pelo SAMU 192 RN, registrados no período de janeiro a junho de 2016. 

Considerando o sexo e a faixa etária, a Tabela 1 indica que 248 (64,6%) usuários eram 
do sexo masculino. A idade dos usuários variou de 18 anos a igual ou maior a 67 anos. 
Destaca-se como o maior percentual a faixa etária correspondente ao intervalo de 36 a 
67 anos, com 131 (34,1%) dos usuários. 

Tabela 1 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo sexo, faixa 
etária, procedência e grau de escolaridade. Natal (RN), 2016. 
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Referente à procedência e o grau de escolaridade dos usuários, representado também 
na Tabela 1, 158 (41,1%) residiam no interior do Estado e 74 (19,3%) no Distrito Oeste. 
E com relação ao grau de escolaridade, o ensino fundamental alcançou o maior 
percentual, com 180 (46,8%) dos usuários, e 59 (15,4%) não eram alfabetizados. 

Tabela 2 - Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo etnia, 
religião e estado conjugal. Natal (RN), 2016. 

Relacionado à etnia, religião e estado civil, indicado na Tabela 2, 186 (48,4%) 
declararam-se como pardos, sendo a maioria dos usuários da amostra. Houve 
prevalência da religião católica, sendo 255 (66,4%) dos usuários amostrados. E quanto 
ao estado conjugal, 186 (48,4%) dos indivíduos eram casados, e 115 (29,9%) eram 
solteiros. Dos 384 indivíduos do estudo, 161 (41,9%) eram do lar ou aposentados e 89 
(23,2%) eram comerciantes ou trabalhavam em outros serviços. E a renda em salários 
mínimos ficou em torno de 1 a 2 salários, que corresponde a 235 (61,2%) dos usuários, 
representada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo ocupação 
e renda em salários mínimos. Natal (RN), 2016. 

Os atendimentos realizados pelo SAMU 192 RN, neste período de janeiro a junho de 
2016, coletado da amostra, estão representados na Tabela 4. Há uma maior incidência 
das ocorrências traumáticas, sendo 224 (58,3%) dos usuários, e 158 (41,1%) de causas 
clínicas. As colisões obtiveram maior porcentagem, com 123 (54,9%), e em segundo, 
ficaram as quedas com 49 (21,8%). 

Os acidentes de trânsito representaram maior número das ocorrências do tipo 
traumático durante o período estudado, com 141 (62,9%) dos usuários atendidos. Sendo 
123 (54,9%) dos usuários que sofreram as colisões, 15 (6,6%) o atropelamento e, por 
último, o capotamento com 3 (1,3%) dos usuários. 

As afecções neurológicas, em destaque para os acidentes vasculares encefálicos, 
alcançaram o maior número, com 83 (52,5%) dos usuários atendidos por causas 
clínicas, e com 27 (17,0%) ficaram as afecções cardiovasculares, seguida das afecções 
metabólicas com 14 (8,8%) dos usuários amostrados. 

Tabela 4 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo o tipo de 
ocorrência. Natal (RN), 2016. 

DISCUSSÃO 

Comparando estudos referente ao sexo dos usuários atendidos pelo serviço de 
emergência observou-se a prevalência de assistência à população masculina. Em uma 
pesquisa semelhante feita no SAMU RN, de 3.186 ocorrências, 63,2% eram do sexo 
masculino (DIAS et al., 2016). Outro estudo mostrou também a prevalência para o sexo 
masculino com 54,37% dos usuários (MENDONÇA; PINHEIRO; MELO, 2015). 
Acrescentando ainda, uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul em 2013, apontou 
que 55, 9% dos usuários atendidos no SAMU RS durante o período corresponderam 
também ao sexo masculino (CASAGRANDE; STAMM; LEITE, 2013). 

Diante disso, percebe-se a maior ocorrência de acidentes relacionada aos homens em 
comparação às mulheres. Tal fato pode estar associado ao comportamento de mais 
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agressividade desse grupo no transito, além de questões sociais e culturais como 
velocidade excessiva, manobras arriscadas e consumo de álcool (CAVALCANTE et al., 
2015). 

Quanto à faixa etária, estudo realizado no SAMU RN em 2016 indicou uma variação de 
menor de 01 ano a igual ou maior a 75 anos, com prevalência nas idades de 25 a 34 
anos, representado por 18% de 3.186 atendimentos (DIAS et al., 2016). Pesquisa feita 
no SAMU de Teresina (PI) constatou que a faixa etária mais prevalente foi entre 24 a 29 
anos, representado por 47,5% dos casos (CAVALCANTE, 2015). Enquanto que em 
Pernambuco, observou-se a predominância das idades entre 30 a 39 anos, com 31% e 
logo após veio o intervalo de 40 a 49 anos com 26% da amostra (OLIVEIRA et al., 2013). 

Esses dados indicam que embora exista um envelhecimento populacional com aumento 
da taxa de doenças crônicas, os serviços do SAMU estão socorrendo maior número de 
pacientes jovens com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho (ALMEIDA, 
2016). Além disso, as informações colhidas de outros estudos e a encontrada na 
presente pesquisa confirmam as estatísticas do Plano Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Norte (2013), afirmando que as causas externas correspondem ao terceiro fator de 
morbidade e mortalidade do estado. 

De acordo com os dados encontrados e apresentados no resultado dessa pesquisa, 
houve uma prevalência de usuários advindos do interior do Estado e regiões ao redor 
da capital. Tal fato pode estar atrelado à centralização da assistência na capital, assim 
como deficiência na atenção primária, distancia das unidades de saúde das residências, 
dentre outras causas possíveis. 

Apesar de uma queda da religião católica e crescimento das igrejas evangélicas e os 
que se declaram sem religião, dos usuários amostrados, 66,4% eram católicos, 
seguidos de evangélicos, com 22, 8%. 

A respeito do grau de instrução dos entrevistados no estudo feito em Pernambuco, 4,2 
eram analfabetos, 44,5 com segundo grau completo, 6,8% estão cursando o ensino 
superior e apenas 5% possuem o ensino superior completo. Dos atendidos, a maioria 
se encontrava desempregados, representando 35,3% da amostra. (OLIVEIRA, 2013). 
Comparando tais dados com o do presente estudo, percebe-se a prevalência de 
pessoas do lar ou aposentados, com 41,9% dos usuários. 

Pesquisa realizada em Maringá (PR) indicou as causas clínicas como maior prevalência 
(41,99%) de atendimento pelo serviço de urgência (MENDONÇA; PINHEIRO; MELO, 
2015). Em São Paulo, a incidência de casos clínicos representou 62% dos atendimentos 
e o trauma com 13% (JULIEN; ARAÚJO, 2013). Enquanto que estudo realizado no Rio 
Grande do Norte em 2016, 46,2 % dos 3186 usuários pesquisados eram de causa 
clínicas, seguido de 45,6% dos atendimentos de origem traumáticas (DIAS et al., 2016). 

É importante ressaltar que a grande procura pelos serviços de urgências e que, muitas 
vezes, as causas não se configuram como um problema de urgência de alta 
complexidade acaba ocasionando sua sobrecarga, ocasionando insuficiências na rede 
de tal serviço. Em decorrência disso, a constante busca pode ocasionar também uma 
maior vulnerabilidade às pessoas que necessitam mais do serviço de urgência e 
emergência (DUBEUX; FREESE; FELISBERTO, 2013). 
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Quanto à natureza dos acidentes, estudo mostra que 79,1% são colisões, seguida de 
queda de moto (17,0%) e capotamento (3,8%). Dos tipos de veículos mais envolvidos, 
encontrou-se com maior prevalência da motocicleta (49,1%), seguida de bicicleta 
(31,3%) e veículos de passeio (13,4%) (CAVALCANTE et al., 2015). 

Os acidentes motociclísticos são perceptíveis no Brasil. A motocicleta representa para 
grande parte dos usuários a liberdade, emoção, adrenalina e desafios, e com isso leva 
ao desrespeito das leis de trânsito, correndo grandes riscos. Além disso, ainda existe 
uma aquisição cada vez maior desse tipo de transporte em substituição do transporte 
público. Com isso, percebe-se a crescente demanda de atendimentos pelos serviços de 
urgência decorrentes de acidentes relacionados a motocicleta, principalmente homens 
(CREDO; FELIX, 2012). 

Alguns estudiosos observaram que as maiores causas das emergências clínicas se 
caracterizavam como desconhecidas (23,47% dos atendimentos) seguida das 
neurológicas (13,90%) e cardiológicas (13,59). As afecções neurológicas mais comuns 
foram representadas por cefaleia, Acidente Vascular Encefálico e dorsalgia, 
respectivamente (RIBEIRO et al., 2014). 

O presente estudo mostra que as ocorrências relacionadas ao trauma vêm em constante 
crescimento, relacionado, principalmente, ao aumento da violência e o uso abusivo de 
álcool, assim como outras drogas. Com isso, aumentam os riscos de sofrerem algum 
tipo de trauma relacionado à esses fatores supracitado. 

 
Conclusão 

 

Através da análise dos dados sociodemográficos dos usuários atendidos pelo SAMU 
192 RN, percebeu-se maiores ocorrências traumáticas relacionadas à acidentes de 
transito, com predominância de veículos do tipo motocicletas usados pelo sexo 
masculino, com idade entre 36 a 67 anos. 

Apesar das ocorrências relacionadas às causas clínicas possuírem grande relevância e 
ter sido o segundo mais comum encontrado no presente trabalho, houve maior demanda 
de assistência para casos de trauma. Por isso, faz-se necessária rigorosidade quanto 
ao cumprimento das regras de trânsito, assim como também um maior investimento na 
educação dos pedestres e condutores dos veículos, conscientizando-os das possíveis 
consequências relacionadas à imprudência no transito. 

Os estudos direcionados para a situação sociodemográfica dos usuários atendidos pelo 
SAMU possibilitam um maior conhecimento sobre as principais causas que levam à 
população necessitarem desse atendimento, assim como para melhoria do da gestão 
do serviço e reconhecimento de que áreas os profissionais devem ser capacitados para 
atuar nesse trabalho, considerando a prevalência de morbidade atual. Portanto, vê-se a 
necessidade de aprofundamento nos estudos relacionados a essa temática para que 
haja um melhor entendimento sobre as necessidades e demandas do serviço. 
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Tabela 1 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo sexo, faixa 
etária, procedência e grau de escolaridade. Natal (RN), 2016. 
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Tabela 2 - Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo etnia, 
religião e estado conjugal. Natal (RN), 2016. 
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Tabela 3 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo ocupação 
e renda em salários mínimos. Natal (RN), 2016. 
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Tabela 4 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo o tipo de 
ocorrência. Natal (RN), 2016. 
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TÍTULO: PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS POR DUPLA 

EMULSIFICAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS 

Resumo 

 
 
 
A malária é uma doença de origem infecciosa febril aguda e constitui-se um problema 
de saúde pública presente em países em desenvolvimento econômico. A Cloroquina é 
um dos fármacos utilizados no combate aos agentes causadores da malária e foi 
escolhido para este estudo. A dupla emulsificação, que pode ser A/O/A ou O/A/O, tem 
demonstrado um alto potencial em diversas tecnologias farmacêuticas, devido suas 
aplicações nos sistemas prolongados e sustentados na administração de 
medicamentos. O objetivo do presente estudo é avaliar o método da dupla emulsificação 
como um método de obtenção de nanopartículas poliméricas (NPs) e avaliar alguns 
parâmetros que mostrem diferenças entre as duas matrizes poliméricas utilizadas. As 
nanopartículas foram preparadas com o Eudragit E PO® e ácido poli-lático, polímeros 
utilizados para a composição da fase orgânica. O PVA foi o tensoativo de escolha para 
composição da fase aquosa. Foi realizada a variação de diversos parâmetros durante a 
preparação das NPs, os quais, foram avaliados através do diâmetro de partícula, índice 
de polidispersão (IPD) e o potencial zeta (PZ). O tamanho médio do NPsEUD foi em 
torno de 340 nm (PDI ≥ 0,4), NPsPLA em torno de 400 nm (PDI ≥ 0,3). O NPsPLA 
alcançou maior eficiência de encapsulação, uma taxa de liberação lenta e controlada 
em comparação ao NPsEUD. Portanto, a formulação preparada com PLA foi escolhida 
como a melhor formulação. 
 
  

 
Palavras-chave: Dupla emulsificação. Nanopartícula polimérica. Otimização. 

TITLE: PREPARATION POLYMERIC NANOPARTICLES BY DOUBLE EMULSION TO 

DRUGS AND BIOMOLECULES INCORPORATION 

Abstract 

Malaria is a disease of acute febrile infectious origin and is a public health problem 
present in economically developing countries. Chloroquine is one of the drugs not used 
to fight malaria agents and was edited for this study. Double emulsion, which may be 
A/O/A or O/A/O, has been shown to have high potential in various pharmaceutical 
technologies due to their applications in sustained and sustained drug delivery systems. 
The objective of the present study is to evaluate the double emulsion as a method of 
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obtaining polymeric nanoparticles (NPs) and to evaluate some parameters that show 
differences between the two polymeric matrices used. The nanoparticles were prepared 
with Eudragit E PO® and poly (lactic acid) (PLA), polymers used for the composition of 
the organic phase. PVA was the surfactant of choice for aqueous phase composition. 
Several parameters were varied during NPs preparation, which were evaluated by 
particle diameter, polydispersion index (IPD) and zeta potential (PZ). The average 
NPsEUD size was around 340 nm (PDI ≥ 0.4), NPsPLA around 400 nm (PDI ≥ 0.3). 
NPsPLA achieved higher encapsulation efficiency, a slow, controlled release rate 
compared to NPsEUD. Therefore, the formulation prepared with PLA was chosen as the 
best formulation. 

 
Keywords: Double emulsification. Nanoparticle polymer. Optimization. 

Introdução 

     
     A malária é uma doença parasitária de impacto mundial. Segundo o relatório da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 219 milhões de casos foram notificados em 
2018. Dentre os parasitas responsáveis pela infecção por malária em humanos estão 
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale 
[1 ].    
    O difosfato de cloroquina (CQ) é um fármaco hidrofílico de baixa toxicidade utilizado 
no tratamento convencional. O CQ apresenta boas características farmacocinéticas e 
vantagens farmacológicas sobre os demais antimaláricos. No entanto, os parasitas 
desenvolveram resistência e ameaçaram o tratamento da eficácia, a qual é atribuída a 
mutações no gene transportador de P. falciparum cloroquina (pfcrt) e no gene de 
resistência múltipla (pfmdr1), localizado na membrana do vacúolo digestivo de 
Plasmodium [2]. 

    Para evitar os mecanismos de resistência a fármacos, estratégias de tratamento da 
malária para o fornecimento intracelular de drogas antimaláricas são urgentemente 
necessárias, aumentando a importância do desenvolvimento de novas drogas e novos 
alvos específicos para as células infectadas [3, 4] 

    Os nanocarreadores são ferramentas úteis para melhorar o perfil farmacocinético das 
drogas e têm sido propostos para o diagnóstico, tratamento e formulação de vacinas 
contra a malária. Os sistemas nanotecnológicos podem fornecer um melhor resultado 
terapêutico, dirigindo os medicamentos especificamente para o seu local de ação [5].     

    As nanopartículas são utilizadas como carreadores em sistemas de liberação 
modificada, devido a sua eficácia e características promissoras na incorporação de 
fármacos e biomoléculas. Existem várias metodologias para preparação de 
nanopartículas a partir de polímeros preparados, como salting-out, emulsificação-
evaporação de solvente, emulsificação-difusão de solvente, deslocamento de solvente 
e nanoprecipitação [6]. 

   A dupla emulsificação (DBE) é a técnica de obtenção de nanopartículas utilizadas 
neste trabalho. Conhecido como “emulsões de emulsões” é considerado um sistema 
complexo caracterizado por duas emulsões consecutivas. A primeira emulsificação 
ocorre estabilização das gotículas aquosas internas, que são imersas no solvente 
orgânico, e a segunda, com a dispersão na fase aquosa. Então, a estabilização de todo 
o sistema submerso na solução aquosa externa. Depois disso, o solvente é evaporado 
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sob pressão reduzida ou por agitação magnética à temperatura ambiente, dependendo 
do ponto de ebulição, o que leva à co-precipitação do polímero que envolve o meio 
aquoso interno [7]. Uma das principais aplicações da dupla emulsificação combinada 
com a técnica de evaporação de solvente é na produção de micro e nanopartículas 
poliméricas, que permitem a liberação controlada de moléculas hidrofílicas, 
biomoléculas ou insumos de proteínas [8]. 

    Para composição da matriz dass NPs foram estudados os polímeros Eudragit® E PO 
(EUD), que apresenta uma boa capacidade de adsorção e tem sido destacado por ser 
vantagens em sistemas de liberação modificada e o D, L-poly (ácido lático) (PLA), que 
sofre atividade química ou enzimática de suas ligações éster no meio aquoso dos fluidos 
biológicos e é considerado como um dos poliésteres alifáticos mais importantes. O PLA 
é biocompatível, biodegradável e não tóxico aceito pela Food and Drug Administration 
(FDA) como polímero parenteral, por gerar como produto de degradação, dióxido de 
carbono e água [9 - 14]. 

   Levando em conta esses aspectos, este trabalho teve como foco avaliação físico-
química das NPs obtidas pelo método de dupla emulsificação com a evaporação do 
solvente, a fim de incorporar a CQ. Um estudo comparativo foi conduzido entre duas 
matrizes poliméricas para determinar a melhor formulação, que promove a produção de 
nanopartículas carregadas com o fármaco. Todos os parâmetros avaliados foram 
adequadamente controlados e otimizados para esse fim. 

 
Metodologia 
 

    Para preparar as nanopartículas, o PVA é dissolvido em água purificada e aquecido 
em banho-maria até completa dissolução. O fármaco dissolvido nesta solução a 0,5% 
(p / v) forma a fase aquosa interna (A1). As fases orgânicas (O) 0,5% (p / v) são 
compostas por DCM: EUD e DCM: PLA. A primeira emulsificação (A1/O) é preparada 
com 600 µL da A1 juntamente com 3 mL de fase orgânica, e sua formação ocorre pela 
aplicação de uma taxa de cisalhamento feita através da alta energia do homogeneizador 
Ultra-Turrax (T10) por 1 minuto. Depois disso, 6 mL da fase aquosa interna foram 
adicionados, agitando novamente o T10, ao longo de 5 minutos, formando a segunda 
emulsificação (A1/O/A2). A fase aquosa foi filtrada previamente usando membranas de 
0,45 μm. Este foi injetado em 8 mL da fase aquosa externa em um fluxo contíguo em 
torno de 1 mL a cada 2 minutos, permanecendo por agitação magnética a 720 rpm 
durante a noite a 25 ° C para a evaporação total do solvente. 

     As concentrações de EUD e PLA estudadas foram 0,1% (p / v), 0,25% (p / v) e 0,5% 
(p / v). 

    O difosfato de cloroquina (CQ) foi adicionado na primeira fase aquosa interna 
iniciando um estudo da formação de NPs carregados com o fármaco. CQ foi adicionado 
em razões de 1:10, 1: 5, 1: 2 em NPsEUD; 1: 5 e 2: 1 em NPsPLA. 

    O diâmetro médio de partícula e o índice de polidispersão (PDI) foram avaliados 
usando Dynamic Light Scattered (Nano ZS Zetasizer, Malvern Instruments Corp., Reino 
Unido), a 659 nm de comprimento de onda, ângulo de detecção de 173° e a 25° C. As 
medidas do potencial zeta foram realizadas no mesmo equipamento, aplicando uma 
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força de campo de cerca de 5,9 V·cm-1, utilizando a mobilidade eletroforética para cada 
amostra diluída a 1:50 (v / v) com água purificada. 

    Para verificar a eficiência da incorporação do fármaco nos sistemas, as amostras 
foram centrifugadas a 4.500 rpm por 60min. a 4 ° C utilizando o filtro ultra-centrífugo 
(Sartorius®, Vivaspin 2, Ultra-15MWCO 10 kDa). A amostra filtrada foi analisada em um 
espectrofotômetro na região UV-visível (Thermo Fisher Scientific, 60S Evolution, EUA), 
em um comprimento de onda previamente validado em 331 nm. A eficiência de 
encapsulação (EE) foi calculada usando a Eq. (1), em que [Fármaco] total é a 
quantidade total de droga adicionada e [Fármaco] livre é o fármaco não aprisionado no 
sobrenadante após centrifugação. 

EE% = (droga total droga determinada no sobrenadante) / droga total x 100 Eq. (1) 

    O armazenamento do NPsEUD livre e carregado e NPsPLA foi realizado em 
temperatura ambiente (25 ± 2 °C) para a análise de estabilidade física. O tamanho, o 
potencial zeta e o índice de polidispersividade foram verificados em intervalos 
específicos a cada 7 dias durante seis semanas. Todas as análises foram realizadas 
em triplicata e os dados expressos como média ± desvio padrão (DP). 

    O estudo de liberação in vitro realizado com as NPs empregando as células estáticas 
de difusão vertical de Franz (Crown Scientific, Sommerville, EUA) foi termostatizado a 
37 ± 0,5 °C. O compartimento receptor foi preenchido com uma média de 11,43 mL de 
solução tampão de fosfato, que permaneceu sob agitação magnética a 360 rpm durante 
todo o experimento. No compartimento doador, 1,0 mL de suspensão de nanopartículas 
foram aplicados e hermeticamente selados e separados do compartimento receptor por 
uma membrana com 12-14 kDa de corte (Sigma-Aldrich), previamente hidratada em 
tampão fosfato. Alíquotas de células foram retiradas através do braço lateral do 
compartimento receptor em intervalos de tempo específicos (30, 60, 120, 240 e 300 
minutos) e a concentração de CQ foi medida usando um espectrofotômetro UV-Visible 
Evolution 60S (Thermo Fisher Scientific, USA), em uma compressa de 331 nm 
previamente validada. Qualquer volume removido é redefinido imediatamente para 
manter as condições do coletor. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os 
dados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). 

 
Resultados e Discussões 

 
       O estudo iniciou com a comparação dos dois polímeros (Figura 1). As NPsPLA 
apresentaram um comportamento esperado, aumentam gradualmente de tamanho com 
o aumento da concentração de polímero, devido a uma maior resistência à transferência 
de massa que a viscosidade gera. A difusão do solvente orgânico para a fase externa é 
reduzida e as NPs maiores são formadas [14, 15, 19]. 

      Nas concentrações de 0,1% (p / v) e 0,25% (p / v) do polímero, o diâmetro das 
NPsEUD mostrou-se maior que os das NPsPLA. O menor diâmetro de partículas pôde 
ter sido formado pela menor adsorção dos sobrenadantes na superfície hidrofóbica do 
PLA [16]. Apesar disso, o tamanho das partículas de PLA não aumenta 
proporcionalmente. O polímero pode ter favorecido uma conformação compacta na 
interface que levou à formação de NPs mais estáveis, justificando o fato de que as 
NPsEUD não apresentam um aumento considerável na concentração de 0,5% (p / v) e 
o PDI sofre um ligeiro aumento seguido de diminuição, com o aumento do polímero [17]. 
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O potencial zeta do NPsEUD variou de +40,8 mV a + 41,7 mV e -7,6 mV a -14,7 mV 
para as NPsPLA. A carga positiva produzida com EUD também pode levar a uma 
ancoragem de PVA de modo diferente na superfície da partícula, e que a espessura da 
camada também deve ser considerada como um mecanismo de estabilização estérica 
da dispersão coloidal [16]. 

    O sistema composto pelas NPsEUD foi escolhido para ser feito um estudo de variação 
do fármaco. As NPsEUD foram carregadas com as razões 1:10, 1: 5 e 1: 2 (Polímero: 
CQ), correspondendo a 23,79 µg / mL (295,77 nm e PDI 0,72), 42,85 µg / mL (357,71 
nm e PDI 0,45) e 107,14 µg / mL (386,07 nm e PDI 0,71) da CQ, respectivamente. Este 
aumento gradual de tamanho de acordo com a quantidade de droga carregada no 
sistema, era esperado e indica que houve incorporação de CQ [13, 20]. 

     De acordo com estes resultados, a proporção de 1:5 foi escolhida para dar 
continuidade aos experimentos. Desta forma, foi gerado um gráfico de distribuição de 
tamanho de NPsEUD-CQ na concentração de 42,85 μg/mL (Figura 2). Podemos ver o 
perfil de distribuição das NPs de acordo com o volume da intensidade do tamanho, com 
uma intensidade de pico de 26,7% a 295,3 nm, 25,3% a 342 nm, 16,5% a 255 nm e 
15,5% a 396 nm. Nessa formulação, optou-se por medir o sobrenadante por UV-Vis, a 
fim de verificar a eficiência de encapsulação do fármaco nas nanopartículas o que é 
crítico para sistemas de liberação de fármacos, pois afeta diretamente a dose 
terapêutica disponível ao tecido alvo [21]. 

      As NPs contendo PLA foram capazes de incorporar uma quantidade maior de droga 
(45,63%) do que aquelas contendo EUD (35,42%), sugerindo que a quantidade de droga 
nas NPs é influenciada pelas interações droga-polímero e sua miscibilidade no polímero. 
Existem estudos que mostram que a interação fármaco-polímero aumenta 
proporcionalmente à presença de grupos terminais mais ácidos, e a resposta positiva 
do PLA, se dá em função da cadeia ramificada e hidrofóbica do ácido lático [22]. 

     Levando em conta a maior porcentagem de EE na NPsPLA, uma quantidade de CQ 
foi extrapolada para verificar quanto aumentaria a absorção. Assim, o NPsPLA foi 
preparado com 267.565 µg / mL do fármaco e incorporado 67,43%. O aumento no teor 
de fármaco das nanopartículas aumenta consecutivamente a carga teórica de fármaco 
observada em % EE [23]. 

     Os dados experimentais no estudo de estabilidade demonstraram uma estabilidade 
satisfatória das nanopartículas e não mostraram mudanças significativas ou sinais de 
instabilidade durante o período de seis semanas para ambos os sistemas, como 
verificado nas figuras 3 e 4. NPsPLA e NPsPLA-CQ demonstraram um pouco maior que 
400nm. Na quarta semana, o PDI de NPsEUD aumenta livre e diminui o carregado. O 
ZP negativo cobrado em torno de -17 mV. 

     Os perfis de liberação da solução aquosa CQ, NPsEUD-CQ e NPsPLA-CQ em 
tampão fosfato (pH 7,4) foram apresentados na Figura 5. A solução de cloroquina 
mostrou uma liberação de 100% da CQ aos 100 minutos. A quantidade de droga 
liberada em 300 minutos foi de 65% para NPsEUD-CQ e 45% para NPsPLA-CQ. 

     Os perfis de liberação da solução aquosa CQ, NPsEUD-CQ e NPsPLA-CQ são 
mostrados na Figura 9. Observou-se que a liberação de cloroquina a partir das 
nanopartículas foi uma liberação muito mais lenta e controlada da solução do fármaco. 
A partir dos resultados da cinética de liberação do fármaco in vitro foi observado que as 
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nanopartículas carregadas mostraram um efeito de associação com a matriz polimérica 
(Figura 8). A associação ao invólucro polimérico faz com que a difusão da molécula para 
o compartimento aceptor seja mais lenta em comparação com a solução de fármaco 
puro [24]. A porcentagem de liberação foi menor no NPsPLA. O mesmo foi observado 
em estudos, que demonstram que as partículas preparadas com PLA de alto peso 
molecular exibem menores taxas de degradação e, consequentemente, menor taxa de 
liberação [18]. 

     Para determinar o mecanismo de liberação foram aplicados modelos cinéticos 
matemáticos NPS-CQ que incluem o modelo de primeira ordem, modelo de Bhaskar, 
modelo de Freundlich e modelo parabólico. Observando o cálculo dos coeficientes de 
correlação através do valor de R para o ensaio de liberação in vitro, o modelo mais 
apropriado foi parabólico com valor de coeficiente de correlação obtendo um bom ajuste 
linear de 0,99 para NPsEUD-CQ e NPsPLA-CQ. Assim, a liberação do fármaco é 
provavelmente controlada por difusão, com a taxa de liberação dependente do nível de 
carga do fármaco [1, 7, 24]. 

 
Conclusão 

 
     O presente estudo mostrou que foi possível obter a obtenção das nanopartículas pelo 
método de dupla emulsificação com a evaporação do solvente na produção de 
nanopartículas poliméricas capazes de incorporar drogas hidrofílicas, como o 
Cloroquina Difosfato. Os parâmetros avaliados mostram diferenças entre as duas 
matrizes poliméricas utilizadas. O estudo de estabilidade não mostrou a ocorrência de 
fenômenos de instabilidade. No entanto, uma taxa lenta e controlada de liberação do 
fármaco e maior eficiência de incorporação de drogas foi alcançada para NPsPLA e, 
portanto, foi escolhida como a melhor e mais adequada formulação e com grande 
potencial para ser testado modelos de doenças para malária in vitro e in vivo. De modo 
que, entrando no vacúolo parasita intracelular local onde o Plasmodium está hospedado, 
possivelmente melhore o acesso da droga ao parasita. 
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Figura 1 - Diâmetro de partícula e Índice de polidispersão variando de 0,1% (p/v) a 0,5% 
(p/v) nas NPsEUD e NPsPLA 

 

 

Figura 2 - Gráfico de distribuição NPsEUD-CQ 
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Figura 3 - Estudo de estabilidade NPsEUD livre e carregado com CQ 
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Figura 4 - Estudo de estabilidade NPsPLA livre e carregado com CQ 

 

 

Figura 5 - Perfil de liberação in vitro da solução de difosfato de cloroquina (CQ), NPsEUD 
e NPsPLA carregados 
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TÍTULO: Características dos casos confirmados quanto à situação sociodemográfica 

das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

O estudo objetivou caracterizar os casos confirmados quanto à situação 
sociodemográfica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental e retrospectiva. 
A população foi composta por todos os casos confirmados de dengue, chikungunya e 
zika notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação durante o período 
de 2015 a 2017, obtidos por meio das fichas de notificação e investigação dos casos 
disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizou-
se um instrumento para extrair os dados socioeconômicos. Durante o período de 2015 
a 2017, houveram 46.345 casos confirmados no estado do Rio Grande do Norte, sendo 
diagnosticados como dengue, chikungunya ou zika. O sexo mais acometido foi o 
feminino, faixa etária entre 20-34 anos e ensino médio completo. Torna-se relevante o 
incremento de ações de promoção no combate e prevenção das arboviroses, além de 
uma vigilância epidemiologia mais efetiva principalmente direcionadas ao perfil 
encontrado no estudo. 

 
 
Palavras-chave: Arboviroses. Dengue. Chikungunya. Zika. Perfil Sociodemográfico. 

TITLE: Characteristics of confirmed cases regarding the sociodemographic situation of 

dengue, chikungunya and zika arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

 

This study aimed to characterize the confirmed cases regarding the sociodemographic 
situation of dengue, chikungunya and zika arboviruses in the state of Rio Grande do 
Norte, Brazil. It is an epidemiological, documentary and retrospective research. The 
population consisted of all confirmed cases of dengue, chikungunya and zika notified in 
the Notification of Disease Information System during the period 2015-2017, obtained 
through the notification and investigation cases available at the Secretariat of Public 
Health of the State of Rio Grande do Norte. An instrument was used to extract the 
socioeconomic data. From 2015 to 2017, there were 46,345 confirmed cases in the state 
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of Rio Grande do Norte, diagnosed as dengue, chikungunya or zika. The most affected 
sex was female, aged between 20-34 years and complete high school. It is relevant to 
increase the promotion of actions to combat and prevent arboviruses, as well as a more 
effective epidemiological surveillance mainly directed to the profile found in the study. 

 
 
Keywords: Arboviruses. Dengue. Chikungunya Zika Sociodemographic Profile. 

Introdução 

As arboviroses são doenças virais transmitidas por artrópodes (Arthropod-borne vírus), 
que se tornaram na última década, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
um problema global de saúde pública, por sua rápida dispersão territorial e necessidade 
eminente de ações de promoção, prevenção e controle (WHO, 2016). 

As arboviroses causam doenças nos homem e animais endotérmicos as seguintes de 
cinco famílias virais: Bunyaviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae e 
Rhabdoviridae (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014). 

Os sinais e sintomas causados pelas arboviroses nos seres humanos são doença febril 
indiferenciada, erupções cutâneas e artralgia, síndromes neurológica e hemorrágica 
(CLETON et al., 2012). 

O Brasil é um país em há em sua maioria de clima tropical, sendo uma condição 
climática que favorece a circulação e manutenção viral. No ano de 2015, circularam ao 
menos nove arbovírus, evidenciando-se entre eles dengue, zika e chikungunya, todos 
tendo como transmissor o Aedes aegypti (FIGUEIREDO, 2015). 

O território brasileiro vem apresentando uma alta incidência dessas arboviroses, haja 
vista que dados epidemiológicos demostram um número preocupante de casos graves 
e óbitos (BRASIL, 2015). 

No tocante ao estado do Rio Grande do Norte, segundo o boletim epidemiológico, em 
2016 foram notificados 27.525 casos suspeitos de dengue e destes foram confirmados 
1.692 casos. Relativo ao chikungunya, em 2016, até a 12ª semana epidemiológica foram 
notificadas 2.171 suspeitas, sendo confirmados 195. Relativo à zika, no mesmo ano 
foram notificados 1.237 casos suspeitos, dos quais 3 foram confirmados (GOVERNO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

Se faz necessário conhecer as características dos casos confirmados quanto à situação 
sociodemográfica das arboviroses dengue, chikungunya para traçar estratégias na 
redução de risco e vulnerabilidade de indivíduos e comunidades, além da adaptação 
das políticas públicas vigentes no contexto epidemiológico local. 

Assim, objetivou-se caracterizar os casos confirmados quanto à situação 
sociodemográfica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil. 

 
Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental e retrospectiva que permite 
organizar dados que não sofreram tratamento analítico e se encontram dispersos, a fim 
de proporcionar uma nova importância como fonte de informação (PRODANOV, 2013). 

A população foi composta por todos os casos confirmados de dengue, chikungunya e 
zika notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação durante o período 
de 2015 a 2017, obtidos por meio das fichas de notificação e investigação dos casos 
disponíveis na SESAP-RN. 

Para o procedimento de coleta de dados com objetivo listado anteriormente, foi utilizado 
um instrumento contendo os dados socioeconômicos, como idade, sexo, escolaridade, 
raça/cor, município de residência e ocupação. 

A coletas de dados foi desempenhada por discente do Curso de Graduação em 
enfermagem cadastrado neste projeto acompanhados por docentes e colaboradores. 
Porém, antes de iniciá-las realizou-se um treinamento para os alunos vinculados e 
colaboradores. Neste treinamento os participantes foram orientados em relação ao uso 
do formulário utilizado na coleta de dados da pesquisa em questão. 

Os dados foram tabulados e analisados utilizando-se o Programa Microsoft Excel, para 
análise utilizou-se a estatística descritiva (valores de frequência absoluta e percentual). 

Vale ressaltar que variáveis escolaridade, raça/cor, município de residência e ocupação 
nos anos em sua totalidade ou alguns anos do estudo foram descartadas devido a 
inconsistência nos dados. 

Apesar do estudo não envolver diretamente seres humanos, este seguiu todos os 
preceitos da Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de 
pesquisas com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN sob protocolo nº 2.445.935. 

 
Resultados e Discussões 

 
Durante o período de 2015 a 2017, houveram 46.345 casos confirmados no estado do 
Rio Grande do Norte, sendo diagnosticados como dengue, chikungunya ou zika. 
Quanto à caracterização sociodemográfica dos casos de dengue, no período de 2015 a 
2017, pode-se identificar que o sexo feminino se destacou em todos os anos analisados 
(57,7%) e a faixa etária mais frequente foi de 20-34 anos (28,5%) (tabela 1). 
Com relação a caracterização sociodemográfica dos casos confirmados de chikugunya, 
59,34% eram do sexo feminino, tendo como a faixa etária que mais se destacou a de 
20-34 anos, com 27,04%, e a escolaridade com ensino médio completo (5,70%), porém 
a variável ing/branca possui níveis altos, de 644 casos em 2017 (71,50%) (tabela 2). 
Referente a caracterização sociodemográfica da zika, o maior percentual foi no sexo 
feminino (72,44%), com a faixa etária 20-34 anos (35,26%), a escolaridade com ensino 
médio completo (5,77%) (tabela 3). 
De acordo com a WOH (2016), a incidência as arboviroses, como dengue, chikungunya 
e a zika, está em alta e sua dispersão, e o número de casos graves, chegando até ao 
óbito tem ocorrido em grande quantidade. Os dados mostram que houve uma 
prevalência no sexo feminino, corroborando com outros estudos realizados no nordeste 
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do Brasil (OLIVEIRA; DIAS, 2016; SILVA; ANDRADE, 2014). De acordo com Dias e 
Oliveira (2016) esta prevalência pode ser justificada, pelas mulheres permanecerem 
mais tempo em âmbito residencial do que os homens, sendo assim ficam mais tempo 
expostas ao vetor. Já para Roque, Santos e Medeiros (2015), esses grandes índices de 
incidência se dão pelo fato de que o homem procura menos os serviços de saúde, em 
comparativo ao sexo feminino. Na variável faixa etária o maior número ocorreu nos 
adultos jovens, de 20 a 34 anos, em todos os anos do estudo, fato que pode ser 
justificado pela maior exposição em uma rotatividade maior de espaços (ASSUNÇÃO; 
AGUIAR, 2015; OLIVEIRA; DIAS, 2016). 
De acordo com Viana et al (2018), o grau de escolaridade está diretamente ligado a 
aplicação de ações preventivas, e de combate ao vetor transmissor das arboviroses; 
assim possuir o ensino médio completo, deveria ser um fator favorável, no entanto no 
estudo ocorreu de forma contraria 
Diante das variáveis apresentadas, torna-se indispensável a intensificação de ações de 
promoção e prevenção em saúde, ações de combate ao criadouro do vetor para tentar 
evitar as pressões ambientais, que causam seleção natural das linhagens de vírus, o 
que pode causar viremias mais intensas, e até maior patogenicidade de adaptação, 
emergentes e de se estabelecerem em outras regiões. 
Vale ressaltar a variável ignorado/branco, fato que leva a acreditar que há subnotificação 
das arboviroses, de maneira recorrente no Brasil, como afirma a autora Viana et al 
(2018). Assim, dificultando o planejamento das ações citadas anteriormente, abrindo 
possibilidade para falhas na interpretação dos dados. 
 
Conclusão 

 

Pode-se verificar que no estado do Rio Grande do Norte o perfil sociodemográfico de 
pacientes acometidos pelas arboviroses, é predominante no sexo feminino e na faixa 
etária de 20-34 anos, escolaridade de ensino médio completo, sendo crescente a cada 
ano. Nesse sentido torna-se relevante o incremento de ações de promoção no combate 
e prevenção das doenças, além de uma vigilância epidemiologia mais efetiva 
principalmente direcionadas ao perfil encontrado no estudo, através do combate do 
inseto transmissor. 

Há necessidade do preenchimento correto e completo dos dados na ficha de notificação, 
sugere-se oficinas para capacitação dos profissionais que preenchem e digitam a ficha 
no sistema. Destaca-se também inconsistência dos dados, fato que compromete a 
fidedignidade das informações fornecidas. 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica do número de casos confirmados de 
dengue por ano (2015 a 2017). 
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Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica do número de casos confirmados de 
chikungunya por ano (2015 a 2017). 
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Tabela 3 - Caracterização sociodemográfica do número de casos confirmados de zika 
por ano (2015 a 2017). 
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TÍTULO: Análise das tendências, incidência, prevalência e mortalidade das arboviroses 

no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre 2015 e 2017. 

Resumo 

O estudo objetivou mostrar a análise das tendências, incidência, prevalência e 
mortalidade das arboviroses no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre os anos 
de 2015 a 2017. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental e retrospectiva. 
A população foi composta pela série histórica dos casos notificados de dengue no 
período de 2007 a 2016 disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde e por todos os casos confirmados de dengue, chikungunya e zika notificados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação durante o período de 2015-2017 
e obtidos, respectivamente, através da plataforma Datasus e das fichas de notificação 
e investigação dos casos disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio 
Grande do Norte. As incidências no ano de 2015 foram de 332,11 para dengue, 0 para 
Zika e 0,40 para Chikungunya. Para o ano de 2016 foram de 467,02 para dengue, 5,98 
para zika e 238,67 para chikungunya e para o ano de 2017 foram 264,81 para a dengue, 
0,48 para a zika e 25,40 para chikungunya. Com relação as tendências para o ano de 
2018, foi observado uma tendência decrescente para dengue e zika e para chikungunya 
uma tendência crescente. Notou-se neste estudo um aumento no número de casos 
considerável, levando a crer que houve uma melhora no sistema de notificações dessas 
doenças.  
 
Palavras-chave: Arboviroses; Dengue; Zika Vírus; Chikungunya. 

TITLE: Analysis of trends, incidence, prevalence and mortality of arboviruses in the state 

of Rio Grande do Norte, Brazil, between 2015 and 2017. 

Abstract 

 

The study aimed to show the analysis of trends, incidence, prevalence and mortality of 
arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, from 2015 to 2017. This is an 
epidemiological, documentary and retrospective research. The population consisted of 
the historical series of dengue cases reported from 2007 to 2016 available from the 
Unified Health System's Department of Informatics and all confirmed cases of dengue, 
chikungunya, and zika reported to the Notification Disease Information System during 
the reporting period. 2015-2017 and obtained, respectively, through the Datasus 
platform and the case report and investigation forms available at the Rio Grande do Norte 
State Department of Public Health. The incidences in 2015 were 332.11 for dengue, 0 
for Zika and 0.40 for Chikungunya. For 2016 were 467.02 for dengue, 5.98 for zika and 
238.67 for chikungunya and for 2017 were 264.81 for dengue, 0.48 for zika and 25.40 
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for chikungunya . Regarding the trends for 2018, a decreasing trend was observed for 
dengue and zika and for chikungunya an increasing trend. A considerable increase in 
the number of cases was noted in this study, leading to the belief that there was an 
improvement in the notification system of these diseases. 

 
 
Keywords: Arboviroses; Dengue; Zika Vírus; Chikungunya. 

Introdução 

As arboviroses tornaram-se ameaças importantes e constantes nas regiões tropicais do 
mundo, devido a diversos fatores como mudança climática, desmatamento, migração 
populacional, ocupação desordenada das áreas urbanas e condições sanitárias 
precárias que favorecem a amplificação e transmissão viral, o que afeta diretamente a 
saúde pública global. Além disso, os arbovírus são facilmente difundidos porque seus 
vetores podem ser transportados por longas distâncias (países ou continentes), o que 
pode levar a pandemias (LORENZ et al., 2017). 

Dentre os arbovírus de maior circulação no Brasil, destacam-se DENV, CHIKV e ZIKV 
(BRASIL, 2015). Os vírus CHIKV e ZIKV são emergentes e tem apresentado alta 
incidência em todo o território nacional, além da prevalência constantemente elevada 
dos sorotipos de DENV. Quanto a este aspecto, Donalísio, Freitas e Zuben (2017), 
referem que o impacto das arboviroses na morbidade e mortalidade se intensifica à 
medida que acometem grande número de indivíduos, com implicações sobre os serviços 
de saúde, principalmente diante da ausência de tratamento, vacinas e outras medidas 
efetivas de prevenção e controle. 

Neste sentido, o acompanhamento do comportamento epidemiológico destas 
arboviroses é de extrema relevância, tendo em vista que o conhecimento acerca das 
consequências da circulação simultânea desses vírus ainda é incipiente. A 
compreensão dos padrões regionais de incidência, prevalência e morbimortalidade é 
essencial para o estabelecimento de estratégias importantes para a redução de risco e 
vulnerabilidade de indivíduos e comunidades, além da adaptação das políticas públicas 
vigentes no contexto epidemiológico local. 

O estudo tem como objetivo geral analisar tendências, taxas de incidência e prevalência, 
bem como mortalidade de dengue, zika e chikungunya no estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil e específicos demonstrar as taxas de incidência e prevalência das 
arboviroses dengue, chikungunya e zika nas regiões de saúde do estado do Rio Grande 
do Norte e avaliar as tendências de incidência e mortalidade de dengue, chikungunya e 
zika nas regiões de saúde do estado do Rio Grande do Norte 

 
Metodologia 
 

O presente trabalho visa atender um dos objetivos do projeto de pesquisa intitulado 
Análise da situação epidemiológica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no 
estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Portanto, a descrição metodológica é muito 
semelhante, sendo apontadas algumas especificidades. 
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Assim, foi realizada uma pesquisa epidemiológica, documental e retrospectiva. Define-
se esse recorte temporal, pois apenas a partir de 2015 iniciaram-se as notificações de 
casos de ZIKV no Estado, estabelecendo a concomitante circulação dos três vírus. 

Os dados foram obtidos por meio das fichas de notificação e investigação dos casos 
disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do estado do Rio Grande do Norte (SESAP-
RN). A coleta de dados foi realizada por discentes de enfermagem cadastrados neste 
projeto, como bolsistas e voluntários, acompanhados por docentes e colaboradores. 

Para o procedimento de coleta de dados, foi elaborado um instrumento do tipo 
formulário, baseado nas fichas de notificação, sendo dividido em três partes a saber: 
dados socioeconômicos (idade, sexo, escolaridade, raça/cor, município de residência, 
ocupação), dados clínicos e laboratoriais (sinais clínicos, sorologias, exames 
laboratoriais para confirmação, doença pré-existente, hospitalização) e desfecho clínico 
(conclusão, critérios de confirmação/descarte, evolução do caso). 

A coleta de dados foi desempenhada pela discente de enfermagem cadastrado neste 
projeto acompanhado por docentes e colaboradores. Porém, antes de iniciá-las foi 
realizado um treinamento para o aluno vinculado e colaboradores. Neste treinamento 
os participantes foram orientados em relação ao uso do formulário utilizado na coleta de 
dados da pesquisa em questão. 

Os dados foram digitados e organizados em um banco utilizando-se o Programa 
Microsoft Excel e foram analisados no ambiente do Software R (R Development Core 
Team 2011; R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Os dados foram 
tratados por meio de frequências, medidas de tendência central (média, mediana, 
desvio-padrão), taxa de incidência e prevalência, mortalidade nas regiões de saúde do 
estado. Os resultados serão apresentados em tabelas e analisados à luz da literatura 
pertinente. 

Apesar do estudo não envolver diretamente seres humanos, este seguirá todos os 
preceitos da Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de 
pesquisas com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN sob protocolo nº 2.445.935. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da coleta de informações, foi possível obter dados acerca da incidência para os 
casos de Dengue, Zika e Chikungunya nos anos de 2015 a 2017 no Estado do Rio 
Grande do Norte. Estando estes valores demonstrados na tabela 1. 

A tabela 1 mostra a incidência por 100.000 habitantes dos casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya nos anos de 2015, 2016 e 2017 no Estado do Rio Grande do Norte. 
Percebe-se que dentre as três afecções, a Dengue manteve-se com os maiores valores 
de incidência sustentados diante do período de tempo, respectivamente 332,1, 467,02 
e 264,8. 

Quando observado os valores para Zika percebe-se que o ano de 2016 evidenciou um 
pico quanto ao aparecimento de novos casos, mostrando um total de 5,98 de incidência 
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por 100.000 habitantes. Similar ao encontrado para a Febre Chikungunya, coincidindo 
o ano de 2016 como aquele de maior incidência para a doença, apresentando um valor 
de 238,67. 

Ademais, a partir dos dados coletados, foi possível calcular a tendência para a 
incidência com vistas a obter uma previsão dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya. 
Os gráficos abaixo representam as taxas de incidência por tendência dos casos de 
Dengue, Zika e Chikungunya no estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 2015, 
2016 e 2017. 

Para os casos de Dengue no estado a taxa de tendência por incidência evidenciou uma 
tendência decrescente, indicando uma provisão de diminuição no número de casos de 
Dengue para o estado do Rio Grande do Norte em 2018. 

Em relação aos casos de Zika no estado, notou-se que a partir da análise, levando em 
conta os valores obtidos para os anos anteriores, a tendência foi crescente. 
Evidenciando assim, a previsão de aumento dos casos em relação ao ano anterior. 

A dengue é a arbovirose mais conhecida e antiga e a causadora de surtos epidêmicos 
por anos. Em vários países, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), houve 
mais de 100 milhões de casos onde a doença é endêmica. No Brasil, em 2015, houve 
mais de 1 milhão de casos confirmados. Entretanto, destaca-se que houve mudanças 
significativas na situação epidemiológica da dengue no Brasil, em ressalto o crescimento 
alarmante inquietante no número de pessoas acometidas em epidemias associadas à 
circulação de novos sorotipos da doença. 

De acordo com o boletim epidemiológico, a região nordeste apresentou um aumento de 
21,6% na incidência em relação ao ano anterior, estando o Rio Grande do Norte entre 
as unidades de Federação estando entre os maiores números de casos. Tais dados 
corroboram com os valores encontrados pela pesquisa, cerca 467,2. 

Esse aumento exorbitante da incidência, pode estar ligado ao fato de ainda não haver 
uma política rígida de combate aos vetores associados a doença bem como a 
possibilidade de que os profissionais de saúde estejam cada vez mais preocupados e 
engajados a notificar os casos para as autoridades competentes (WHO, 2012; BRASIL, 
2015; BRASIL, 2016; BRASIL, 2018). 

Em relação à tendência encontrada para Dengue, que foi preditiva para decrescimento, 
podemos observar a correlação com os dados encontrados corroboram com os valores 
encontrados para a quadragésima quarta semana epidemiológica de 2018 em 
comparação com o ano anterior, 799,6 em toda região nordeste (BRASIL, 2018). 

Com relação aos casos de Zika, foram confirmados 44 casos até a semana 
epidemiológica 44 do ano de 2018, representando uma incidência de 28,11 casos por 
100.000 mil habitantes. A tendência dessa doença mostrou ser crescente. Corroborando 
com esse fato, viu-se que houve um aumento considerável do número de casos no 
estado do Rio Grande do Norte. 

Pode-se analisar este dado levando em consideração a maior preocupação por parte 
dos profissionais em notificar os casos, visto que as complicações dessa doença são 
consideravelmente graves para a população. E ainda por fatores ecológicos que podem 
colaborar com o aumento do número de casos (BRASIL, 2018; FULLER et al., 2017). 
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Ainda, os achados obtidos nos resultados da pesquisa em relação a tendência por 
incidência da Febre Chikungunya evidenciam uma tendência crescente, o que corrobora 
com os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do 
Rio Grande do Norte: para o ano de 2018 até a semana epidemiológica número 44 (que 
vai de 28/10 a 03/11), foram confirmados 1.067 casos de Chikungunya, o que representa 
uma incidência de 98,28 casos por 100.000 habitantes. Esse dado corrobora com a taxa 
de tendência crescente mostrado anteriormente quando comparada com o ano de 2017 
que obteve uma incidência de casos de 25,40, confirmando o aumento de casos dessa 
doença neste ano. 

Tal resultado pode ser atribuído ao aumento do número de notificações feito pelas 
unidades responsáveis, visto a implantação do sistema de vigilância e prevenção de 
chikungunya que é previamente estabelecido para dengue, e adaptado para receber 
notificações acerca da doença, contribuindo para o aumento das notificações. 

Em relação às limitações do estudo, destaca-se o não preenchimento adequado das 
fichas de notificação e investigação epidemiológica dos agravos dengue, chikungunya 
e zika, que resultou na impossibilidade de analisar variáveis relevantes para o 
desenvolver da pesquisa, prejudicando a obtenção dos dados para verificação dos 
valores de prevalência e mortalidade e suas respectivas tendências. 

Por fim, para os casos de Chikungunya, o cálculo da taxa de tendência por incidência 
mostra uma tendência crescente. Isso sugere um provável aumento do número de casos 
de Chikungunya para o ano de 2018. 

 
Conclusão 
 

Notou-se neste estudo um aumento no número de casos, levando a crer que houve 
tanto uma melhora no sistema de notificações dessas doenças quanto um aumento no 
número de casos dessas arboviroses. Dessa forma, enfatiza-se a necessidade de 
melhorias nos mecanismos de combate aos vetores dessas doenças e maior incentivo 
nas notificações com qualidade. Essa análise é uma contribuição para as políticas de 
saúde, que devem priorizar as medidas de prevenção e o manejo adequado dos 
pacientes para redução da carga de dengue no país. 

Ademais, o não preenchimento das informações necessárias para as fichas de 
notificação acaba por não refletir a real situação epidemiológica do Estado. A não 
completude dessas informações deixam lacunas em variáveis importantes e que 
dificultaram o conhecimento da caracterização sociodemográfica e clínica dos casos. 
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Tabela 1 - Incidência dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya por 100.000 habitantes 
nos anos de 2015, 2016 e 2017. 
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Gráfico 1 - Taxa de incidência por tendência decrescente dos casos de Dengue no Rio 
Grande do Norte por 100 mil habitantes, nos anos de 2015 a 2017. 
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Gráfico 2 - Taxa de incidência por tendência crescente dos casos de Zika no Rio Grande 
do Norte por 100 mil habitantes, nos anos de 2015 a 2017 
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Gráfico 3 - Taxa de incidência por tendência crescente dos casos de Chikungunya no 
Rio Grande do Norte por 100 mil habitantes, nos anos de 2015 a 2017. 
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TÍTULO: Distribuição geográfica dos casos confirmados das arboviroses dengue, 

chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

As arboviroses tem se tornado motivo de preocupação para a saúde pública no mundo. 
O cenário endêmico das arboviroses e seus impactos para saúde pública no Brasil 
requer compreensão abrangente de realidades regionais e distribuição geográfica dos 
casos. De acordo com o contexto epidemiológico do Brasil, os arbovírus de maior 
circulação são o vírus dengue (DENV), vírus Chikungunya (CHIKV) e vírus zika (ZIKV). 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e retrospectiva que utilizou como fonte 
de dados as fichas de notificação e investigação dos casos disponíveis na Secretaria da 
Saúde Pública do estado do Rio Grande do Norte (SESAP-RN). O estudo foi aprovado 
e seguiu todos os preceitos da Resolução no 466 de 2012 do Conselho Nacional de 
Saúde e obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte sob número 2.445.935, além do Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética 80007217.0.0000.5537. No período de 2015 a 
2017 foram confirmados o total de 30.776 casos de dengue, 9.151 casos de 
chikungunya e 260 casos de zika no estado do Rio Grande do Norte. Os achados do 
estudo, revelou que o maior número de casos se concentrou nas a Região de Saúde II 
(Mossoró) e Região de Saúde IV (Caicó). O conhecimento da distribuição geográfica 
dos casos confirmados direciona a elaboração de estratégias e planos de ação para a 
particularidade de cada regiões de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Infecções por Arbovirus; Dengue; Zika Vírus; Febre de Chikungunya. 

TITLE: Geographical distribution of confirmed cases of dengue, chikungunya and zika 

arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

Arboviruses have become a cause for public health concern in the world. The endemic 
scenario of arboviruses and their impacts on public health in Brazil requires a 
comprehensive understanding of regional realities and geographical distribution of 
cases. According to Brazil's epidemiological context, the most widely circulated 
arboviruses are dengue virus (DENV), Chikungunya virus (CHIKV), and zika virus 
(ZIKV). This is a descriptive, quantitative and retrospective research that used as data 
source the notification forms and investigation of cases available at the Department of 
Public Health of the state of Rio Grande do Norte (SESAP-RN). The study was approved 
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and followed all the precepts of Resolution 466 of 2012 of the National Health Council 
and obtained a favorable opinion from the Research Ethics Committee of the Federal 
University of Rio Grande do Norte under number 2.445.935, in addition to the Certificate 
of Presentation for Ethical Appreciation 80007217.0.0000.5537. From 2015 to 2017, a 
total of 30,776 cases of dengue, 9,151 cases of chikungunya and 260 cases of zika in 
the state of Rio Grande do Norte were confirmed. The findings of the study revealed that 
the largest number of cases was concentrated in the Health Region II (Mossoró) and 
Health Region IV (Caicó). Knowledge of the geographical distribution of confirmed cases 
directs the elaboration of strategies and action plans for the particularity of each health 
region. 

 
Keywords: Arbovirus Infections; Dengue; Zika virus; Chikungunya fever. 

Introdução 

As arboviroses tem se tornado motivo de preocupação para a saúde pública no Brasil e 
no mundo. A maior parte dos vírus pertencem aos gêneros Alphavirus 
(famíliaTogaviridae) e Flavivirus (família Flaviviridae). De acordo com o contexto 
epidemiológico do Brasil, os arbovírus de maior circulação são o vírus dengue (DENV), 
vírus Chikungunya (CHIKV) e vírus zika (ZIKV). (DONALISIO; FREITAS; ZUBEN, 2017) 

Há décadas, a dengue constitui um enorme desafio em saúde pública, agravado por sua 
expansão geográfica e um aumento do número e magnitude. A este desafio, que por si 
só justificava o empenho de recursos e esforços globais na tentativa do controle dos 
vetores, sobreveio a emergência recente de duas outras arboviroses de particular 
importância: a zika e a febre Chikungunya (BRASIL, 2015). 

O Aedes aegypti e Aedes albopictus são vetores responsáveis pela transmissão em 
áreas urbanas do vírus da dengue, chikungunya e Zika. A presença desses mosquitos 
no espaço urbano em proximidade com humanos tem resultado em elevada 
endemicidade e surtos frequentes dessas doenças (OLIVEIRA; CAPRARA, 2019). 

As arboviroses tornaram-se constantes ameaças à saúde humana devido às mudanças 
climáticas, desmatamentos, ocupação desordenada de áreas urbanas e precariedade 
das condições sanitárias que favorecem altos índices de infestação de vetores e, 
consequentemente, o aumento da transmissão viral. Além dessas alterações 
ambientais, destaca-se a globalização e expansão da migração internacional, cujos 
movimentos populacionais elevam os riscos de viajantes carrearem patógenos ainda 
não detectados em outras áreas, o que contribui sobremaneira para a emergência e 
reemergência destas doenças (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014; LIMA-CÂMARA, 
2016). 

O cenário endêmico das arboviroses e seus impactos para saúde pública no Brasil 
requer compreensão abrangente de realidades regionais e distribuição geográfica dos 
casos. Neste sentido, faz-se necessário conhecer o cenário das arborivores dengue, 
chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte (RN), é essencial para o 
estabelecimento de estratégias importantes para a redução de risco e vulnerabilidade 
de indivíduos e comunidades, além da adaptação das políticas públicas vigentes no 
contexto epidemiológico local. 
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Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental e retrospectiva. A área 
geográfica do estudo foi o Estado do RN, que se caracteriza como a 16ª unidade da 
federação brasileira mais populosa e a décima mais povoada com uma população de 
3.474.998 habitantes, distribuídos em 167 municípios. O estado do RN é composto por 
oito regiões de saúde, com as respectivas nomenclaturas: Região de Saúde I (São José 
de Mipibu) com 25 municípios; Região de Saúde II (Mossoró) com 14 municípios, Região 
de Saúde III (João Câmara) com 26 municípios, Região de Saúde IV (Caicó) 25 
municípios; Região de Saúde V (Santa Cruz) 21 municípios; Região de Saúde VI (Pau 
dos Ferros) 37 municípios; Região de Saúde VII (Metropolitana) 5 municípios; Região 
de Saúde VIII (Assu) 12 municípios. 

A população foi composta pelos casos confirmados de Dengue, Chikungunya e Zika 
notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) durante o 
período de 2015 a 2017, obtidos por meio das fichas de notificação e investigação dos 
casos disponíveis na Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte 
(SESAP-RN). Esse recorte temporal foi estabelecido, pois apenas a partir de 2014 e 
2015 que se iniciaram as notificações de casos de chikungunya e zika no Estado, 
estabelecendo a concomitante circulação dos três vírus. 

Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento do tipo formulário, baseado nas 
fichas de notificação, sendo dividido em três partes a saber: dados socioeconômicos 
(idade, sexo, escolaridade, raça/cor, município de residência, ocupação), dados clínicos 
e laboratoriais (sinais clínicos, sorologias, exames laboratoriais para confirmação, 
doença pré-existente, hospitalização) e desfecho clínico (conclusão, critérios de 
confirmação/descarte, evolução do caso). A coleta de dados foi realizada por discentes 
de enfermagem cadastrados neste projeto, bolsistas e voluntários, acompanhados por 
docentes e colaboradores. 

Os dados foram agrupados e organizados em um banco utilizando-se o Programa 
Microsoft Excel e analisados no ambiente do Software R (R Development Core Team 
2011; R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Realizado análise 
descritiva dos dados por meio de frequências, medidas de tendência central (média, 
mediana, desvio-padrão) e mapas temáticos. 

O estudo seguiu todos os preceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, que trata de pesquisas com seres humanos. Para a realização das etapas 
propostas, foi solicitada a anuência da instituição quanto à realização da pesquisa e 
obteve-se o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN sob protocolo nº 2.445.935 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAAE): 80007217.0.0000.5537. 

 
Resultados e Discussões 

 

No período de 2015 a 2017 foram confirmados o total de 30.776 casos de dengue, 9.151 
casos de chikungunya e 260 casos de zika no estado do Rio Grande do Norte. 
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Foram confirmados 11.375 casos de dengue no ano de 2015 no Rio Grande do Norte, 
sendo a Região de Saúde II (Mossoró) com maior número de casos confirmados o 
equivalente a 2.249 casos. No ano de 2016 foram confirmados 16.105 casos em todo o 
estado, a maioria se deu na Região de Saúde II (Mossoró) que confirmou 4.109 casos. 
Em 2017 foram confirmados 3.296 casos, a Região de Saúde VII (Metropolitana) 
apresentou maior número, com 1.604 casos. 

No tocante aos casos de CHIKV, no ano de 2015 foram confirmados 14 casos, no que 
se refere à distribuição geográfica houve equivalência de casos entre as regiões de 
saúde. No ano de 2016 foram confirmados 8.275 casos, o maior número de casos 
confirmados se deu na Região de Saúde II (Mossoró) que confirmou 4.611 casos. Em 
2017 foram 862 casos, a maioria dos casos se deu na Região de Saúde II (Mossoró) 
que confirmou 621 casos. 

Em relação ao ZIKV, foram confirmados 35 casos no ano 2015, o maior número de 
casos se deu na Região de Saúde IV (Caicó) totalizando 14 casos. No ano de 2016 
houve um aumento expressivo no número de casos, foram confirmados 208 casos, a 
maioria dos casos se deu na Região de Saúde V (Santa Cruz) 67 dos casos. Em 2017 
houve uma redução significante, em todo o estado foram confirmados apenas 17 casos, 
a maior parte na Região de Saúde IV (Caicó) com 6 casos. 

Dentre as regiões de saúde do Estado do RN, aquelas que mais apresentaram casos 
confirmados das três arboviroses no período de 2015-2017 foram, respectivamente: 
região de Caicó, com as taxas trienais de dengue (54,09%) e chikungunya (9,74%); 
região de Mossoró, dengue (49,07%) e chikungunya (36,89%); a região de Santa Cruz 
com o maior percentual dos casos de chikungunya representado nos três anos (42,65%) 
e de zika (1,21%). 

Nos achados do estudo, observou-se que o maior número de casos se concentrou nas 
a Região de Saúde II (Mossoró) e Região de Saúde IV (Caicó). Trata-se de centros 
urbanos, em processo de urbanização muitas vezes desordenado, revelam-se altos 
índices de infecções por arbovírus, que reflete a combinação do clima quente e úmido, 
favorável para proliferação dos vetores, e ausência de serviços básicos, como falta de 
saneamento e de sistemas de drenagem para água pluviais, o que potencializa a 
multiplicação dos vetores, que encontram lugares propícios a sua multiplicação 
(RODRIGUES et al., 2018). 

Os resultados revelaram discrepâncias em números de casos por regiões de saúde, 
esse fato pode ser explicado pela diferentes realidades locais e densidade populacional, 
além disso devido diferenças de competência vetorial em cada região, sugere-se que 
em algumas áreas os vetores conseguem se adaptam melhor a determinadas condições 
ambientais, aumentar seu tempo de vida e, consequentemente, transmitir o vírus por 
mais tempo, além de outros fatores: a adaptação do vetor a região, a susceptibilidade 
da população, devido haver um maior número de pessoas e, com isso, dificultar o 
acesso à saúde (OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018). 

Observou-se que o maior número de casos de dengue, obtendo-se o total de 30.776 
casos confirmados durante os três anos, logo após vem a chikungunya, com o total de 
9.151 casos e depois a zika, 260 casos. Durante o período analisado, o ano em que 
houve maior registro de casos foi o de 2016. O maior número de casos terem sido 
notificados no ano de 2016, esta informação corrobora com os dados dos Boletins 
Epidemiológicos da SESAP, pois estes mostram que os maiores números de casos 
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notificados e confirmados ocorreram no ano 2016 devido a epidemia causada pelas três 
arboviroses: dengue, zika e chikungunya. 

Isto justifica-se devido a uma maior preocupação dos serviços de saúde em realizar as 
notificações devido à co-circulação das demais arboviroses. Corrobora a esses dados 
outro estudo no cenário do RN que relaciona o ano de 2016 com a alta infestação do 
Aedes aegypti e o elevado índice de suspeição dos casos, resultante da articulação com 
a assistência e com a atenção básica (OLIVEIRA; DIAS, 2016). 

Para que haja redução das taxas de infecção por arbovírus, é necessário a 
implementação e execução de políticas públicas com ênfase no âmbito da promoção e 
prevenção da saúde da população. No Brasil, o decreto de lei nº 8.612/2015 dispõe 
sobre a Sala de Nacional de Coordenação de Controle para enfrentar a Dengue, 
Chikugunya e Zika, com ênfase na monitorização e gerenciamento das ações de 
combate ao mosquito vetor das arboviroses (BRASIL, 2015). 

Revelando-se os esforços loco-regionais para ocorrência de notificação no ano de 2016, 
endente-se um cenário de subnotificações nos demais anos. Reconhece ainda as 
dificuldades para confirmação laboratorial dos casos que são essenciais ao controle das 
ocorrências de arboviroses no cenário local. Corrobora com um estudo que evidenciou 
problemas que persistem no cotidiano das unidades de atendimento ao paciente, como, 
por exemplo, a notificação considera atividade burocrática ou sem importância pelos 
profissionais de saúde; a sobrecarga dos profissionais de saúde; a falta de confirmação 
diagnóstica das doenças; as características complexas do paciente e as falhas na 
vigilância epidemiológica da doença; e os problemas nos registros médicos no 
atendimento. Diante disto, reflete na elaboração de estratégias e planos de ação 
eficazes no combate, controle e prevenção da incidência de novos casos. (MELO, et al., 
2018). 

Portanto, faz-se necessário abordar sobre a gestão dos serviços de saúde, que envolve 
a melhoria do funcionamento das informações, para que a realidade epidemiológica 
direcione estratégias eficazes. Contudo, o estudo revela o cenário das arboviroses do 
RN e mediante o conhecimento da distribuição geográfica dos casos confirmados 
direciona a elaboração de estratégias e planos de ação para a particularidade de cada 
regiões de saúde. 

 
Conclusão 

 

O objetivo proposto no estudo foi contemplado, sendo possível realizar a distribuição 
geográfica dos casos confirmados, no período de 2015 a 2017, das arboviroses dengue, 
chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte. 

O estudo revelou que dentre as regiões de saúde do Estado do RN, aquelas que mais 
apresentaram casos confirmados das três arboviroses foram as regiões de saúde de 
Caicó e região de saúde de Mossóro. Importante resultado para elaboração de 
estratégias e na adaptação das políticas públicas vigentes que viabilizem a redução de 
risco e vulnerabilidade de indivíduos e comunidades. 

São limitações do estudo a inadequação das informações nas fichas de notificação, 
subnoficações e falhas nas informações do Sistema de Informação de Agravos de 
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Notificação (SINAN). Desse modo é possível caracterizar um perfil epidemiológico 
aproximado, não refletindo a real situação epidemiológica do Estado. 
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TÍTULO: FATORES DE RISCO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM 

EMERGENCISTAS 

Resumo 

Objetivo: analisar a produção científica sobre o transtorno de estresse pós-traumático e 
os fatores de risco vivenciados pelos profissionais que atuam em situações críticas e/ou 
de perigo à saúde. Método: trata-se de um estudo bibliográfico, tipo revisão integrativa. 
Buscaram-se artigos publicados nos últimos cinco anos disponíveis nos idiomas 
português, inglês ou espanhol, disponibilizados em texto completo, gratuitamente. 
Realizaram-se as pesquisas no Portal de Periódicos CAPES, nos meses de Maio a 
Julho de 2018, nas bases de dados CINAHL, MEDLINE, SCOPUS e WEB OF 
SCIENCE. Utilizou-se, para a construção da pergunta norteadora da pesquisa, a 
estratégia PICO. Apresentaram-se os resultados em forma de figuras. Resultados: 
encontraram-se 1666 artigos, dos quais 1653 foram removidos após a aplicação dos 
critérios de exclusão, resultando em 13 artigos que constituíram a amostra. Constatou-
se que a maior incidência de publicações foi nos Estados Unidos, com uma parcela 
correspondente a 23,08% da amostra. Aponta-se que oito apresentavam um 
delineamento transversal e cinco, longitudinal. Conclusão: observou-se que os fatores 
de risco mais frequentes vivenciados pelos profissionais foram a exposição aos eventos 
traumáticos, a ameaça à vida ou à integridade física e o sexo biológico feminino. 
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Fatores de Risco. 

Emergência. 

TITLE: RISK FACTORS OF POST TRAUMATIC STRESS IN EMERGENTIALS 

Abstract 

Objective: To analyze the scientific production on posttraumatic stress disorder and the 
risk factors experienced by professionals working in critical situations and / or health 
hazards. Method: This is a bibliographic study, integrative review type. We searched for 
articles published in the last five years available in Portuguese, English or Spanish, 
available in full text, free of charge. Searches were carried out on the CAPES Journals 
Portal from May to July 2018 in the CINAHL, MEDLINE, SCOPUS and WEB OF 
SCIENCE databases. For the construction of the guiding question of the research, the 
PICO strategy was used. The results were presented as figures. Results: 1666 articles 
were found, of which 1653 were removed after applying the exclusion criteria, resulting 
in 13 articles that constituted the sample. It was found that the highest incidence of 
publications was in the United States, with a portion corresponding to 23.08% of the 
sample. Eight were cross-sectional and five longitudinal. Conclusion: It was observed 
that the most frequent risk factors experienced by professionals were exposure to 
traumatic events, life threatening or physical integrity and female biological sex. 
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Keywords: Posttraumatic Stress Disorders. Risk factors. Emergency. 

Introdução 

Pontua-se que as categorias profissionais que atuam em cenários envolvendo situações 
de urgência, emergência e desastres (como bombeiros, policiais, condutores de 
ambulâncias e profissionais do contexto hospitalar) são expostas diariamente a eventos 
adversos ocupacionais que podem influenciar negativamente a saúde mental dos seus 
trabalhadores, como acidentes, agressões físicas e mortes (DASS-BRAILSFORD, 
2010; PERRIN et al., 2007). Destaca-se, neste sentido, entre as doenças que os 
acometem, o transtorno de ansiedade, ligado à vivência de traumas, denominada de 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (DASS-BRAILSFORD, 2010; PERRIN et 
al., 2007), que está relacionado ao risco constante e inerente à ocupação, tendo em 
vista que as situações enfrentadas durante a atuação são frequentemente imprevisíveis 
e perigosas para as suas próprias vidas e para as vidas das vítimas atendidas (BERGER 
et al., 2011). Definem-se as situações envolvendo a morte ou o risco de morte como 
eventos traumáticos – conceito introduzido na literatura psiquiátrica, em 1980, como um 
critério diagnóstico para o TEPT (FIGLEY, 1995). Alterou-se, todavia, a definição de 
evento traumático nas edições subsequentes do Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder (DSM), sendo, inicialmente, apresentada como um evento incomum, 
fora da cadeia normal de acontecimentos da vida do indivíduo (AMERICAN 
PSYCHIATRY ASSOCIATION, 1987; 1980). Pontua-se, atualmente, que o conceito 
engloba a exposição direta (pessoas que vivenciaram eventos) e indireta (pessoas que 
testemunharam ou foram confrontadas com eventos) a situações envolvendo o risco de 
morte (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2003). Sabe-se que, na 
contemporaneidade, muito é falado sobre os casos de TEPT na sociedade associados 
a acidentes e à criminalidade, contudo, pouco se aborda a respeito dessa condição em 
profissionais de resgate, socorristas e na equipe multiprofissional de saúde. Torna-se, 
neste sentido, imprescindível compreender que o TEPT é uma condição psiquiátrica 
definida como um conjunto de reações retardadas ou prolongadas, relacionado à 
exposição a eventos traumáticos ou de extremo estresse, refletindo-se negativamente 
nas relações sociais, ocupação e outras áreas significativas da vida do indivíduo, sob a 
forma de memórias, pensamentos ou sonhos, contribuindo para a instabilidade 
emocional (FIGLEY, 1995; LU et al., 2014). Avalia-se que, apesar da elevada frequência 
de casos de TEPT que incidem em profissionais atuantes em situações de emergência, 
ainda pouco se estuda sobre essa temática no Brasil (SOMVILLE; GUCHT; MAES, 
2016). Objetiva-se, para tanto, por este estudo, analisar a produção científica sobre o 
TEPT no que se refere aos possíveis fatores de risco vivenciados pelos profissionais 
que atuam em situações de emergência, urgência e desastres. Acredita-se que estudos 
desta natureza podem colaborar para o levantamento de outras pesquisas sobre a 
temática, que poderão instrumentalizar os profissionais no tratamento e prevenção 
desse agravo, bem como na elaboração de políticas públicas para a minimização dos 
seus efeitos na saúde mental dos indivíduos que atuam sob pressão cotidiana. Com 
isso, o objetivo do presente estudo é analisar a produção científica sobre o transtorno 
de estresse pós-traumático e os fatores de risco vivenciados pelos profissionais que 
atuam em situações críticas e/ou de perigo à saúde. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo bibliográfico, tipo revisão integrativa, de artigos publicados nos 
últimos cinco anos, realizada segundo as recomendações da Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 2015). Utilizou-
se, para a construção da pergunta norteadora da pesquisa, a estratégia PICO, que 
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representa um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes 
(desfecho). Recomenda-se, pela Prática Baseada em Evidências (PBE), essa estratégia 
para a organização de problemas clínicos que surgem por meio da prática assistencial, 
de ensino ou pesquisa. Compõe-se esse método por elementos essenciais, tanto para 
a elaboração da pergunta de pesquisa, como para a busca bibliográfica de evidência 
(SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). Elenca-se, com isso, objetivando-se descrever 
adequadamente todos os componentes relacionados ao problema identificado e 
estruturar a pergunta de pesquisa, a empregabilidade desta estratégia: Paciente - 
profissionais de emergência; Intervenção - TEPT; Comparação - profissionais que não 
atuam em situação de emergência e Outcomes - identificação dos fatores de risco. 
Elaborou-se, dessa forma, a seguinte questão: "Quais as evidências disponíveis na 
literatura sobre os fatores de risco do TEPT frente aos profissionais que atuam em 
situações de emergência?". Realizou-se, para a elaboração deste estudo, uma pesquisa 
bibliográfica nos meses de maio a julho de 2018, por meio do portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas 
seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PUBMED), 
SCOPUS, WEB OF SCIENCE (fase um) e Biblioteca Virtual Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) Utilizaram-se as palavras-chave controladas dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH): “Transtornos de 
Estresse Pós-Traumáticos (Stress Disorders, Post-Traumatic)”, “Emergências 
(Emergency)”, “Fatores de risco (Risk Factors) e “Socorristas (Emergency Responder)” 
(fase dois). Usou-se, ainda, o operador booleano AND para a realização dos 
cruzamentos, por meio do algoritmo “Stress Disorders, Post-Traumatic AND Emergency 
AND Risk Factors”. Selecionaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos que 
respondessem à questão de pesquisa; disponíveis nos idiomas português, inglês ou 
espanhol; publicados nos últimos cinco anos e disponibilizados em texto completo, 
gratuitamente. Escolheram-se como critérios de exclusão: literaturas em duplicata; 
cartas ao editor; editoriais; resumos; pesquisas em andamento e resenhas. Constituiu-
se a terceira fase pela leitura do título e resumo, e foram selecionados 183 artigos, dos 
quais 111 foram excluídos por ser duplicados. Registra-se, desta forma, que 62 
prosseguiram para a fase quatro – a leitura do texto completo. Excluíram-se, após a 
leitura integral dos artigos, 49 por não preencherem os critérios de inclusão relatados 
anteriormente. Selecionaram-se, assim, 13 estudos para a etapa qualitativa do estudo 
(Figura 1). 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Obtiveram-se, pelo levantamento inicial de dados, 1666 resultados: 722, 
na base Scopus; 390, na MEDLINE via PUBMED 490, no CINAHL; quatro na Web of 
Science e zero na Biblioteca Virtual SciELO. Registrou-se, após a exclusão dos artigos, 
conforme os critérios apresentados, um total de 13 artigos científicos, sendo: cinco, do 
Scopus; oito na MEDLINE via PUBMED. Apresenta-se, na figura 1, um resumo dos 
estudos selecionados, especificando o autor e o ano da publicação, o país de realização 
do estudo, o tipo de estudo/nível de evidência, os profissionais/amostra estudada e os 
fatores de riscos associados ao TEPT. Aponta-se que, entre os 13 artigos selecionados, 
nove foram publicados entre os anos de 2016 e 2017 (SOMVILLE; GUCHT; MAES, 
2016; LEE et al., 2016; GERONAZZO-ALMAN et al., 2016; SCHENK et al., 2017; WILD 
et al., 2016; MULLER; GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017; RYBOJAD et al., 2016; 
SIFAKI-PISTOLLA et al., 2017; LAVOIE et al., 2015), e os outros quatro estudos foram 
publicados em 2015 (OGINSKA-BULIK, 2015), 2014(FJELDHEIM et al., 2014; GÓMEZ-
GUTIÉRREZ et al., 2014) e 2012 (ADRIAENSSENS; GUCHT; MAES, 2012). Ressalta-
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se que os Estados Unidos da América (EUA) desenvolveram três dos 13 estudos 
selecionados (GÓMEZ-GUTIÉRREZ et al., 2014; GERONAZZO-ALMAN et al., 2016; 
MULLER; GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017), e os demais dez estudos foram 
realizados na Polônia (OGINSKA-BULIK, 2015; RYBOJAD et al., 2016), África do Sul 
(FJELDHEIM et al., 2014), Coreia do Sul (LEE et al., 2016), Bélgica (SOMVILLE; 
GUCHT; MAES, 2016), China (SCHENK et al., 2017), Holanda (ADRIAENSSENS; 
GUCHT; MAES, 2012), Reino Unido(WILD et al., 2016), Grécia (SIFAKI-PISTOLLA et 
al., 2017) e Canadá (LAVOIE et al., 2015). Revela-se que o tipo de delineamento foi 
variado: oito estudos tiveram delineamento transversal (GÓMEZ-GUTIÉRREZ et al., 
2014; SOMVILLE; GUCHT; MAES, 2016; OGINSKA-BULIK, 2015; LEE et al., 2016; 
SCHENK et al., 2017; ADRIAENSSENS; GUCHT; MAES, 2012; SIFAKI-PISTOLLA et 
al., 2017; LAVOIE et al., 2015) e cinco, longitudinal (FJELDHEIM et al., 2014; 
GERONAZZO-ALMAN et al., 2016; WILD et al., 2016; MULLER; GANESHAMOORTHY; 
MYERS, 2017; RYBOJAD et al., 2016). Constata-se, assim, que, de acordo com a 
Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2018) os artigos apresentam classificação 
metodológica satisfatória, porém com risco de viés aumentado com relação a qualidade 
metodológica e o nível de evidência de todos os artigos é Nível 4. Constam-se, no 
quadro 1, uma síntese dos fatores de risco encontrados e quantos artigos abordam cada 
fator de risco. Nota-se que os fatores de risco abordados foram os seguintes: exposição 
a eventos traumáticos; ameaça à vida ou à integridade física; sexo feminino; faixa etária; 
falta de apoio social; carga de trabalho excessiva ou em horário noturno; incidentes 
envolvendo crianças; presenciar agressão ou assassinato; abuso ou dependência de 
álcool ou tabaco; lidar com vítimas de queimaduras; confronto com pacientes 
psiquiátricos; escassez de água; história psiquiátrica passada e baixa escolaridade. 
Dividiu-se o grau de associação das variáveis em fatores coletivos e individuais (LIMA; 
ASSUNÇÃO, 2011), assim como os autores dos estudos revisados buscam estimar em 
relação aos sintomas de estresse pós-traumático. Estabelece-se que o primeiro bloco 
trata dos fatores coletivos e inclui a exposição a eventos traumáticos ocupacionais e a 
características do emprego. Acrescenta-se que o segundo bloco diz respeito aos fatores 
individuais, como as características sociodemográficas, biológicas e psicológicas. 
Registra-se que 12 trabalhos investigam a relação entre as variáveis de contexto e o 
TEPT. Percebe-se que, presente em dez estudos, a exposição a eventos traumáticos 
ocupacionais é inegável, tendo em vista a natureza do ambiente em que os profissionais 
de urgência, emergência e desastre atuam, podendo estes se diversificar em frequência 
e intensidade. Verifica-se, com relação às características do emprego, que quatro 
estudos (SOMVILLE; GUCHT; MAES, 2016; ADRIAENSSENS; GUCHT; MAES, 2012; 
RYBOJAD et al., 2016; SIFAKI-PISTOLLA et al., 2017) levantam associações 
significativas ao TEPT. Destacam-se os anos dedicados à profissão, o número de 
empregos, a satisfação, o estresse no trabalho e o preparo reduzido como os principais 
fatores apontados. Destaca-se que, dos 13 estudos analisados nesta revisão, sete 
(OGINSKA-BULIK, 2015; FJELDHEIM et al., 2014; WILD et al., 2016; MULLER; 
GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017; RYBOJAD et al., 2016; SIFAKI-PISTOLLA et al., 
2017; LAVOIE et al., 2016) tiveram, pelo menos, um dos seus objetivos voltado para a 
investigação da relação entre o TEPT e os fatores individuais. Apura-se que quatro 
(MULLER; GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017; RYBOJAD et al., 2016; SIFAKI-
PISTOLLA et al., 2017; LAVOIE et al., 2016) estudos encontraram associações 
significativas entre as características biológicas (sexo feminino, faixa etária e baixa 
escolaridade). Abordaram-se as características biológicas em dois estudos 
(FJELDHEIM et al., 2014; MULLER; GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017), 
ressaltando que o uso de álcool se mostrou um preditor significativo do TEPT. Sabe-se 
que três estudos (OGINSKA-BULIK, 2015; WILD et al., 2016; SIFAKI-PISTOLLA et al., 
2017) investigaram a relação entre o TEPT e as características psicológicas, sendo elas 
a falta de apoio social e a história psiquiátrica passada. Expõem-se, na tabela 2, as 
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categorias profissionais afetadas pelo transtorno que mais são estudadas na literatura 
selecionada para este estudo. Descreve-se que, entre as pesquisas selecionadas para 
a análise qualitativa, quatro desenvolveram estudos com paramédicos (FJELDHEIM et 
al., 2014; GERONAZZO-ALMAN et al., 2017; WILD et al., 2016; RYBOJAD et al., 2016), 
três, com trabalhadores dos serviços de emergência (GÓMEZ-GUTIÉRREZ et al., 2014; 
OGINSKA-BULIK, 2015; SIFAKI-PISTOLLA et al., 2017), dois, com policiais (LEE et al., 
2016; GERONAZZO-ALMAN et al., 2017), dois, com médicos (SCHENK et al., 2017; 
SOMVILLE; GUCHT; MAES, 2016), dois, com enfermeiros (ADRIAENSSENS; GUCHT; 
MAES, 2012; LAVOIE et al., 2015), um, com veteranos de guerra (MULLER; 
GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017) e um, com bombeiros (GERONAZZO-ALMAN et 
al., 2017). Salienta-se que apenas um estudo apresentou uma amostra com três 
categorias profissionais distintas (GERONAZZO-ALMAN et al., 2017). DISCUSSÃO 
Procurou-se, nesta revisão, compreender os fatores associados ao TEPT em 13 artigos 
selecionados sob critérios elaborados pelos autores e a sua prevalência correlacionada 
com as categorias profissionais. Verifica-se que a amostra selecionada avaliou fatores 
de natureza distinta, individuais e coletivos, implicados no desenvolvimento do TEPT; 
contudo, diversas foram as categorias de profissões focalizadas nas pesquisas, o que 
limita as estimativas quanto à magnitude e aos fatores associados ao desencadeamento 
do TEPT. Percebe-se, com base nos resultados do estudo, que todas as pesquisas que 
abordaram o tema foram internacionais, predominantemente, com origem em países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento. Observou-se, diante disso, que os estudos 
brasileiros recentes sobre TEPT em profissionais estão desatualizados. Destaca-se, 
além disso, que os estudos nacionais encontrados na literatura não tratavam 
especificamente dos possíveis fatores de risco relacionados ao TEPT presentes na 
população escolhida desta pesquisa. Entende-se que o fator de risco mais relatado no 
estudo foi a exposição a eventos traumáticos; entre estes episódios, os mais frequentes 
citados pelos estudos foram os acidentes de trânsito, a morte inesperada de pessoas 
próximas, os relatos de pessoas que estão em situações de doença e, ainda, a interação 
com vítimas de agressões físicas (LIMA; ASSUNÇÃO, 2011). Ressalta-se, em um 
estudo realizado com médicos que atuam na emergência, que um dos fatores citados 
foi a agressão à vida ou integridade física, que ocorria por meio de ameaças e violência. 
Comprovou-se, ainda, em outra pesquisa (RYBOJAD et al., 2016), não só que os 
profissionais de saúde, sobretudo, da equipe de Enfermagem, possuem um grande 
histórico de violência física por parte dos pacientes, como, também, que, mesmo 
relatados estes episódios, as instituições não oferecem o suporte necessário; assim, 
diante do descaso vivido pelos servidores, o risco de desenvolver transtornos é 
inevitável, levando em consideração a frequência e a intensidade dessas exposições. 
Aborda-se, neste estudo, a população feminina em 23,08% (3/13) dos artigos 
estudados, sendo declarada com a maior probabilidade de desenvolver o TEPT. 
Considera-se que este dado é consistente com outro estudo que relata a prevalência do 
transtorno em profissionais femininas que prestaram serviços à população haitiana após 
o terremoto de 2010 (SIFAKI-PISTOLLA et al., 2017). Constata-se, além disso, na 
literatura, que as diferenças de sexo no desenvolvimento do TEPT são associadas à 
distinção na emoção peritraumática, expondo-se, assim, a necessidade de se fornecer 
a maior cautela às profissionais mulheres de emergência, elaborando intervenções 
direcionadas à diminuição do fardo psicológico (WILD et al., 2016). Alerta-se que o apoio 
social recebido no domicílio, por familiares, e no seu ambiente de trabalho, por colegas 
ou serviços fornecidos em saúde, funciona como um fator de proteção, possibilitando-
se, desta forma, uma diminuição nas reações negativas a eventos traumáticos, nos 
níveis de estresse e maior segurança na função desempenhada. Avalia-se, portanto, 
que a ausência deste apoio contribui para o desgaste profissional, aumentando as 
reações negativas e de estresse no ambiente de trabalho (LIMA; ASSUNÇÃO, 2011; 
WILD et al., 2016). Verifica-se que as extensas cargas horárias de trabalho levam os 
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profissionais a uma exaustão física e mental extrema, acarretando consequências para 
a sua saúde e vida pessoal e influenciando, também, a qualidade da assistência. 
Sugere-se, por análises (VIEIRA, 2017; GUIMARO et al., 2013), que os profissionais 
que trabalham mais de 36 horas semanais apresentam respostas ao estresse. 
Acrescenta-se, corroborando este resultado, uma pesquisa (BERGER et al., 2012) que 
demonstra que a mudança de rotina de descanso e os horários irregulares de sono e 
vigília afetam as funções orgânicas do organismo, culminando em problemas 
multissistêmicos, habilitando o prognóstico de TEPT. Pode-se observar que os 
profissionais que atuam com crianças, sobretudo, aqueles que presenciam acidentes 
envolvendo as mesmas, possuem uma maior tendência para desenvolver transtornos 
psiquiátricos somados a uma elevada carga emocional criada a partir do vínculo 
estabelecido (DALRI et al., 2017). Discute-se, como outro fator de risco, a faixa etária, 
contudo, houve divergências neste estudo, já que 15,38% dos artigos relatam que, 
quanto mais jovem o profissional, maior a probabilidade no desenvolvimento do 
transtorno, enquanto 7,69% afirmam que o risco aumenta proporcionalmente com a 
idade. Constatou-se, em análises, que, em todos os trabalhadores de resgate, o 
aumento da idade foi associado a um maior índice de desenvolvimento de sintomas de 
TEPT (LAVOIE et al., 2015; WILD et al., 2016); entretanto, dois estudos realizados com 
enfermeiras associaram a idade jovem a sintomas do estresse pós-traumático 
(MULLER; GANESHAMOORTHY; MYERS, 2017; FERNANDES et al., 2017). 
 
Conclusão 
 
Observou-se, de acordo com o levantamento realizado por meio desta pesquisa, que os 
fatores de risco mais frequentes nos profissionais foram a exposição a eventos 
traumáticos, a ameaça à vida ou à integridade física e o sexo biológico feminino. 
Caracterizam-se estas condições como indicadores importantes no desenvolvimento do 
transtorno. Destaca-se, neste contexto, entre os fatores de risco modificáveis, a 
ausência do apoio do serviço em que o profissional está inserido, enquanto, por outro 
lado, se sobressaem como inalteráveis a exposição repetida, os turnos de trabalho 
noturnos e os incidentes envolvendo crianças. Verificou-se, além disso, que, na 
literatura, os profissionais mais estudados em relação ao TEPT foram os paramédicos, 
seguidos dos trabalhadores dos serviços de emergência. 
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Figura 1 
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Quadro 1 - primeira parte 
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Quadro 1 - segunda parte 
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Quadro 1 - terceira parte 

 

 

Tabela 1 - primeira parte 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM PACIENTES 

COM HIV/AIDS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE 

CAICÓ RN 

Resumo 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada pela diminuição 
quantitativa e qualitativa dos linfócitos T, fragilizando a atuação do sistema imunológico. 
O objetivo deste trabalho descrever o perfil demográfico, socioeconômico e a situação 
clínica dos pacientes atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS 
de Caicó RN, bem como, listar as medicações utilizadas por estes pacientes. Este é um 
estudo retrospectivo quanti-qualitativo, que foi submetido ao comitê de ética em 
pesquisa e aprovado. A pesquisa avaliou o prontuário de pacientes com sorologia 
positiva para o vírus HIV. O instrumento utilizado para obter os dados foi um roteiro 
adaptado das fichas de atendimento ao paciente HIV positivo no SAE do município de 
Caicó- RN. Observamos que o perfil epidemiológico da população acompanhada pelo 
SAE Caicó em sua maioria se configura em homens, solteiros, na faixa de 20-30 anos, 
com baixa escolaridade, vivendo com menos de 1 salário mínimo. A maioria dos 
pacientes residia em Currais Novos RN e o provável modo infecção declarado foi a via 
sexual. Quanto ao status sorológico, observou-se que a grande maioria possuía alta 
viremia e baixo número de células CD4+ ao diagnóstico e quanto ao tratamento, metade 
dos pacientes utilizam o esquema 3:1, composto de tenofovir, lamivudina e efavirenz. 
Este trabalho foi renovado a pedido do próprio serviço de atendimento especializado de 
Caicó RN, estando previsto o seu término para julho de 2020. 
 
Palavras-chave: Assistência. Coinfecção. Imunodeficiência 

TITLE: PREVALENCE OF INFECTOCONTAGIOUS DISEASES IN PATIENTS WITH 

HIV / AIDS CARED FOR IN THE CAICÓ RN SPECIALIZED CARE SERVICE 

Abstract 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is characterized by a quantitative and 
qualitative decrease of T lymphocytes, weakening the performance of the immune 
system. The objective of this study is to describe the demographic, socioeconomic profile 
and clinical situation of patients treated by Caicó RN Specialized Assistance in HIV / 
AIDS, as well as to list the medications used by these patients. This is a quantitative and 
qualitative retrospective study, which was submitted to the research ethics committee 
and approved. The research evaluated the medical records of patients with positive 
serology for the HIV virus. The instrument used to obtain the data was a script adapted 
from the HIV positive patient care records in the SAE of Caicó-RN. We observed that the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 261 

 

epidemiological profile of the population followed by SAE Caicó is mostly in single men, 
aged 20-30 years, with low education, living with less than 1 minimum wage. Most of the 
patients lived in Currais Novos RN and the probable mode of infection declared was the 
sexual route. Regarding serological status, it was observed that the vast majority had 
high viremia and low number of CD4 + cells at diagnosis and for treatment, half of the 
patients use the 3: 1 regimen, consisting of tenofovir, lamivudine and efavirenz. This 
work was renewed at the request of Caicó RN's own specialized service, and is expected 
to be completed by July 2020 
 
Keywords: Assistance. Coinfection. Immunodeficiency 

Introdução 

Desde o aparecimento dos primeiros casos e da identificação do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
constitui um dos grandes problemas de saúde pública no plano mundial (SEIDL et al., 
2005). De 2007 até junho de 2017, foram notificados no Sinan 194.217 casos de 
infecção pelo HIV no Brasil, sendo 96.439 (49,7%) na região Sudeste, 40.275 (20,7%) 
na região Sul, 30.297 (15,6%) na região Nordeste, 14.275 (7,4%) na região Norte e 
12.931 (6,7%) na região Centro-Oeste. No ano de 2016, foram notificados 37.884 casos 
de infecção pelo HIV, sendo 3.912 (10,3%) casos na região Norte, 7.693 (20,3%) casos 
na região Nordeste, 15.759 (41,6%) na região Sudeste, 7.688 (20,3%) na região Sul e 
2.832 (7,5%) na região Centro-Oeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Já nos primeiros 
casos da doença, ficou bem evidente o grave e progressivo comprometimento 
imunológico dos pacientes infectados pelo HIV, particularmente de sua imunidade 
celular. Tal fato acabava predispondo-os a neoplasias e infecções, a maioria de caráter 
oportunístico e estas em especial sempre trouxeram elevada morbimortalidade para os 
doentes de AIDS, sendo elementos marcadores da síndrome (CHRISTO, 2010). 

Após o início da terapia antirretroviral para os pacientes que aderem ao tratamento, 
espera-se uma melhora clínica e imunológica, e uma supressão viral, no entanto, 
algumas manifestações ainda podem ser observadas tais como a Síndrome Inflamatória 
de Reconstituição Imune, hipersensibilidade às drogas ou infecções oportunistas, 
podendo estas serem provenientes de alguma infecção latente ou de uma nova infecção 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Além disso, nem todo paciente adere ao tratamento 
por diversos fatores tais como: efeito colaterais dos medicamentos, não aceitação da 
soropositividade, relação insatisfatória do usuário com o médico e com os demais 
profissionais da equipe de saúde, abuso de álcool e outras drogas, dentre outros 
(FAUSTINO, 2006 citado por BRASIL, 2008), o que facilita o surgimento de coinfecções. 
Dentre as coinfecções temos a coinfecção da hepatite C (HCV) com o vírus HIV que 
representa um grande problema de saúde pública, principalmente entre os usuários de 
drogas injetáveis, pela complexidade do tratamento e pela mortalidade associada 
(CALEGARI et al., 2011), a coinfecção do HIV/Leishmaniose Visceral cujo aumento da 
sua incidência em áreas antes indenes e sua reemergência em áreas endêmicas estão 
associados às modificações do meio ambiente, à migração, ao processo desordenado 
de urbanização, à pobreza, à desnutrição e, principalmente, aos fatores de risco 
individuais, como a expansão da epidemia da AIDS (FURLAN, 2010), a coinfecção com 
a tuberculose cujo risco de adoecimento é 35 vezes maior em pessoas que vivem com 
HIV/AIDS (BRASIL, 2017), a coinfecção com patógenos oportunistas como o 
Toxoplasma gondii que mais frequentemente determinam doença no indivíduo com 
AIDS (NISSAPATOM et al., 2003), dentre outras coinfecções. 
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Este trabalho de pesquisa tem como objetivo de descrever o perfil demográfico e 
socioeconômico dos pacientes atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada em 
HIV/AIDS de Caicó RN, em vista da elevada prevalência de pacientes com este perfil 
atendidos nesse cenário. Ademais, serão identificados o possível modo de transmissão 
da doença, através do relato espontâneo dos usuários, os principais sinais e sintomas 
das coinfecções, os exames realizados e medicamentos utilizados. Posto que, ter 
compreensão acerca dessas questões configura um saber epidemiológico capaz de 
instrumentalizar e auxiliar o trabalho das equipes de saúde da região, de modo a 
proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações 
de prevenção, controle e tratamento, possibilitando, portanto, agir em todas as etapas 
da história natural da doença. 

 
Metodologia 
 
Este foi um estudo retrospectivo quanti-qualitativo de caráter documental, realizado no 
Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS de Caicó – RN. A pesquisa foi feita 
através da avaliação das fichas de atendimento de pacientes com sorologia positiva 
para HIV, no intuito de descrever o perfil demográfico, socioeconômico e a situação 
clínica dos pacientes atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS 
de Caicó RN, bem como, listar as medicações utilizadas por estes pacientes. A 
população da pesquisa incluiu os pacientes soropositivos, atendidos por livre demanda, 
no período de janeiro de 2018 a junho de 2019, pelo SAE de Caicó RN e que assinaram 
o TCLE. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro adaptado das 
fichas de atendimento ao paciente HIV positivo no Serviço de Assistência Especializada 
em HIV/AIDS no município de Caicó- RN. As principais variáveis avaliadas nesta etapa 
serão: Perfil Socioeconômico, procedência do Paciente, carga viral, possível modo de 
infecção e medicações utilizadas pelos pacientes. 

Como etapa inicial do processo, este projeto foi submetido por meio de edital 
institucional à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aprovado, 
posteriormente, foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA), sendo observados os preceitos 
éticos dispostos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, o que mantêm 
o anonimato do participante e o sigilo das informações prestadas. O projeto atualmente 
encontra-se aprovado pelo CEP e foi renovado por mais um ano, estando em vigência 
até 2020. As informações contidas nos prontuários foram transcritos para um 
instrumento previamente elaborado pelos pesquisadores para posterior análise e 
organização das variáveis em frequência relativa nas planilhas do programa Microsoft 
Office Excel 

 
Resultados e Discussões 
 

Diante de uma análise parcial dos dados, foram utilizados 38 prontuários de pacientes 
acompanhados pelo SAE de Caicó, que concederam permissão para participação na 
pesquisa a partir da assinatura do TCLE. 

Quanto ao perfil epidemiológico e socioeconômico foram encontrados os seguintes 
resultados: 28 pacientes eram do sexo masculino (74%), e 10 do sexo feminino (26%). 
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Quanto ao estado civil, 22 eram solteiros (58%), 13 casados (34%) e 3 divorciados (8%). 
Em relação ao grau de escolaridade, 13 participantes eram alfabetizados (34%), 2 não 
alfabetizados (5%), 7 com 1º Grau completo (18%), 12 com o 2º grau completo (32%), 
3 com o 3º grau completo (8%) e 1 não informado (3%). Quanto à faixa etária atual dos 
usuários, observou-se que 13 pacientes se encontravam na faixa entre 20-30 anos 
(37%), 10 pacientes entre 31-40 anos (29%), 7 pacientes entre 41-50 anos (20%), 4 
pacientes entre 51-60 anos (11%) e 1 paciente entre 61-70 anos (3%). Em relação à 
renda: 14 usuários viviam com menos de 1 salário mínimo (37%), 4 usuários viviam com 
1 salário mínimo (10%), 1 usuário vivia com 2 salários mínimos (2%), 1 usuário com 
mais de 2 salários mínimos (2%), 1 usuário declarou não ter renda (2%) e para 17 
participantes não contava este dado no prontuário (45%). 

Em relação ao município em que residiam os usuários, 9 eram residentes no município 
de Caicó (24%), ficando o restante distribuídos entre outros 24 municípios que compõem 
a IV regional de saúde e que, portanto, são atendidos pelo SAE de Caicó. Entre esses 
municípios, aquele que apresentou um maior número de pacientes foi o município de 
Currais Novos, sendo um total de 11 pacientes (29%). Quando questionados no 
prontuário sobre o provável modo de transmissão/infecção: 7 pacientes relataram a 
infecção por via sexual (18%) como a mais provável, 1 paciente relatou a infecção por 
via vertical (3%), 1 paciente relatou infecção por compartilhamento de seringas (3%), e 
29 não tiveram o modo de infecção informado (76%). 

Em comparação com os dados do boletim HIV AIDS do Ministério da Saúde (2018), no 
período de 2007 a junho de 2018, no que se refere às faixas etárias, observou-se que a 
maioria dos casos de infecção pelo HIV encontra-se na faixa de 20 a 34 anos, com 
percentual de 52,6% dos casos. Com relação à escolaridade, no mesmo período, 
verificou-se um elevado percentual de casos ignorados (25,6%), o que dificulta uma 
melhor avaliação dos casos de infecção pelo HIV relativos a esse item. Quanto aos 
casos com escolaridade informada, a maior parte possuía ensino médio completo, 
representando 27,5% do total. Em seguida, observam-se 16,8% de casos com 
escolaridade entre a 5ª e a 8ª série incompleta. 

Quanto à situação clínica dos pacientes ao diagnóstico foi levantado os valores de 
Carga viral e CD4+. CD4+ ao diagnóstico: 15 pacientes com CD4+ > 350céls/mm³ 
(39%), 14 pacientes com CD4+ <350 céls/mm³ (37%), 9 pacientes com CD4+ não 
informado (24%). Quanto à carga viral: 4 pacientes com <100 cópias/ml (11%), 3 
pacientes com carga viral entre 101 e 1000 cópias/ml (8%), 5 pacientes entre 1.001-
10.000 cópias/ml (14%), 10.001-100.000 cópias/ml (16%), >100.000 cópias/ml (27%), 9 
pacientes não tinhas seus valores de carga viral ao diagnóstico no prontuário (24%). 

Quanto à Terapia antirretroviral (TARV) atual: 12 pacientes utilizavam o esquema TDF 
(Tenofovir) + 3TC (Lamivudina) + EFV (Efavirenz) (3:1) (32%), 18 pacientes utilizavam 
o esquema TDF + 3TC (2:1) + DTG (Dolutegravir) (47%) e 8 pacientes usavam outras 
combinações de medicamentos (21%). A maioria dos pacientes hoje utiliza a formulação 
conhecida como Biovir: lamivudina (3TC) e tenofovir (TDF) – associados ao inibidor de 
integrase (INI) – dolutegravir (DTG), 300mg + 300mg + 50mg, respectivamente. Porém, 
um número considerável de pacientes ainda utilizam o esquema 3:1, composto por 
tenofovir + lamivudina + efavirenz, recomendado hoje somente nos seguintes casos: 
coinfecção TB-HIV, mulheres que vivem com HIV com possibilidade de engravidar e 
que não utilizem métodos contraceptivos eficazes, preferencialmente os que não 
dependam da adesão (DIU ou implantes anticoncepcionais) e para todas as Pessoas 
que Vivem com HIV (PVHIV) em uso de fenitoína, fenobarbital, oxicarbamazepina e 
carbamazepina, sendo que o restante dos pacientes devem ser avaliados para a 
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possibilidade de troca pelo dolutegravir, devido a alta resistência ao tratamento e 
elevado número de efeitos adversos, como tonturas, alterações do sono, sonhos vívidos 
e alucinações causados pelo Efavirenz (BRASIL, 2011). 

Uma das grandes limitações para análise de dados foi o elevado número de informações 
omissas nos prontuários desses pacientes, entre eles, as informações do diagnóstico, 
as condições de saúde dos pacientes no primeiro atendimento, renda e profissão dos 
usuários, além de anamnese, exame físico, exames complementares e suas indicações, 
e troca de medicações. 

 
Conclusão 

 

Podemos concluir que ao avaliar o perfil sociodemográfico da população analisada, é 
de extrema importância incentivar o acesso às informações pelos meios de 
comunicação, escolas e intervenções educativas para a comunidade, uma vez que 
observamos que a maioria dos pacientes soropositivos apresentou baixa escolaridade, 
sendo a maioria residente em Currais Novos RN. Observamos uma diversidade na 
carga viral apresentada pelos pacientes da população estudada, mas que apesar disso, 
os pacientes estavam em adesão ao tratamento, o que é um fator determinante para o 
sucesso terapêutico, pois há influência significativa nas condições clínicas e biológicas 
dos pacientes com HIV/Aids. Apesar de serem importantes fontes de pesquisa 
consideramos como limitação do estudo, a ausência de informações ou campos sem 
preenchimento nos prontuários. 
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TÍTULO: Eficácia da lidocaína spray em relação à lidocaína em gel para alívio da dor 

durante a sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: A dor é a primeira queixa de pacientes conscientes que precisam ser 
submetidos ao procedimento de sondagem nasogastrintestinal. Objetivo: comparar a 
eficácia do uso da lidocaína spray a 10% em relação à lidocaína em gel a 2% para alívio 
da dor durante a inserção da sonda gastrintestinal. Metodologia: é importante ressaltar 
que o plano de trabalho ainda se encontra em processo de construção, sendo a presente 
revisão integrativa a primeira etapa do estudo. . A busca na literatura foi realizada nas 
bases de dados e bibliotecas digitais indexadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os seguintes Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS): Intubação nasogástrica, avaliação da dor , 
procedimentos diagnósticos e anestésicos, cruzados com o operador booleano 
“AND”.Os critérios de inclusão foram: artigos publicados sobre a temática, nos idiomas 
português, inglês e espanhol. Foram excluídas apenas resumos e editoriais. 
Resultados: foram encontrados oito estudos sobre a temática, sendo 37% são do tipo 
ensaio clínico duplo-cego randomizado, seguidos de 25% revisão sistemática e meta-
análise.Conclusão: no procedimento de sondagem nasogastrointestinal, a lidocaína faz-
se indispensável, sendo a eficácia da sua versão em spray no alívio da dor relatada 
pelos estudos. 
 
Palavras-chave: Intubação nasogástrica ; Avaliação da dor; Anestésicos. 

TITLE: Efficacy of lidocaine compared to gel lidocaine for the relief of pain during 

gastrointestinal probing. 

Abstract 
Introduction: Pain is the first complaint of conscious patients who need undergo the 
nasogastrintestinal probing procedure. Goal: To compare the effectiveness of 10% 
lidocaine spray use compared to lidocaine 2% gel for pain relief during insertion of the 
gastrointestinal tube. Methodology: It is important to emphasize that the work plan is still 
under construction, the present integrative review being the first stage of the study. . The 
literature search was performed in the databases and digital libraries indexed to Virtual 
Health Library (VHL): Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and the Latin American and 
Caribbean Center for Health Sciences Information (LILACS). The following were used: 
Health Sciences Descriptors (DeCS): Intubation nasogastric, pain assessment, 
diagnostic and anesthetic procedures, crossed with the boolean operator “AND”. The 
inclusion criteria were: published articles on the theme, in Portuguese, English and 
Spanish. Have been deleted only abstracts and editorials. Results: eight studies were 
found. 37% are double-blind clinical trial followed by 25% systematic review and meta-
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analysis. In the nasogastrointestinal probing procedure, lidocaine is indispensable, the 
effectiveness of its spray version in pain relief reported by studies. 
 
Keywords: Nasogastric intubation; Pain assessment; Anesthetics. 

Introdução 

Em consonância com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor se 
caracteriza por uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma 
lesão real ou potencial dos tecidos. É um sintoma subjetivo, tendo influência dos fatores 
sociais, neurológicos, cognitivos, culturais e emocionais do indivíduo para sua 
mensuração. Constata-se que no Brasil, cerca de 45% a 80% dos pacientes internados 
afirmam sentir dor durante o período de hospitalização. (NASCIMENTO et al., 2016; 
SILVEIRA et al., 2016). Sendo assim, é notório que a dor é um critério capaz de avaliar 
a condição do paciente, tendo em vista que ela é prevalente em quase todas as 
doenças, por isso foi incluída como o 5º sinal vital, tendo-se a necessidade da realização 
de identificação, registro e intervenção para o seu controle e melhor conforto para o 
paciente. Apesar de todos os avanços na área da saúde, a or ainda se apresenta como 
um problema subestimado pelos profissionais da saúde. (ARAÚJO et al.,2015) Diante o 
exposto, tem-se o procedimento da sondagem gastrointestinal, técnica comumente 
utilizada nos hospitais para, entre outras funções, nutrir o paciente que se encontre 
impossibilitado de ingerir alimentos por via oral, e em quantidade suficiente para suprir 
suas necessidades. Portanto, a inserção da sonda requer habilidades técnicas e 
domínio do conhecimento para que não se ocorra complicações. A dor é a primeira 
queixa de pacientes conscientes que precisam ser submetidos ao procedimento. De 
acordo com estudos, a sensação de dor foi apontada como maior em relação aos 
procedimentos: drenagem de abcesso, redução de fratura e cateterismo uretral. 
(MEDEIROS et al.,2015; SILVA et al., 2014; FERREIRA et al, 2005). A equipe de 
enfermagem tem papel fundamental no alívio da dor, observando os sinais emitidos pelo 
paciente. Este alívio é um direito humano, que envolve aspectos éticos, e não somente 
questões clínicas. (SILVEIRA et al., 2016) Durante a inserção do cateter gastrointestinal, 
normalmente utiliza-se anestésico em forma de gel, que é aplicado ao redor da sonda, 
momentos antes de sua passagem. Entretanto, seu único objetivo é facilitar o 
deslizamento da sonda pela narina, visto que, devido ao tempo insuficiente de contato 
entre o fármaco e a mucosa nasal, sua função anestésica não será percebida pelo 
cliente Por sua vez, outras alternativas como inalação de lidocaína por meio de 
nebulização, spray e respiração intermitente com pressão positiva através de 
nebulização pela boca têm demonstrado redução significativa da dor durante a 
realização do procedimento (FERREIRA, 2005). Em um ensaio clínico, Pongprasobchai 
et al. (2007) avaliou a associação entre spray de lidocaína a 10% e lubrificação com 
geleia de lidocaína a 2% durante a passagem de sonda gastrointestinal para a redução 
da dor. Observou-se que durante a realização do procedimento os pacientes do grupo 
lidocaína spray sentiram menos dor que os pacientes que não receberam esse 
fármaco.  Mesmo havendo evidências que a associação entre os fármacos lidocaína gel 
a 2% e lidocaína spray a 10% durante a passagem de sonda promova a redução da dor 
sentida pelo paciente, ainda não é possível mensurar qual a concentração dos fármacos 
necessária para promover a analgesia, bem como a forma de administração mais 
eficaz.  Desta forma, se faz necessário o desenvolvimento de estudos que avaliem a 
eficácia desse método, cujo objetivo consiste em melhorar a assistência aos pacientes 
submetidos à sondagem gastrointestinal, garantindo- lhes menos desconforto durante a 
realização do procedimento. Sendo assim, o objetivo do referido estudo é comparar a 
eficácia do uso da lidocaína spray a 10% em relação à lidocaína em gel a 2% para alívio 
da dor durante a inserção da sonda gastrintestinal. 
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Metodologia 

 
A priori, é importante ressaltar que o plano de trabalho ainda se encontra em processo 
de construção, sendo a presente revisão integrativa a primeira etapa para avaliação da 
eficácia do uso da lidocaína spray a 10% em relação à lidocaína em gel a 2% para alívio 
da dor durante a inserção da sonda gastrintestinal. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura, realizada em agosto de 2019, tendo como base a análise do material, a 
organização e a interpretação do objetivo da questão, visando mostrar os 
conhecimentos sobre o tema proposto. A busca na literatura foi realizada nas bases de 
dados e bibliotecas digitais indexadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic 
LibraryOnline (SCIELO) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os seguintes termos indexados nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Intubação nasogástrica, avaliação da dor , 
procedimentos diagnósticos e anestésicos, cruzados com o operador booleano 
“AND”.Os critérios de inclusão foram: artigos publicados sobre a temática, nos idiomas 
português, inglês e espanhol, que contribuíssem para responder o objetivo do trabalho. 
Foram excluídas apenas resumos e editoriais diante da escassez de artigos 
disponibilizados sobre o tema. Durante as pesquisas, identificaram-se 13 publicações: 
6 artigos na base de dados MEDLINE, 4 na SciELO e 3 na LILACS. Inicialmente foram 
lidos o título e os resumos, que resultaram na seleção de 8 artigos. A pesquisa consiste 
em um ensaio clínico randomizado com abordagem quantitativa, que se desenvolverá 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nas enfermarias adulto do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O HUOL consiste em um hospital público de ensino, de grande porte, que conta 
com 242 leitos de internação, sendo 19 leitos de UTI. Apresenta 12 salas de cirurgia, 
sendo 7 no Centro Cirúrgico, 2 na oftalmologia e 3 na Pequena Cirurgia, além de um 
complexo ambulatorial com 84 consultórios e um Centro de Diagnóstico por Imagem. 
Na Unidade de Terapia Intensiva a demanda é proveniente de pacientes da própria 
instituição, assim como aqueles provindos de outros estabelecimentos de saúde, 
regulados pelo Complexo Regulatório de Saúde do Rio Grande do Norte. A amostra 
será probabilística por aleatória simples, composta pelos pacientes internados nas 
Unidades de Terapia Intensiva e nas enfermarias adulto do referido hospital, que 
apresentem indicação para sondagem gastrintestinal. O tamanho da amostra foi 
definido a partir de estudo anterior semelhante (PONGPRASOBCHAI et al., 2007) e 
cálculo amostral para ensaio clínico baseado em ROSNER (2011). Foi considerado 
poder de estudo de 80%.Os critérios de inclusão da pesquisa consistem em: ter idade 
igual ou superior a 18 anos, ter prescrição médica para sondagem gastrintestinal e 
possuir escore 15 na Escala de Coma de Glasgow durante o procedimento.Estão 
englobados nos critérios de exclusão os pacientes que apresentarem algum tipo de 
restrição ao uso de lidocaína, indicada por profissionais da unidade.  A amostra será 
composta por 66 pacientes que serão divididos aleatoriamente em dois grupos: 33 
pacientes para Grupo Controle (GC) e 33 pacientes para o Grupo Intervenção (GI). 
Assim, antes da realização do procedimento o profissional da unidade realizará o sorteio 
da alocação, esse método de randomização objetiva a minimização de vieses.  Nos 
alocados no primeiro grupo (GC), realizara-se o procedimento conforme o protocolo da 
instituição, ou seja, utilizando a lidocaína em gel a 2% como anestésico e spray placebo 
(soro fisiológico 0,9%). Para os pacientes alocados no segundo grupo (GI), essa 
lidocaína em gel a 2% será associada à lidocaína spray a 10%, desde que o paciente 
não apresente restrição para seu uso. A técnica empregada na inserção da sonda 
gastrintestinal será igual para todos os pacientes, sendo de acordo com o protocolo da 
instituição. A primeira etapa da coleta de dados ocorrerá mediante a prescrição médica 
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para inserção de sonda gastrintestinal. Assim, o paciente torna-se um possível 
candidato ao estudo, sendo necessária uma avaliação do prontuário, para confirmar se 
atende aos critérios de inclusão do estudo. O segundo passo consiste em comunicar e 
explicar o paciente e/ou o acompanhante sobre a pesquisa e recolher o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), que consiste na autorização para participação 
do estudo. É importante ressaltar que tanto os profissionais quanto os pacientes serão 
devidamente instruídos em relação às etapas e objetivos do estudo. Em seguida, 
ocorrerá o sorteio para alocação realizado pelo profissional dos locais de coleta, que 
posteriormente realizará o procedimento de sondagem gastrintestinal, seguindo o 
protocolo da instituição que padroniza o uso da lidocaína em gel a 2% na ponta distal 
da sonda para sua inserção e associa-se a isso o spray placebo (soro fisiológico 
0,9%). O preenchimento do instrumento ocorrerá por pesquisadores previamente 
treinados e se dará mediante o questionamento do profissional quanto às complicações 
ou dificuldades encontradas durante a passagem da sonda e questionamento do 
paciente quanto ao nível de dor antes, durante e após o procedimento.  Os dados 
coletados dos três primeiros pacientes, vão compor o teste piloto, sendo utilizados para 
aperfeiçoamento e adequação do estudo, logo essas informações serão descartadas. O 
instrumento para coleta dos dados está subdividido em duas partes: 1) Dados de 
identificação do paciente, clínicos e sociodemográficos; 2) Dados daavaliação do nível 
de dor do paciente mediante o procedimento, onde serão utilizadas a Escala Visual 
Analógica (EVA) e a Behavioral Pain Scale (BPS), do procedimento de sondagem, da 
analgesia e de dispositivos em uso. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para melhor entendimento da busca realizada nas bases de dados elaborou-se o 
Quadro 1, demonstrando o nome dos autores, o objetivo, os resultados encontrados e 
ano em que foram publicados. (Anexo quadro 1). De acordo com o Quadro 1, foram 
encontrados oito estudos sobre a temática, sendo dois realizados na China, dois no 
Brasil, um em Israel, um no Irã e um na Tailândia. Dessa forma, percebe-se a escassez 
de estudos que avaliem a eficácia da lidocaína na introdução da sonda nasogástrica ou 
nasoenteral. Dentre os achados, 37% são do tipo ensaio clínico duplo-cego 
randomizado, seguidos de 25% revisão sistemática e meta-análise. O ano mais 
prevalente em publicações foi o de 2010, contendo três trabalhos e 2018, com duas 
publicações. DISCUSSÃO Indubitavelmente, a intubação nasogástrica ou nasoenteral 
é um procedimento doloroso capaz de causar um desconforto notório no paciente que 
necessita dessa intervenção. Diante disto, estudos mostram os benefícios da anestesia 
local antes da inserção do tubo, entretanto ainda existem indagações de como esse 
anestésico deve ser administrado. (PONGPRASOBCHAI, et al., 2007) Habitualmente, 
utiliza-se a lidocaína em forma de gel para facilitar a introdução de sondas, todavia, no 
tocante à sondas NG e NE, o objetivo é unicamente facilitar o deslizamento da sonda 
pela narina, já que o anestésico é aplicado ao redor da sonda apenas no momento da 
introdução e não previamente na narina, sendo assim insuficiente e inconsistente o 
tempo de contato para que ocorra uma anestesia local. Diante disso, estudos e novas 
medidas são implementadas para que se tenha uma diminuição do desconforto e dor 
durante e após esse procedimento. (FERREIRA et al., 2005; SOUSA et al., 2018) Os 
estudos encontrados apresentaram elevados níveis de evidência e, em todos eles a 
lidocaína gel foi mencionada pelo seu potencial anestésico e lubrificante, o que facilita 
a passagem da sonda pela nasofaringe, tornando o procedimento mais rápido e seguro 
desde que se utilize da forma correta. E ainda, segundo o estudo de Pogprasobchai 
(2007), a associação da lidocaína gel com a solução spray é ainda mais eficaz no alívio 
da dor, do que apenas a primeira isolada. Em contrapartida, Kuo et al. (2010) traz em 
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seu estudo uma comparação da lidocaína nebulizada com o atomizador e cocaína, 
concluindo que a inalação por nebulização da lidocaína foi mais eficaz, trazendo menos 
desconforto ao paciente durante a introdução da sonda. Corroborando com o autor 
mencionado anteriormente, Ferreira et al. (2005) também demonstra em seu estudo que 
a lidocaína nebulizada para o nariz e faringe através da nebulização, diminui o 
desconforto proveniente da inserção da sonda NG ou NE, e deve ser considerada antes 
de se implementar o procedimento. 
 
Conclusão 

 
Em consonância com a literatura encontrada para o presente estudo, verificou-se que, 
no procedimento de sondagem NG ou NE, a lidocaína faz-se indispensável, sendo a 
eficácia da sua versão em spray no alívio da dor relatada pelos estudos. Além disso, o 
uso da lidocaína, em suas várias apresentações, é o método que mais facilita a 
passagem da sonda pela nasofaringe, tornando o procedimento mais rápido e seguro 
desde que se utilize da forma correta. A presente revisão possibilitou demonstrar 
também, a pequena quantidade de estudos com relação ao uso da lidocaína em todo o 
mundo. Diante disso, se faz necessário que haja uma maior buscar por pesquisas 
relacionadas à eficácia da lidocaína na passagem da sonda em suas diversas formas, 
tendo em vista que além de ser uma técnica complicada, trata-se de um procedimento 
doloroso e que causa bastante incômodo tanto na passagem, quanto após a instalação 
nos pacientes que necessitam do procedimento. Diante disto, ressalta-se a importância 
do presente ensaio clínico randomizado quantitativo proposto, que virá a somar na 
comunidade científica, possibilitando comprovar qual a melhor forma de se usar o 
anestésico para alívio da dor e de desconforto durante e após o procedimento. 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos encontrados para a revisão. 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos encontrados para a revisão. Continuação. 
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TÍTULO: Frequência de síndrome metabólica em adolescentes com 

sobrepeso/obesidade 

Resumo 

 

Introdução: Na síndrome metabólica (SM), os indivíduos possuem maiores chances de 
desenvolver doenças cardiovasculares (DCV). Objetivo: Avaliar a prevalência de SM e 
seus componentes em adolescentes com excesso de peso, de acordo com o estado 
nutricional antropométrico. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com 
adolescentes de 10 a 19 anos com sobrepeso ou obesidade. Foram coletados e 
analisados dados antropométricos (peso, altura, Índice de Massa corporal e 
circunferência da cintura (CC), pressão arterial (PA) e bioquímicos (glicemia de jejum, 
HDL-c e triglicerídeos). Resultados: Avaliou-se um total de 124 adolescentes, com 
maioria do sexo masculino (52,4%). Observou-se que 30,6% dos adolescentes 
apresentaram diagnóstico de SM. Registrou-se que os adolescentes com obesidade 
apresentaram maior prevalência de SM de acordo com as concentrações séricas de 
HDL-c (RP 0,89, IC 0,67-1,03), triglicerídeos (RP 1,06, IC 0,82-1,37), PA (RP 0,97, IC 
0,74-1,26) e glicemia (RP 1,04, IC 0,79-1,36), quando comparados com os adolescentes 
com sobrepeso. Verificou-se que os adolescentes com 3 ou mais critérios para o 
diagnóstico da SM apresentaram maiores médias de CC (p=0,001), triglicerídeos 
(p=0,043), HDL-c (0,001) e glicemia de jejum (p=0,001). Conclusão: Encontrou-se uma 
elevada prevalência de SM, sendo mais evidente nos classificados com obesidade. Os 
adolescentes com SM, apresentaram maiores médias de CC, triglicerídeos, HDL-c e 
glicemia de jejum. 

 
 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Obesidade. Adolescente. 

TITLE: Frequency of metabolic syndrome in overweight and obesity teenagers 

Abstract 
 

Introduction: In metabolic syndrome (MS), individuals have higher chances to develop 
cardiovascular disease (CVD). Objective: The study aimed to evaluate the prevalence of 
MS and its components in overweight and obese adolescents, according to 
anthropometric nutritional status. Methodology: This is a cross-sectional study involving 
overweight and obese adolescents aged 10 to 19. Anthropometric data (weight, height, 
body mass index and waist circumference), blood pressure and biochemical data (fasting 
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glucose, HDL-c and triglycerides) were collected and analyzed. Results: A total of 124 
individuals were evaluated, mostly males (52.4%). It was observed that 30.6% of 
adolescents had 3 or more criteria for MS. Obese adolescents were found to have a 
higher prevalence of MS according to serum concentrations HDL (PR 0.89, CI 0.67-
1.03), triglycerides (PR 1.06, CI 0.82-1,37), BP (PR 0.97, CI 0.74-1.26) and fasting 
glucose (PR 1.04, CI 0.79-1.36), when compared with overweight adolescents. 
Adolescents with 3 or more criteria for the diagnosis of MS had higher mean WC (p = 
0.001), triglycerides (p = 0.043), HDL-c (0.001) and fasting glucose (p = 0.001). 
Conclusion: It was found a high prevalence of adolescents with MS, being more evident 
in those classified with obesity. Adolescents diagnosed with MS had higher mean waist 
circumference, triglycerides, HDL-c and fasting blood glucose. 

 
 
Keywords: Metabolic Syndrome. Obesity. Adolescent. 

Introdução 

Síndrome metabólica (SM) é um termo utilizado para definir os indivíduos que possuem 
maiores chances de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) devido a uma base 
fisiopatológica comum entre os componentes da síndrome, provavelmente dirigida pela 
obesidade central e resistência à insulina (RI) (MILECH et al., 2016). Atualmente, 
estudos demonstram que há forte relação entre a obesidade e prevalência de 
SM(DAMIANI, 2011). 

Segundo o Third National Health na Nutrition Examination Survery (NHANES III), 
estimativas demonstram que, a prevalência de SM em adolescentes norte americanos 
foi de 4,2%, sendo a alteração mais comum a hipertrigliceridemia e HDL-colesterol baixo 
(COOK et al., 2003). Outro estudo, também realizado nos Estados Unidos, que utilizou 
os critérios do Adult Treatment Panel III (ATP III) adaptados para adolescentes, 
identificou a prevalência de 30% dos jovens com SM (FERRANTI, et al., 2004). 

No Brasil, pesquisa realizada pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HC-FMUSP), encontrou a 
prevalência de 71% entre adolescentes de 10 a 19 anos (DAMIANI, 2011). Por outro 
lado, a frequência de SM encontrada por Gontijo em adolescentes da cidade de Viçosa-
MG foi de 16,6%, sendo 51,5% indivíduos do sexo masculino (GONTIJO, 2010). As 
grandes diferenças observadas entre os resultados são decorrentes da falta de 
padronização dos critérios utilizados para o diagnóstico da SM em 
adolescentes(DAMIANI, 2011). 

Foi registrado no Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) uma 
prevalência de 2,6%, em ambos os sexos, de SM no Brasil. Nos adolescentes com 
obesidade a prevalência de SM foi seis vezes maior do que nos adolescentes com 
sobrepeso. Essa proporção se manteve maior nos indivíduos do sexo masculino, com 
exceção na região Sul (KUSCHNIR et al., 2016). Em estudo realizado no Paraná, com 
o objetivo de verificar a prevalência de SM em adolescentes de diferentes estados 
nutricionais, foi verificado que 6,7% dos indivíduos possuem SM. Entre os adolescentes 
diagnosticados, 17,2% apresentavam sobrepeso e 37,1% obesidade (STABELINI, 
2012). 
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De acordo com os critérios estabelecidos pela Federação Internacional de Diabetes 
(IDF) para adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos, para diagnóstico da SM, deve-
se considerar a presença de obesidade abdominal (≥ p90) associada a dois ou mais 
critérios: glicemia de jejum ≥ 100mg/dL; triglicerídeos ≥ 150mg/dL; HDL-c < 40mg/dL e 
pressão arterial (PA) sistólica/diastólica (PAD) ≥ 130 ou ≥ 85. Não há critérios para 
diagnóstico de crianças de 6 a 9 anos e para adolescentes maiores de 16 anos, os 
critérios são os mesmos utilizados em adultos (MILECH et al., 2016). 

Ademais, estudos utilizando os mesmos critérios diagnósticos em diversos locais do 
país em adolescentes com diferente estado nutricional antropométrico, podem favorecer 
o esclarecimento das alterações metabólicas, assim como também elucidar políticas 
públicas para a prevenção e tratamentos eficazes ainda na faixa pediátrica. Desta forma, 
o objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de SM e seus componentes em 
adolescentes com excesso de peso, de acordo com o estado nutricional antropométrico. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de estudo transversal, recorte de um projeto maior intitulado ‘‘Estudo da 
associação entre polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) dos genes CYP2R1 e VDR 
com as concentrações séricas de cálcio e vitamina D e sobrepeso/obesidade em 
adolescentes’’. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) (CAAE 56763716.7.0000.5292), com respectivos Termos de Consentimentos 
(TCLE) adequados a linguagem regional, faixa etária e objeto de estudo. O TCLE foi 
entregue em duas vias (uma via para os participantes e outra para os pesquisadores) 
aos pais e/ou responsáveis dos adolescentes para serem devidamente assinados, após 
receberem informações sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. 

Foi constituída uma amostra não probabilística no período de agosto de 2016 a julho de 
2018, composta por adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 10 e 19 anos 
que aceitaram participar do estudo. 

Os critérios de inclusão foram: (1) apresentar idade entre 10 e 19 anos; (2) apresentar 
as funções físicas e cognitivas preservadas; (3) apresentar estado nutricional 
classificado como sobrepeso ou obesidade. Os critérios de exclusão foram: (1) 
gestantes e lactantes; (2) uso de suplementos multivitamínicos; (3) ter diagnóstico de 
diabetes; (4) uso de medicamentos para o tratamento da RI ou diabetes mellitus tipo 2; 
(5) apresentar síndromes genéticas associadas à obesidade ou outras doenças. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado considerando a relação entre o peso 
(Kg) e a altura (em metros) ao quadrado. A classificação nutricional foi realizada por 
meio do índice antropométrico IMC-para-idade, utilizando o z-escore como ponte de 
corte, seguindo a classificação proposta pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (2011). 

O perímetro abdominal foi aferido com fita métrica inextensível no ponto médio entre a 
última costela e a crista ilíaca dos pacientes, sendo classificado conforme pontos de 
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corte estabelecidos pelo IDF, em que o risco foi estabelecido quando o adolescente 
apresentou valor superior ao percentil 90 (IDF, 2006). 

A aferição da PA diastólica e sistólica foi realizada através do método indireto, por 
técnica auscultatória com uso do esfigmomanômetro aneróide devidamente calibrado, 
de acordo com os protocolos estabelecidos pela VII Diretriz de Hipertensão Arterial 
(MALACHIAS et al., 2016). A aferição foi realizada pelo médico endocrinologista 
pediátrico no momento da consulta. O paciente permaneceu sentado por cinco minutos, 
após esse intervalo a pressão foi aferida no membro superior direito. Foram realizadas 
três medidas, com intervalo entre cada aferição de 1 minuto, sendo a média das duas 
últimas considerada a PA do adolescente. Os valores da PA foram classificados de 
acordo com a International Diabetes Federation (IDF), que indica a presença de 
hipertensão arterial para valores de PA sistólica ≥130 mmHg e diastólica ≥85 mmHg, 
para indivíduos entre 10 e 16 anos ou mais. 

Foram colhidas amostras de sangue após jejum de 12 a 14 horas. O sangue foi coletado 
em tubo sem anticoagulante (volume de 10 mL) para obtenção do soro e, em seguida, 
destinado às concentrações de glicemia de jejum, HDL-c e triglicerídeos. As 
determinações bioquímicas foram realizadas com kits Wiener, de acordo com a 
metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 
(Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). Todas as análises bioquímicas foram 
conduzidas pelo Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. 

Os critérios diagnóstico da SM foram classificados de acordo com a faixa etária, 
segundo estabelecido pela IDF (2006). Para os adolescentes na faixa de 10 a 16 anos, 
foi diagnosticado com SM àquele que apresentar obesidade abdominal (≥ p90) 
associada a dois ou mais critérios: glicemia de jejum ≥ 100mg/dL; triglicerídeos ≥ 
150mg/dL; HDL-c < 40mg/dL e PA sistólica/diastólica ≥ 130 ou ≥ 85. Os adolescentes 
maiores de 16 anos foram diagnosticados de acordo com a presença de obesidade 
central (≥ 90 cm para o sexo masculino e ≥ 80 cm para o sexo feminino) associada a 
dois ou mais fatores: triacilglicerois ≥ 150 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL em mulheres e < 
50 mg/dL em homens; PA sistólica/diastólica ≥ 130 ou ≥ 85; e diabetes mellitus ou 
glicemia de jejum alterada ≥ 100mg/dL. 

Todos os cálculos foram realizados utilizando o software R x64 3.5.1. As variáveis 
contínuas foram descritas por média e desvio-padrão. As variáveis categóricas foram 
descritas pela frequência absoluta e relativa. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para 
avaliar a normalidade das variáveis. Baseado nessa informação, testes paramétricos (t 
de Student) ou não paramétricos (Wilcoxon-Mann-Whitney) foram utilizados. Para 
verificar a associação entre as proporções, utilizou-se o teste qui-quadrado de Person 
ou Teste exato de Fisher. Realizou-se a estratificação de Mantel-Haenszel para estimar 
as razões de prevalência. A imputação dos dados foi realizada pelo método Interative 
robust model-based imputation (IRMI). Considerou-se o nível de significância de 5% (p-
valor <0,05) para todos os testes estatísticas serão consideradas significantes quando 
o p-valor for menor que 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos 124 pacientes incluídos no estudo, a maioria era do sexo masculino (52,4%). 
Quanto ao estado nutricional antropométrico, de acordo com a classificação do IMC, 
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25,8% dos pacientes apresentaram sobrepeso, 65,3% apresentaram obesidade e 8,9% 
apresentaram obesidade grave. A tabela 1 (em anexo), apresenta as características dos 
adolescentes com sobrepeso/obesidade estratificados por sexo, quanto aos dados 
antropométricos e bioquímicos. Observou-se que os adolescentes do sexo masculino 
apresentaram valor médio de circunferência da cintura (CC) maior do que o sexo 
feminino (p=0,045). Ademais, verificou-se que 30,6% dos adolescentes participantes 
apresentaram 3 ou mais critérios para a SM. 

As diferenças entre os resultados para a prevalência de SM, nesta faixa etária, são 
atribuídas principalmente à falta de consenso em relação ao ponto de corte. No estudo 
Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA study), foi identificado 
em uma amostra de 1004 adolescentes entre 12,5 e 17 anos, que a prevalência de SM 
variou de 1,6 a 3,8%, utilizando diferentes critérios diagnósticos para a SM 
(VANLANCKER et al., 2017). Alvarez e colaboradores, em 2011, em estudo realizado 
no Rio de Janeiro com adolescentes de 12 a 19 anos, evidenciaram que a prevalência 
de SM segundo critérios da OMS foi de 1,1% (ALVAREZ et al., 2011). 

Na literatura é possível encontrar diversos critérios diagnósticos, com diferentes 
parâmetros e pontos de corte (OMS, 1998; NCEP-ATP III, 2001; COOK et al., 2003; 
FERRANTI et al., 2004; IDF, 2006). No estudo de Sewaybricker e colaboradores, que 
avaliou adolescentes entre 10 e 18 anos, foi registrado que segundo os critérios 
diagnósticos da OMS ninguém apresentou SM, já de acordo com o NCEP ATP III e a 
IDF, 29,2% e 27,6% dos adolescentes apresentaram SM, respectivamente 
(SEWAYBRICKER et al, 2013). 

A tabela 2, em anexo, demonstra a frequência e Razão de prevalência de SM e seus 
componentes, estratificados pelo estado nutricional antropométrico. Observou-se que 
81,6% dos adolescentes que apresentaram mais critérios para diagnóstico de SM, foram 
classificados com obesidade (RP 1,88, IC 0,73-4,83). Verificou-se que as alterações no 
HDL-c (RP 0,89, IC 0,67-1,03), triglicerídeos (RP 1,06, IC 0,82-1,37), PA (RP 0,97, IC 
0,74-1,26) e glicemia (RP 1,04, IC 0,79-1,36) prevaleceram nos adolescentes com 
obesidade. Além disso, de todos os 124 pacientes avaliados, 123 (98,2%) 
demonstraram ter a CC maior que o percentil 90. 

No Brasil, de acordo com dados do ERICA, a prevalência de SM encontrada na 
população entre 12 e 17 anos foi de 2,6%. Em adolescentes eutróficos, a prevalência 
foi de 0,1%; com sobrepeso de 3,3% e com obesidade de 21,3% (KUSCHNIR et al., 
2016). Diferentemente do nosso estudo, o ERICA utilizou adolescentes com diferentes 
estados nutricionais antropométricos, entretanto em consonância com os nossos 
achados, os adolescentes com maior grau de obesidade foram os que mais 
apresentaram SM. Em outro estudo, em Porto Alegre com adolescentes na faixa etária 
de 10 a 14 anos utilizando os mesmos critérios do IDF, também foi identificado elevada 
prevalência de SM (39,7%), entre os que apresentavam obesidade (COSTA et al., 
2012). 

Tais evidencias, demonstram que a população adolescente com obesidade, apresenta 
maior risco de desenvolver SM, elevando as chances de possuir DCV e outras 
complicações metabólicas, quando comparados com indivíduos sem a presença da 
síndrome (CAPANEMA et al., 2010). Isso pode ser justificado pelo fato de que o excesso 
de tecido adiposo, principalmente localizado na região abdominal, estimula à produção 
de citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral alfa (TNF α), interleucina-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 279 

 

6 (IL-6) e proteína C-reativa (PCR) resultando em uma inflamação local no tecido 
adiposo que se propaga à uma inflamação sistêmica geral (KAUR, 2014). 

A Tabela 3, em anexo, compara as médias de CC, triglicerídeos, PA, HDL-c e glicemia 
em adolescentes que apresentaram menos que 3 critérios e 3 critérios ou mais para 
diagnóstico de SM. Registrou-se que os indivíduos com 3 ou mais alterações 
apresentaram maior média de CC, triglicerídeos, HDL-c e glicemia, com exceção 
apenas da PA que demonstrou média igual em ambas situações. 

O excesso de peso e a inflamação do tecido adiposo comum em pacientes com SM, 
podem favorecer a Resistência a Insulina (RI), condição em que a capacidade de 
resposta à insulina dos tecidos-alvo periféricos, como tecido adiposo, fígado e músculos 
está diminuída (BOUZAS, 2011). A RI também está associada a dislipidemia 
aterogênica de diversas formas. A insulina suprime a lipólise nos adipócitos e uma vez 
que sua sinalização está prejudicada a lipólise aumenta, o que causa maior 
concentração de AGL que por sua vez, elevam a produção hepática de lipoproteína de 
baixa intensidade (LDL) e consequentemente aumentam as concentrações plasmáticas 
de triglicerídeos e apoliproteína B, além de diminuírem as concentrações de lipoproteína 
de alta intensidade (HDL-c). Essas alterações estão intimamente ligadas a um aumento 
do estresse oxidativo e a uma disfunção endotelial, o que reforça a natureza pró-
inflamatória da SM (MCCRACKEN et al., 2018). 

Possíveis limitações podem ser elencadas em nosso estudo, dentre elas: o baixo 
número amostral, o desenho do estudo do tipo transversal que não permite estabelecer 
relações de causalidade e o fato de não ter sido levado em consideração o estágio de 
maturação sexual dos adolescentes, o que pode interferir diretamente nas alterações 
metabólicas principalmente no sexo feminino. 

As evidências do presente estudo, demonstram a importância de pesquisas que avaliem 
a frequência do diagnóstico da SM. Além disso, a partir desses dados, são necessárias 
estratégias que estimulem mudanças no estilo de vida da população adolescente pois 
as alterações metabólicas evidenciadas podem repercutir no presente e no futuro tanto 
como fator de risco para desenvolver DCNT, como também nos aspectos pessoais, 
sociais e econômicos do indivíduo. 

 
Conclusão 

 

A população em estudo apresentou uma elevada prevalência de SM, de forma mais 
evidente naqueles classificados com obesidade. Os adolescentes com o diagnóstico da 
SM, apresentaram maiores médias de CC, triglicerídeos, HDL-c e glicemia de jejum. 
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TÍTULO: Inserção da sonda gastrintestinal: complicações durante o procedimento. 

Resumo 

 

Introdução: o procedimento de sondagem nasogastrintestinal consiste na inserção de 
um tubo por meio da narina do paciente, percorrendo e estômago ou intestino, 
dependendo de sua indicação. O procedimento é julgado tanto pela equipe de saúde 
quanto pelos pacientes como um dos mais dolorosos e angustiantes realizados pelos 
serviços de saúde. Objetivo: elencar as possíveis complicações durante a inserção da 
sonda gastrintestinal. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura, 
correspondente a primeira etapa do projeto “Aspectos relacionados à dor em pacientes 
submetidos à sondagem gastrintestinal: um ensaio clínico”.A revisão ocorreu na Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of Science, SciVerse 
Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) e Public 
Medline (PubMed). Foram encontrados 428 estudos, destes 5 foram inseridos na 
revisão após a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão. Discussão e resultados: 
inicialmente quatro complicações que ocorrem durante o procedimento foram citadas 
pelos estudos, são elas: dor, vômitos, epistaxe e engasgos. Conclusão: foi constatado 
ainda que a dor é a principal complicação, estando presente em uma maior quantidade 
de estudos sendo expressado não só pelo paciente, bem como pela percepção de 
profissionais de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Intubação Gastrointestinal. Vômito. Dor. Epistaxe. 

TITLE: GASTRINTESTINAL PROBE INSERTION: COMPLICATIONS DURING THE 

PROCEDURE. 

Abstract 

Introduction: the nasogastrintestinal probing procedure consists of the insertion of a tube 
through the patient's nostril, traversing the stomach and intestine, depending on its 
indication. The procedure is judged both by the health team and by the patients as one 
of the most painful and distressing ones performed by the health services. Objective: to 
indicate the possible complications during insertion of the gastrointestinal probe. 
Methodology: this is a literature review, corresponding to the first stage of the project 
"Aspects related to pain in patients submitted to gastrointestinal probing: a clinical trial". 
The review took place in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Web of Science, SciVerse Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health (CINAHL) and Public Medline (PubMed). A total of 428 studies were 
found, of which 4 were included in the review after the application of exclusion and 
inclusion criteria. Discussion and results: initially four complications that occurred during 
the procedure were mentioned by the studies, they are: pain, vomiting, epistaxis and 
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gagging. Conclusion: it was also observed that pain is the main complication, being 
present in a greater number of studies being expressed not only by the patient, but also 
by the perception of health professionals. 
 
Keywords: Intubation, gastrointestinal. Vomiting. Pain. Epistaxis. 

Introdução 

O procedimento de sondagem nasogastrintestinal consiste na inserção de um tubo por 
meio da narina do paciente, percorrendo e estômago ou intestino, dependendo de sua 
indicação. Isso permite viabilizar os nutrientes necessários para o correto 
funcionamento fisiológico do corpo humano e por ser considerada uma via alimentar de 
baixo custo é amplamente utilizada no ambiente hospitalar, bem como ainda pode ser 
utilizada para a administração de medicamentos e aspirações de conteúdos gástricos. 
Sendo seu único aspecto negativo presença de complicações durante o procedimento 
(LOR et al., 2018; MALTA et al., 2013; YARDLEY; DONALDSON, 2010). 

Por sua vez a dor é considerada o quinto sinal vital e é definida pela Associação 
Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como experiências sensoriais e emocionais 
percepção negativa (MERSKEY; BOGDUK, 1994). Porém devido a sua ampla 
subjetividade é um sinal de difícil compreensão e mensuração (MALTA et al., 2013). 

Quanto ao procedimento de sondagem, tem-se uma visão tanto da equipe de saúde 
quanto dos pacientes que esse se elenca entre os mais dolorosos e angustiantes 
realizados pelos serviços de saúde e que por muitas vezes os processos analgésicos 
são insuficientes e inconsistentes (CRAIG et al., 2015; SINGER; KONIA, 1999). 

Tendo os relatos presentes na literatura o processo de analgesia, que consiste na 
interrupção ou prevenção da sensação dolorosa, deve ser estudado para promover 
confortos em diversos procedimentos que estão presentes no âmbito hospitalar. Para a 
realização desse processo há uma vasta gama de substâncias e formas farmacêuticas 
podendo ainda serem utilizados combinações entre elas (FERREIRA et al., 2014). 

Dessa forma, o objetivo do estudo foi elencar as possíveis complicações durante a 
inserção da sonda gastrintestinal. 

 
Metodologia 
 

Este relatório trata-se da primeira etapa do projeto de pesquisa intitulado “Aspectos 
relacionados à dor em pacientes submetidos à sondagem gastrintestinal: um ensaio 
clínico”. O estudo consiste em um ensaio clínico randomizado de abordagem 
quantitativa, que será desenvolvido nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 
enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O hospital consiste 
em uma instituição pública com enfoque no ensino, sendo classificado como uma 
instituição de grande porte com cerca de 242 leitos de internação, destes 19 são de UTI. 
Os pacientes da UTI são provenientes da demanda interna da instituição ou de outras 
instituições de saúde por meio da regulação que ocorre por parte de um complexo que 
abrange todo o estado do Rio Grande do Norte. 
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O estudo contará com 66 pacientes divididos igualmente em dois grupos, um controle, 
no qual o procedimento será realizado conforme o protocolo do serviço e o outro que 
receberá a intervenção, que consiste na associação da lidocaína spray 10% com a já 
utilizada (gel 2%), os pacientes do grupo controle por sua vez receberão uma 
quantidade equivalente de solução placebo (soro fisiológico 0,9%). 

A coleta de dados ocorrerá por dados de identificação do paciente (clínicos e 
sociodemográficos) e a percepção de dor do paciente em meio ao procedimento 
utilizando duas escalas, sendo elas: Escala Visual Analógica (EVA) e 
BehavioralPainScale(BPS). Para isso o profissional que realizará o procedimento e o 
paciente deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Esse projeto foi encaminhado à Gerência de Ensino e Pesquisa do HUOL para 
apreciação e posteriormente, foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 
88022918.0.0000.5537). Diante do parecer favorável do CEP, o início da coleta de 
dados está previsto para o segundo semestre de 2019. Para a coleta de dados, nos 
meses de julho e agosto/2019 está acontecendo o treinamento dos coletadores. 

Sendo assim, foi elaborada uma revisão da literatura buscando realizar uma 
aproximação inicial com os objetivos escolhidos para o estudo, com busca nas bases 
de dados: Medical LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE), Web of 
Science, SciVerseScopus(Scopus), Cumulative Index toNursingandAllied Health 
(CINAHL) e PublicMedline (PubMed) utilizando os descritores dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical SubjectHeadings (MeSH): “Intubação 
Gastrointestinal” (“Intubation, gastrointestinal”), vômito (vomiting), dor (pain) e epistaxe 
(epistaxis). 

Os critérios de inclusão aplicados foram: trabalho de acesso gratuito, disponíveis em 
inglês, português e espanhol. Os estudos que não correspondiam ao objetivo, editoriais, 
carta ao editor e pesquisas e andamento se enquadravam no critério de exclusão. Nesse 
caso, devido à pequena quantidade de estudos disponíveis não foi aplicado filtro 
referente ao ano de publicação. Foram encontrados 428 estudos, destes apenas cinco 
foram inseridos na revisão após a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os estudos encontrados consistiam em ensaios clínicos (4) e revisão sistemática da 
literatura com metanálise (1), publicados na Austrália (2), China (1), Estados Unidos (1) 
e Israel (1), nos anos de 1999 (1), 2004 (1), 2009 (1), 2011(1) e 2018 (1). 

Inicialmente quatro complicações que ocorrem durante o procedimento foram citadas 
pelos estudos, são elas: dor, vômitos, epistaxe e engasgos. 

Com essa revisão é possível iniciar uma discussão sobre o procedimento de sondagem 
nasogastrintestinal que, conforme já foi dito, é considerado por trabalhadores da saúde 
como um dos procedimentos mais dolorosos ou angustiantes realizados na área da 
saúde, dessa forma um dos pontos que podem ser elencados como complicação é a 
sensação dolorosa provocada pela realização do procedimento, que por sua vez é 
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encontrada na grande maioria dos estudos analisados (BABL et al., 2009; CRAIG et al., 
2015; SINGER; KONIA, 1999). 

Com o uso do anestésico diferentes resultados foram obtidos quando os estudos são 
comparados. Em seu estudo Uri et al. (2011) cita o engasgo como complicação e relata 
que o uso do gel anestésico é responsável por sua diminuição. Por sua vez o 
sangramento nasal está presente em dois estudos, porém de forma contraditória tendo 
em vista que Cullen et al. (2004) relata em uma associação do uso de anestésicos 
nebulizados e o aparecimento de epistaxe e Lor et al. (2018) apresenta o dado que ao 
usar anestésicos não houve alteração no número de acontecimentos. O vômito por sua 
vez é citado em apenas um trabalho no estudo de Lor et al. (2018) e o uso do anestésico 
não evidenciou o aumento da prevalência. 

 
Conclusão 

 

Com base no que foi encontrado na literatura é possível elencar quatro principais 
complicações durante a inserção do tubo nasogastrintestinal, sendo elas: vômito, 
epistaxe, dor e engasgos. Os estudos ainda apresentaram diferentes relatos quanto à 
utilização de anestésicos durante o procedimento e sua influência nessas complicações. 

Foi constatado ainda que a dor é a principal complicação, estando presente em uma 
maior quantidade de estudos sendo expressado não só pelo paciente, bem como é uma 
percepção de profissionais de saúde, ficando perceptível a busca de meios para reduzi-
la durante a realização do procedimento. Diferente das outras três complicações que 
foram citadas de forma sucinta em todos os textos. 

Como limitação do estudo tem-se a não padronização da técnica de cateterismo 
nasogastrintestinal, e a utilização de variadas formas farmacêuticas da lidocaína e 
contradição na sua influência sob os pontos elencados. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO 

MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a estrutura do serviço de saúde e as ações 
realizadas analisar a estrutura do serviço de saúde e as ações realizadas pelos 
profissionais de saúde relacionadas ao programa de Tuberculose. descritivo, de 
abordagem quantitativa, com referencial teórico metodológico a Avaliação em Saúde de 
Donabedian. Foi realizado nas Unidades de Saúde da Atenção Primária do município 
de Natal. Após cálculo para populações finitas, obteve-se a amostra de 96 enfermeiros. 
A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2017 a fevereiro de 2018, através de um 
questionário semiestruturado. Os dados foram analisados através do programa 
Statistical Package for the Social Sciences versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística 
descritiva em números absolutos e relativos. Foi verificado que entre os profissionais 
que trabalham com tuberculose na Atenção Primaria à Saúde municipal na visão dos 
participantes, há destaque dos enfermeiros na atuação no programa; que na grande 
maioria das unidades de saúde nas quais os participantes trabalham não possui local 
específico para atendimento do sintomático respiratório e do portador de tuberculose e 
consultórios arejados e que a maioria dos profissionais participou de capacitações e se 
sentem capacitados em fornecer orientações sobre a doença. 

 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação em saúde. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF THE TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAM IN 

NATAL/RN 

Abstract 
 

This study aims to analyze the structure of the health service and the actions taken to 
analyze the structure of the health service and the actions performed by health 
professionals related to the Tuberculosis program. This is a descriptive, quantitative 
approach, with a methodological theoretical framework to the Donabedian Health 
Assessment. It was held at the Primary Care Health Units of the city of Natal. After 
calculating for finite populations, a sample of 96 nurses was obtained. Data collection 
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took place between November 2017 and February 2018, through a semi-structured 
questionnaire. Data were analyzed using IBM Statistical Package for Social Sciences 
version 22.0, using descriptive statistics in absolute and relative numbers. It was found 
that among the professionals who work with tuberculosis in Primary Health Care in the 
municipal view of the participants, there is a highlight of nurses in acting in the program; 
that in the vast majority of health units in which participants work there is no specific 
place to care for the symptomatic respiratory and tuberculosis patients and ventilated 
offices and that most professionals participated in training and feel able to provide 
guidance on the disease. 

 
 
Keywords: Tuberculosis. Health assessment. Primary Health Care. 

Introdução 

A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde pública a nível mundial. No 
ano de 2017, 10 milhões de pessoas adoeceram e 1,3 milhões de óbitos em decorrência 
da doença (FERRI et al, 2015; WHO, 2018). No Brasil, em 2018, foram diagnosticados 
72.788 casos novos de TB, e o coeficiente de incidência era de 34,8 casos/100 mil 
habitantes (BRASIL, 2019). 

Diante da problemática da TB, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT), elaborou o plano nacional com o objetivo de acabar 
com a TB como problema de saúde pública, por meio de estratégias que buscam 
fortalecer o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da doença (BRASIL, 
2018). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a porta de acesso preferencial do 
Sintomático Respiratório (SR), a qual deve diminuir as barreiras para esse acesso e 
favorecer o diagnóstico oportuno da doença (PAIVA et al, 2014). 

Dentro da equipe da APS, o enfermeiro exerce protagonismo no controle da TB, 
principalmente na gestão dos casos, permitindo maior rapidez, acessibilidade a 
instrumentos e controle das informações (WYSOCKI et al,2017). 

Apesar dos avanços, ainda existem limitações no controle da TB nos serviços da APS 
ligados a vários fatores como a fragilidade no envolvimento dos profissionais junto às 
ações de controle e a centralização das ações (WYSOCKI et al,2017). 

Diante do exposto, tem-se a seguinte questão norteadora: como está organizada a 
estrutura do serviço de Atenção Primária à Saúde e que ações são realizadas pelos 
profissionais de saúde relacionadas ao Programa de Controle da Tuberculose? 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura do serviço de saúde e as ações 
realizadas pelos profissionais de saúde relacionadas ao programa de Tuberculose. 

 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, com referencial teórico 
metodológico a Avaliação em Saúde na visão de Donabedian (1980), a qual envolve a 
tríade Estrutura-Processo-Resultado (DONABEDIAN, 1980). Para esse estudo, foram 
analisados a Estrutura e o Processo. 

Segundo o supracitado autor, o componente Estrutura relaciona-se aos recursos físicos, 
humanos, financeiros e organizacionais necessários à assistência à saúde. O Processo 
refere-se às atividades que constituem a atenção à saúde, envolvendo as relações entre 
profissionais de saúde e população assistida (DONABEDIAN, 1980). 

A presente pesquisa faz parte do projeto “Avaliação do Grau de Implantação do 
Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN”. 

O estudo foi realizado em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Está dividida 
geograficamente em 36 bairros, distribuídos em cinco Distritos Sanitários (DS): Distritos 
Leste, Oeste, Norte I, Norte II e Sul, (ATLAS BRASIL, 2017; NATAL, 2007) 

Após realização do cálculo amostral, utilizando as Unidades de Saúde (US), 
considerando 5% de erro e 95% de intervalo de confiança, obteve-se a amostra de 96 
enfermeiros, conforme o critério de inclusão: enfermeiros que estivessem em atividade 
no serviço durante o período da coleta e que desempenhassem atividades no controle 
da TB. Foram excluídos aqueles que desempenhassem ações no controle da TB que 
não estivessem lotados na APS. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, 
por uma equipe composta por 03 alunos da graduação e 08 enfermeiras integrantes do 
Grupo de Pesquisa em Tuberculose da UFRN, sendo todos devidamente treinados. 
Utilizou-se um questionário semi-estruturado, com 62 questões, constituído por duas 
partes: a primeira relacionada à caracterização profissional e a segunda referente às 
dimensões de Estrutura e Processo do PCT. 

Destaca-se que, anteriormente à coleta de dados, o instrumento foi aplicado em três 
enfermeiros atuantes na APS, os quais não fizeram parte do estudo, a fim de verificar a 
clareza e a adequação à proposta do estudo. 

Os dados foram organizados e analisados através do programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística descritiva em 
números absolutos e relativos. 

A pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal e 
analisada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, o qual emitiu sua aprovação através do parecer 2.327.693 e do Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética 76788317.9.0000.5537. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos 96 enfermeiros elegidos para participarem da pesquisa, 80 participaram da 
amostra. Os motivos para a não participação na pesquisa foram: só haver um enfermeiro 
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responsável pelas atividades na US (2); recusa (6); estar afastado das atividades do 
trabalho na época da coleta (8). 

Caracterização da amostra 

Verificou-se que a maioria dos enfermeiros participantes da pesquisa era do sexo 
feminino, trabalhava em Unidade Saúde da Família e atendia à população nos turnos 
da manhã e da tarde. A idade média dos participantes foi de 48 anos e o tempo médio 
de atuação nesta função, 18 anos. 

Esses achados corroboram com estudo realizado em uma capital do Nordeste brasileiro, 
com enfermeiros da atenção básica, no qual todos eram do sexo feminino, com idade 
entre 41 e 57 anos, graduadas há mais de 20 anos , sendo o tempo máximo de 32 anos 
(Cavalcanti, 2016 ) 

O maior quantitativo (92,5%) dos participantes da pesquisa afirmou ter recebido 
capacitação em TB e já ter acompanhado doentes de TB. Diferente resultado foi 
encontrado em estudo realizado por Silva e colaboradores (2014) as capacitações 
ocorriam anualmente ou extraordinariamente e eram direcionada prioritariamente aos 
profissionais enfermeiros e médicos, sendo difícil os profissionais participarem destas. 

Entre os profissionais que trabalham com TB na APS municipal na visão dos 
participantes, há destaque dos Enfermeiros na atuação no programa. Esse achado, de 
acordo com Cavalcante (2016), está relacionado com o compromisso efetivo da 
categoria relacionado ao componente ético- profissional, institucional- político e o social, 
o que impulsiona a classe a seguir cuidando do portador de TB com responsabilidade. 

Foi identificado que na grande maioria das unidades de saúde nas quais os participantes 
trabalham não possui local específico para atendimento do SR e do portador de TB e 
consultórios arejados. Estudo realizado nas macrorregiões brasileiras sobre o conjunto 
de ações para o controle da TB na Atenção Básica apontou associação quanto a 
presença de uma sala de acolhimento específico para atendimento. Entretanto, tal 
estudo apontou vieses quanto as ações dessa natureza, no que tangem ausências de 
ítem que caracterizem melhor a infraestrutura dos serviços, quando se leva em 
consideração os aspectos processuais do cuidado adotados pelas equipes do estudo ( 
BAUMGARTEN et al., 2019). 

Em relação aos materiais, houve destaque para presença daqueles utilizados no 
diagnóstico e controle (potes), no tratamento (medicamentos) e na notificação e registro 
dos usuários portadores de TB. 

A ausência de recursos materiais pode fragilizar o envolvimento da equipe de saúde nas 
ações de controle da TB, uma vez que compromete a não adesão ao tratamento e assim 
não alcançando a qualidade no serviço (FRAGA et al, 2017). 

Em relação aos materiais para notificação e registro, estudo realizado no município 
demonstrou a importância em registrar os casos de TB a qual exerce função 
imprescindível no perfil dos pacientes (MEDEIROS et al, 2017); além de ampliar as 
chances de cura, proporcionar ao paciente a continuidade do cuidado e a integralização 
desse (REGO et al, 2015). 
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Quanto às ações desenvolvidas pelos profissionais, destacaram-se positivamente à 
orientações para coleta do escarro, corroborando com estudo realizado no Piauí o qual 
obteve resultados semelhantes em relação a esse quesito, no qual todos os usuários 
recebiam orientação quanto à coleta de escarro (SOUZA; BALDOINO; SILVA, 2016). 

Outra ação que merece destaque é a testagem anti-HIV nos portadores de TB, o O MS 
preconiza que a testagem para o HIV deve ser ofertada e realizada a todo portador de 
TB (BRASIL, 2018), mediante a co-infecção TB-HIV ser responsável pelo aumento da 
morbidade e mortalidade (BARROS et al., 2018). Esse achado difere do resultado 
encontrado no município de Teresina-PI, onde foi percebida uma insuficiência na 
testagem anti-HIV (SOUSA; BALDOINO; SILVA, 2016). 

Quanto às ações relacionadas aos sistemas de informações, todas tem percentual 
acima de 60% de realização. O que se pode concluir que os dados de investigação, 
diagnóstico e acompanhamento de casos de TB são realizados conforme preconizado 
pelo MS, com uso de instrumentos de coleta das informações, como fichas de 
notificação e livros de registro. Resultados semelhantes foram obtidos em estudo 
realizado em Manaus, no qual as atividades relacionadas ao SIS foram também 
consideradas bem desenvolvidas (LAVOR; PINHEIRO; GONÇALVES, 2016). 

Por outro lado, algumas ações relacionadas ao diagnóstico, tratamento e educação em 
saúde não estão sendo tão bem desenvolvidas. 

Tratando-se de métodos diagnósticos, no Brasil, o TRM-TB é atualmente indicado para 
o diagnóstico da doença, além de indicar a detecção de resistência à Rifampicina. A 
baciloscopia deve ser realizada mensalmente para controle do tratamento (BRASIL, 
2018). 

Observou-se nesse estudo que a solicitação do TRM-TB ainda não se constituiu como 
o exame a ser solicitado para diagnóstico da doença (45%), o qual recebeu classificação 
incipiente; sendo a solicitação da baciloscopia como o exame solicitado no município 
tanto para diagnóstico como para o controle da TB (95%). 

Quanto ao tratamento, 48,7% dos participantes responderam que o Tratamento 
Diretamente Observado (TDO) não era realizado em sua unidade de saúde, o que pode 
estar relacionada à ausência de envolvimento da equipe de saúde em relação a essa 
atividade e do próprio usuário. Essa realidade também foi encontrada em estudo 
realizado em Manaus (LAVOR; PINHEIRO; GONÇALVES, 2016). 

Em relação à realização das atividades de educação em saúde 23,8% dos participantes 
afirmaram que o serviço nunca as realiza, o que é considerada negativo, pois é notável 
a importância dessas ações educativas, visando à emancipação no autocuidado, o 
diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, a diminuição do abandono e o aumento 
dos casos curados. Além disso, o apoio familiar e social ao portador da TB pode reduzir 
o estigma relacionado à doença (BRASIL, 2018; NYASULU et al., 2018). 

Essa realidade não é exclusiva do município de Natal. Estudos revelaram que essas 
práticas não têm acontecido com frequência na APS do país. Os motivos indicados 
pelos profissionais vão desde a sobrecarga de trabalho à falta de interesse da 
comunidade (CECILIO; HIGARASHI; MARCON, 2015; SÁ et al., 2013; WYSOCKI et al., 
2017). 
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Conclusão 
 

Identificou-se que a estrutura do Programa de Controle de Tuberculose no município 
Natal tem o enfermeiro como principal profissional atuante no controle da doença, 
ressaltando a necessidade de maior participação das outras categorias profissionais no 
controle da TB, de modo a garantir a integralidade da assistência ao usuário. 

A análise dos recursos físicos revelou a necessidade da estruturação dos espaços ao 
atendimento dessa clientela. No tocante aos recursos materiais, estes estavam 
presentes na maioria das unidades, com destaque para presença dos materiais para 
diagnóstico, registro de dados e tratamento da TB. 

Em relação às ações desenvolvidas, houve destaque positivo para as orientações de 
coleta do escarro, testagem anti-HIV, e os registros nos Sistemas de Informação em 
Saúde, o que faz parecer como prioridade o cumprimento pelos profissionais de saúde. 

Analisando as ações referentes ao diagnóstico, à realização do TDO e atividades de 
educação em saúde, estas não vêm sendo realizadas efetivamente no município, 
fazendo-se necessária a sua intensificação. 

Faz-se necessária a reflexão pelas equipes de saúde da APS sobre os achados da 
pesquisa, de modo a relacioná-los ao processo de trabalho destas, em busca de 
melhoria da assistência ao sintomático respiratório como também ao portador de TB. 
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TÍTULO: Avaliação da dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Objetivos: Avaliar a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé; Aplicar a 
escala visual analógica de dor em indivíduos com queixas persistentes no retropé; 
Compreender os locais anatômicos do pé onde as queixas desses doentes são mais 
frequentes; Associar a teoria com a prática em pesquisa com relevância clínica. 
Metodologia: Estudo clínico, controlado, randomizado e duplo cego, com amostra de 66 
pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé, onde o grupo chinelo 
customizado (CC) (n=34) recebeu um chinelo de tira customizado com peças podais e 
cobertura em couro sintético bege perfurado. O grupo chinelo liso (CL) (n=32) recebeu 
um chinelo de tira coberto com couro sintético bege perfurado, idêntico ao utilizado pelo 
grupo intervenção, porém sem as peças corretivas. Resultados e Discussão: O grupo 
CC melhorou a dor sentida pela manhã em comparação com o grupo CL, através da 
variável EVA. Quanto a satisfação dos dois grupos com relação ao tratamento utilizado, 
observou-se que o grupo CC apresentou maior satisfação comparado ao grupo CL. 
Conclusão: As palmilhas posturais adaptadas em chinelos como forma de tratamento 
durante 12 semanas para dores persistentes no retropé, foram efetivas na melhora da 
dor. 
 
Palavras-chave: Palavras chave: Fisioterapia. Reumatologia. Dor. Palmilhas. 

TITLE: Pain assessment of individuals with persistent complaints in the hindfoot. 

Abstract 

Objectives: To evaluate the pain of individuals with persistent hindfoot complaints; Apply 
the visual analogue pain scale to individuals with persistent hindfoot complaints; 
Understand the anatomical sites of the foot where complaints of these patients are most 
frequent; Associate theory with practice with clinical relevance research. Methodology: 
A randomized, controlled, double-blind clinical study with a sample of 66 patients 
diagnosed with persistent hindfoot pain, where the custom flip-flop (CC) group (n = 34) 
received a custom-designed flip-flop flip-flop. perforated beige synthetic leather. The flat 
slipper (CL) group (n = 32) received a strip slipper covered with perforated beige 
synthetic leather, identical to the one used by the intervention group, but without the 
corrective pieces. Results and Discussion: The CC group improved the morning pain 
compared to the CL group by the VAS variable. Regarding the satisfaction of both groups 
regarding the treatment used, it was observed that the CC group presented higher 
satisfaction compared to the CL group. Conclusion: Postural insoles adapted to flip-flops 
as a 12-week treatment for persistent hindfoot pain were effective in improving pain. 
 
Keywords: Keywords: Physiotherapy. Rheumatology. Pain. Insoles. 

Introdução 
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A dor no pé é um problema comum que afeta até 1 em 5 adultos e é conhecido por 
afetar adversamente as atividades da vida diária e a qualidade de vida relacionada à 
saúde (Chuter, Searle e Spink; 2016). O diagnóstico clínico é baseado nos sintomas do 
paciente, incluindo a dor a palpação na inserção da fáscia plantar, dor matinal aos 
primeiros passos. Além disso, outros achados são importantes para tal diagnóstico, 
como o esporão calcâneo, inflamações da fáscia plantar, degeneração ou lesões da 
fáscia, doenças do coxim adiposo do calcâneo e lesão do nervo periférico (McClinton, 
Weber, Heiderscheit; 2017). 

Segundo a revisão sistemática de Salviolia (2017) a terapia por ondas de choque, 
laserterapia, órteses, radiofrequência pulsada guiada por ultrassom, agulhamento a 
seco mostraram algum efeito benéfico na redução da dor do calcanhar plantar, em 
comparação com placebo, embora algumas intervenções não tenham alcançado uma 
redução significativa, e a qualidade da evidência foi apenas baixa ou moderada para a 
maioria das intervenções. 

Um dos tratamentos recomendados para essas condições pela literatura é a utilização 
de palmilhas. Entretanto, para a utilização desse recurso é necessário que o indivíduo 
use calçados fechados e isso é um obstáculo ao tratamento em cidades de clima quente. 
Pensando em um tratamento alternativo, os chinelos customizados com os elementos 
corretivos das palmilhas podem ser uma alternativa para aumentar a adesão à esse tipo 
de tratamento. 

Em vista disso, observou-se a importância de avaliar de maneia efetiva o sintoma mais 
limitante e presente nos distúrbios musculoesqueléticos. Tendo como objetivos, avaliar 
a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé; aplicar a escala visual 
analógica de dor em indivíduos com queixas persistentes no retropé; compreender os 
locais anatômicos do pé onde as queixas desses doentes são mais frequentes e 
associar a teoria com a prática em pesquisa com relevância clínica. 

 
Metodologia 

 

Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto intitulado “Efetividade do uso das 
palmilhas posturais adaptadas em chinelos para pessoas com dores persistentes do 
retropé: um estudo clínico, controlado, randomizado e duplo cego”. 

O estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/FACISA), na 
cidade de Santa Cruz, RN, Brasil. 

Os critérios de inclusão foram: pessoas de ambos os sexos com diagnóstico de 
fasciopatia plantar, apresentando dor importante há mais de 3 meses, com idade de 18 
a 60 anos, familiarizados a utilizar chinelos de tiras, que não estivessem realizando 
outros tipos de terapia física. A amostra foi realizada por conveniência, mediante 
divulgação na mídia local e redes sociais. 

Os critérios de exclusão foram: participantes com feridas e/ou cirurgias prévias nos pés 
e tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e aqueles que relatam não 
conseguir utilizar chinelos. 
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A amostra foi composta por 66 pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé, 
aleatorizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) (n=34) que recebeu um 
chinelo de tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético bege 
perfurado. O grupo chinelo liso (CL) (n=32) recebeu um chinelo de tira coberto com 
couro sintético bege perfurado, idêntico ao utilizado pelo grupo intervenção, porém sem 
as peças corretivas. 

A entrega dos chinelos foi realizada em dias diferentes para o grupo CC e o CL, afim de 
evitar comparações. Na oportunidade foram entregues os diários para que eles 
pudessem anotar a quantidade de horas que usou o chinelo. 

Os participantes foram instruídos a usar o chinelo 4 horas por dia durante 12 semanas. 
Duas avaliações foram realizadas: uma antes do protocolo de intervenção (T0) e a 
segunda após as 12 semanas de intervenção (T12). 

Foi considerado como desfecho primário a dor através Visual Analogic Scale (VAS) de 
10 pontos, em que 0 é “sem dor” e 10 é “dor máxima”. Como desfechos secundários a 
capacidade funcional pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), onde o participante 
andou na velocidade máxima por 6 min ao longo de uma faixa de 30 m, e a distância 
total foi registrada. A escala Likert para a avaliação da satisfação do paciente com sua 
palmilha, as opções foram as seguintes: muito pior, um pouco pior, inalterado, um pouco 
melhor e muito melhor. 

 
Resultados e Discussões 

 

O grupo CC melhorou a dor sentida pela manhã em comparação com o grupo CL, 
através da variável EVA. Não houve diferenças entre os grupos para EVA final do dia e 
TC6. No que diz respeito a satisfação dos dois grupos com relação ao tratamento 
utilizado, observou-se que o grupo CC apresentou maior satisfação comparado ao grupo 
CL. 

Houve homogeneidade entre os grupos para todas as variáveis analisadas, confirmando 
a eficácia do processo de randomização. A idade média foi de 47 anos e o Indice de 
Massa Corporal (IMC) de >30 kg/m² que sugere que a população era obesa. No que se 
refere a escolaridade a maior parte tem ensino médio completo. 

A diminuição da dor pela manhã no grupo CC corrobora com resultados do estudo feito 
por Bishop et al (2018), que também utilizou o mesmo tempo de seguimento do presente 
estudo. 

Com relação a satisfação, um ensaio clínico realizado por Oliveira et al (2015) não 
mostrou diferença significativa entre os grupos, diferente da presente pesquisa que 
houve satisfação por parte do grupo CC. 

Butterworth, et al (2012) ao realizar uma revisão sistemática obteve como conclusão 
que a dor crônica na região do calcanhar, plantar, e a dor inespecífica no pé está 
relacionada com o aumento do IMC da população estudada. 
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Conclusão 

 

Como conclusão, as palmilhas posturais adaptadas em chinelos como forma de 
tratamento durante 12 semanas para dores persistentes no retropé, foram efetivas na 
melhora da dor. 

Além disso, deve-se ressaltar a importância da vivência prática de um estudo clínico, 
controlado, randomizado e duplo cego na avaliação da dor em indivíduos com dores no 
retropé, já que os discentes colaboradores tiveram a oportunidade de aplicar 
questionários e testes funcionais e entenderem o processo das principais doenças 
musculoesqueléticas do pé, principalmente em relação sua avaliação e novas formas 
de tratamento, como no caso das palmilhas adaptadas em chinelos. 
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TÍTULO: Efeito de diferentes técnicas de limpeza da zircônia após a contaminação com 

saliva na resistência de união à dentina. 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes métodos de descontaminação de cerâmicas de 
zircônia contaminadas por saliva na resistência de união à dentina após duas 
estratégias de cimentação. Metodologia: Coroas de dentes bovinos (N=144) foram 
incluídas em resina acrílica quimicamente ativada e a face vestibular lixada (#220, #400, 
#600) para expor dentina. Cilindros de zircônia Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 (Ø=3,4mm, 
h=4mm) foram confeccionados (N=144) e sinterizados. Os cilindros e dentes foram 
divididos aleatoriamente em 12 grupos (n=12) de acordo com os fatores: “métodos de 
limpeza: Sem contaminação, Contaminação por saliva sem limpeza, Ivoclean, água, 
Óxido de Alumínio, Álcool Isopropilico” e “Estratégia de cimentação: Single Bond 
Universal (SBU) + Cimento resinoso RelyX Ultimate e Silicatização + SBU+ RelyX 
Ultimate”. Os cilindros foram limpos e cimentados de acordo com seus grupos, sendo 
posicionados e pressionados sobre a dentina (750g). A interface foi fotopolimerizada 
(1200 mW/cm2) em 4 direções por 20s sob pressão e 20s sem carga. As amostras ainda 
serão termocicladas (10.000 ciclos, 5/55°C, 30s) e submetidas ao ensaio de 
cisalhamento (50KgF, 1mm/min). Os dados (MPa) serão analisados sob ANOVA (2 
fatores) e teste de Tukey (5%). Análises das superfícies fraturadas e molhabilidade 
também serão feitas. Resultados: Os resultados ainda não foram obtidos, sendo 
necessária a conclusão de etapas da metodologia e posterior ensaio de cisalhamento e 
análises complementares. 

 
 
Palavras-chave: Zircônia. Cisalhamento. Descontaminação. 

TITLE: Effect of different cleaning methods and zirconia cementation strategy after saliva 

contamination on dentin bond strength. 

Abstract 

 

Objective: To evaluate the effect of different decontamination methods of saliva 
contaminated zirconia ceramics on dentin bond strength after two cementation 
strategies. Methods: Bovine teeth had their roots sectioned and the crowns included in 
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acrylic resin (N = 144) and sanded buccal face (#220, #400, #600) to expose dentin. Vita 
In-Ceram-YZ 2000 20/19 zirconia cylinders (Ø = 3.4mm, h = 4mm) were made (N = 144) 
and sintered. The cylinders and teeth were randomly divided into 12 groups (n = 12) 
according to the factors: “Cleaning Methods”: (No Contamination, No Clean, Saliva 
Contamination, Ivoclean, Water, Aluminum Oxide, Isopropyl Alcohol) and “Cementation 
Strategy”: (Universal Single Bond (SBU) + RelyX Ultimate Resin Cement and Silicate + 
SBU + RelyX Ultimate) The cylinders were cemented according to their groups, being 
positioned and pressed on the dentin (750g). The interface was light cured (1200 
mW/cm2) in 4 directions for 20s under pressure and 20s without load. The samples will 
still be thermocycled (10,000 cycles, 5/55 °C, 30s) and subjected to the shear test 
(50KgF, 1mm/min). Data (MPa) will be analyzed under ANOVA (2 factors) and Tukey 
test (5%). Analysis of fractured surfaces and wettability will also be done. Results: The 
results have not yet been obtained, requiring the completion of methodology steps and 
subsequent shear testing and complementary analysis. 

 
 
Keywords: Zirconia. Shearing. Decontamination 

Introdução 
  A procura por procedimentos estéticos tem levado ao aumento do uso de cerâmicas 
livres de metal na Odontologia. Entre estas, as cerâmicas de zircônia tetragonal 
parcialmente estabilizada por Yttria (Y-TZP) têm se destacado clinicamente por 
apresentarem excelentes propriedades mecânicas (resistência flexural de 900 a 1.200 
MPA e resistência à compressão de 2000 MPA) (RONDONI, 2016; MANICONE et al., 
2007) associadas às propriedades estéticas (KIM et al., 2015), biocompatibilidade e 
baixa adesão bacteriana (ELGIMEZ et al., 2012). Além disso, podem ser utilizadas em 
diversas situações clínicas, como bráquetes ortodônticos, pilares de implantes (OZCAN 
et al. 2007), copings, infraestruturas, coroas, onlays e próteses parciais fixa na região 
anterior e posterior (GUAZZATO et al., 2004). 
  Apesar das diversas indicações clínicas das cerâmicas de Y-TZP, estudos têm relatado 
que o sucesso clínico e longevidade de restaurações de zircônia dependem das 
propriedades dos materiais envolvidos e do protocolo de cimentação (WEGNER, KERN 
2000), de modo que a adesão entre dente e cerâmica seja eficiente (SANKAR et al., 
2017; KIM et al., 2015). Embora a cimentação das restaurações de zircônia possa ser 
feita com cimentos tradicionais (WEGNER, KERN, 2000), o uso de cimentos resinosos 
pode proporcionar maior adaptação marginal e maior retentividade (SANKAR et al., 
2017). Contudo, a adesão de cimentos resinosos à zircônia pode ser afetada por fatores 
como tipo de cimento resinoso empregado, técnica de aplicação de adesivos e 
contaminação da superfície da restauração por detritos e saliva (SANKAR et al.,2017). 
  A contaminação das restaurações de zircônia por materiais usados em moldagens, 
sangue, saliva ou outros detritos (SANKAR et al., 2017; YOSHIDA et al., 2018) pode 
ocorrer durante procedimentos clínicos e muitas vezes não são removidos apenas com 
água (ALADAG et al.,2015). Estudos têm relatado que a contaminação por saliva tem 
sido freqüentemente associada como a principal causa da redução de resistência de 
união entre a cerâmica de zircônia e o cimentos resinosos. A saliva contém grupos 
fosfatos (fosfolipídeos e fosfoproteínas) com os quais a zircônia possui alta afinidade 
(KWEON, HAKANSSON, 2006), ocorrendo uma adsorção desses componentes na 
superfície da cerâmica, o que impede uma ligação estável entre a zircônia e o cimento 
resinoso, afetando a durabilidade da adesão (YANG et al., 2007). 
  Desta forma, métodos de descontaminação da superfície cerâmica têm sido relatados 
na literatura. Dentre eles estão a limpeza com água destilada (SANKAR et al., 2017), 
ácido fosfórico (FEITOSA  et al.,  2015), hipoclorito de sódio (KIM et al., 2015), álcool 
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isopropílico, jateamento com partículas de óxido de alumínio (TUNC et al., 2016) e mais 
recentemente a pasta de limpeza ivoclean (SANKAR et al., 2017).  O Ivoclean (Ivoclar 
Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) é uma solução de limpeza universal para as 
superfícies de cimentação das restaurações protéticas após os procedimentos clínicos 
de ajustes intraorais. Essa solução, de acordo com o fabricante, consiste de uma 
suspensão alcalina de partículas de óxido de zircônio, que devido a sua maior 
concentração no meio após a aplicação e do tamanho das partículas, interage com os 
contaminantes fosfatados da saliva, evitando a adsorção destes contaminantes à 
superfície da cerâmica, deixando-a limpa (ALADAG et al., 2015) e criando condições 
ideais para procedimentos adesivos. Entretanto, ainda há poucas evidências científicas 
que comprovem sua ação.  
  Apesar de alguns estudos já terem investigado a eficiência de técnicas de limpeza da 
zircônia após a contaminação com saliva, ainda não está definido se o agente de 
limpeza tem efeito na resistência adesiva da zircônia e sua cimentação à dentina. Sendo 
assim, este estudo tem o objetivo de avaliar o efeito de diferentes métodos de 
descontaminação de cerâmicas de zircônia contaminadas por saliva na resistência de 
união à dentina após duas estratégias de cimentação. 
 
Metodologia 
 
Preparação dos dentes e cilindros cerâmicos 
Coroas de dentes bovinos (N=144) foram incluídas em resina acrílica quimicamente 
ativada com um molde de silicone industrial para duplicação. A superfície vestibular foi 
desgastada em uma (#220, #400, #600) até expor dentina. 
Blocos cerâmicos de Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 foram cortados em máquina de corte 
(200rpm) e polidos produzindo blocos menores para confeccionar cilindros com uma 
broca trefina. Os cilindros foram submetidos a limpeza sônica (360s) em álcool 
isopropílico 10% e sinterizados conforme instruções do fabricante, ficando com 
dimensões finais de Ø =3,4mm e h=4mm. 
Cilindros e dentes foram divididos aleatoriamente em 12 grupos (n=12), de acordo com 
os fatores: “métodos de limpeza: Sem contaminação, Contaminação por saliva sem 
limpeza, Ivoclean, água, óxido de alumínio (Al2O3), Álcool Isopropilico)” e “Estratégia 
de cimentação: Single Bond Universal (SBU) + Cimento resinoso RelyX Ultimate e 
Silicatização + SBU+ RelyX Ultimate”. 
Contaminação e limpeza da superfície da zircônia 
Exceto os cilindros utilizados no grupo controle, todos os cilindros foram imersos em 
saliva por 1 minuto, obtida de 1 doador do sexo feminino, não fumante, saudável que 
esteve sem comer e beber durante 2 horas antes da coleta. Após contaminação, foram 
limpos com 1 dos seguintes métodos de limpeza: 
-Grupo Controle (C): sem contaminação. 
-Grupo Controle (CS): contaminação por saliva, sem limpeza. 
-Água (H2O): cilindros limpos com jatos de ar e água por 15s e secos ao ar por 15s. 
-Álcool isopropílico (AL): cilindros imersos em solução de álcool isopropílico durante 15s 
e secos com jatos de ar por 15s. 
-Jateamento de partículas com óxido de Alumínio (SB):os cilindros jateados com 
partículas de óxido de alumínio 50μm durante 15s (2,5 bar) com uma inclinação de 90°, 
distantes 10mm da superfície, com um microjateador adaptado, seguido de jatos de ar 
e água por 15s, e secos com ar por 15s. 
-Pasta de limpeza Ivoclean (IC): aplicação de IC por 20s, seguido de enxague com jatos 
de ar e água por 30s e secagem com ar por 10s. 
Estratégias de cimentação 
Antes da cimentação, a superfície dentinária foi limpa com escova de Robinson e pedra 
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pomes, lavada com jato de ar/água por 30s. A área adesiva foi delimitada com fita 
adesiva com um orifício de Ø=4,5mm. Os tratamentos das superfícies de cimentação 
dos cilindros de zircônia foram realizados de acordo com o sistema de cimentação: 
-SBU+RelyX Ultimate: Cerâmica e dentina receberam uma camada fina de SBU 
aplicada com microbrush por 20s, seguidas de leve jato de ar para evaporação do 
solvente. Quantidades iguais de cimento foram misturadas e aplicadas na superfície de 
cimentação do cilindro cerâmico, e este foi posicionado e pressionado (750g) sobre a 
dentina. O excesso de cimento foi removido e a interface fotopolimerizada usando um 
LED (1200 mW/cm2) em 4 direções por 20s sob pressão (750g) e mais 20s sem carga. 
-Silicatização + SBU + RelyX Ultimate: Após métodos de limpeza, os cilindros tiveram a 
superfície de cimentação jateada com partículas de óxido de alumínio modificadas por 
sílica – (Cojet 30μm) por 20s (2,5 bar) com uma inclinação de 90°, distante 10mm da 
superfície, utilizando um microjateador adaptado. Após jateamento, a superfície foi 
limpa com jatos de ar e uma camada de SBU foi aplicado com microbrush por 20s, 
seguidas de jato de ar para evaporação do solvente. Para a dentina, foi aplicada uma 
camada de SBU como descrito anteriormente e em seguida o cimento foi manipulado, 
aplicado e fotopolimerizado como já descrito. 
Termociclagem e ensaio de resistência de união ao cisalhamento 
Etapa não concluída. Ainda é necessário que as amostras passem pela termociclagem 
de 10.000 ciclos (5°C–55°C, 30s em cada banho, com um intervalo de 2s entre as 
imersões - Nova ética, São Paulo, SP, Brasil, 10.000TC). Posteriormente, será feito o 
ensaio de resistência ao cisalhamento em uma máquina de ensaio universal com 
dispositivo metálico que fixa o corpo de prova para que a interface adesiva permaneça 
perpendicular ao plano horizontal. A carga será aplicada na base do cilindro com fio de 
aço (Ø=0,2mm) a uma velocidade de 0,5 mm/min (50kgf), até à fratura do espécime. O 
cálculo da resistência adesiva será realizado pela fórmula: R=F/A, onde R= resistência 
adesiva (MPa); F=força (N); A=área interfacial (mm). A área adesiva de cada bloco 
cerâmico será calculada pela fórmula: A=πr2, onde π=3,14 e r=1,7mm, em que o raio 
(r) é igual à metade do diâmetro do cilindro. 
Análise das superfícies fraturadas 
As superfícies dos espécimes fraturados serão examinadas com um estereomicroscópio 
óptico (Stereo Discovery V20, Zeiss, Göttingen, Germany) e os tipos de falhas 
analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura com aumento de 20, 40 e 70X 
(Hitachi TM 3000, Japão). Para as observações no MEV, os espécimes serão revestidos 
por pulverização com ouro a vácuo. Os modos de falha serão classificados em: Adesiva 
cimento/dentina; Adesiva cimento/cerâmica; Coesiva Cimento, Coesiva Dentina; 
Coesiva Cerâmica e falhas mistas. 
Molhabilidade 
A molhabilidade será avaliada através da análise do ângulo de contato em 2 espécimes 
de cada grupo pela técnica da gota séssil. Após aplicação dos métodos de limpeza, 3 
gotas de água destilada serão depositadas sobre a superfície do cilindro de zircônia com 
um conta gotas pré-dosado para liberar 10 microlitros de água destilada adaptado ao 
goniômetro. Uma máquina fotográfica acoplada a um tripé, distante 30cm, registrará as 
gotas sobre a amostra. A máquina fotográfica estará programada para capturar a 
imagem em 5s. O ângulo de contato será calculado pelo software Surftens V 4.5 a partir 
de 3 medições e será obtida a média e desvio padrão através do programa Excel. 
Análise estatística 
Será realizada a análise de variância (ANOVA) 2-fatores e Tukey (5%), para comparar 
os grupos. Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística por meio do 
programa computacional STATISTIX (Analytical Software Inc., versão 8.0, 2003). 
 
Resultados e Discussões 
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Resultados 

  Os resultados da pesquisa ainda, não foram coletados, em decorrência de algumas 
dificuldades durante a elaboração das etapas laboratoriais, como a dificuldade de 
financiamento obtenção de alguns materiais necessários, e dentes. Além disso, a 
termociclagem, comentada anteriormente na metodologia, precisou ser feita em outra 
instituição, necessitando do envio das amostras e um período maior para a execução 
da etapa. Dessa forma, a pesquisa ainda não foi concluída, sendo o projeto renovado, 
possibilitando posterior análise dos resultados e elaboração de um novo relatório. 

 
Conclusão 

 

  A pesquisa encontra-se renovada, e as etapas laboratoriais estão sendo realizadas 
para que seja possível a finalização do ensaio de resistência de união ao cisalhamento 
para posterior análise dos resultados e realização das análises complementares. 
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Materiais utilizados no estudo e suas respectivas marcas comerciais. 
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TÍTULO: Medidas de controle de infecção do Micobacterium tuberculosis em um 

Hospital Escola 

Resumo 

Objetiva-se com esse estudo analisar as medidas de controle de infecção do 
Mycobacterium tuberculosis em um Hospital Escola. Tratar-se-á de uma pesquisa 
descritiva, com abordagem quantitativa, com ênfase na análise de medidas de proteção 
de controle de infecção de tuberculose, com referencial teórico-metodológico as 
medidas de controle em instituições de saúde do Ministério da Saúde. Neste estudo 
serão analisadas as medidas administrativas, de controle ambiental e proteção 
respiratória. O estudo será realizado no Hospital Universitário de Natal/RN, tendo como 
população os profissionais de saúde que atuam neste hospital. Após parecer favorável 
do Comitê de Ética e Pesquisa, será agendada a coleta de dados. Serão considerados 
os aspectos éticos, incluindo-se a confidencialidade, sigilo, e privacidade durante a 
coleta de dados. Para análise dos dados será considera a estatística descritiva e 
inferencial. Os dados serão analisados pelo Statistical Package for Social Sciences 
versão 22.0. Atualmente, o estudo encontra-se na etapa de revisão da literatura sobre 
a implementação das medidas de controle de infecção nos serviços de saúde. Espera-
se que os resultados tragam informações que possam auxiliar os serviços e profissionais 
de saúde no que tange a organização quanto às ações de controle de infecção da TB, 
quanto ao cenário hospitalar. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Controle de Infecção. Serviços de Saúde. 

TITLE: Micobacterium tuberculosis infection control measures in a teaching hospital 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyze the infection control measures of Mycobacterium 
tuberculosis in a teaching hospital. This will be a descriptive research with a quantitative 
approach, with emphasis on the analysis of protective measures to control tuberculosis 
infection, with theoretical and methodological framework the control measures in health 
institutions of the Ministry of Health. In this study will be administrative, environmental 
control and respiratory protection measures were analyzed. The study will be conducted 
at the University Hospital of Natal / RN, having as population the health professionals 
who work in this hospital. After a favorable opinion of the Ethics and Research 
Committee, data collection will be scheduled. Ethical aspects will be considered, 
including confidentiality, confidentiality, and privacy during data collection. For data 
analysis will be considered descriptive and inferential statistics. Data will be analyzed by 
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Statistical Package for Social Sciences version 22.0. Currently, the study is in the 
literature review stage on the implementation of infection control measures in health 
services. The results are expected to provide information that may help the services and 
health professionals regarding the organization regarding TB infection control actions, 
regarding the hospital scenario. 

 
 
Keywords: Tuberculosis. Infection Control. Health services. 

Introdução 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde mundial devido ao seu elevado índice 
de morbimortalidade. Provocada pelo Mycobacterium tuberculosis também conhecido 
como Bacilo de Koch (BK), é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias 
respiratórias através de aerossóis contendo o bacilo (SOARES et al, 2017). 

O BK pode se proliferar em diversos órgãos e sistemas tais como: pleura, ossos, pele, 
meninges, gânglios dentre outros (TB extrapulmonar), entretanto, 85% das infecções 
acometem o parênquima pulmonar, em decorrência do seu tropismo por tal tecido. 
Ademais, mesmo com as diversas manifestações clínicas, apenas as formas pulmonar 
e laríngea são responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão da doença 
(ARCEGO et al., 2016). 

Em 2017 houve cerca de, 10,4 milhões de novos casos de TB no mundo e 1,3 milhões 
de pessoas foram a óbitos. Segundo o Boletim Epidemiológico, no Brasil, em 2017, 
foram notificados 69.569 casos de TB e o coeficiente de incidência foi igual a 33,5 casos 
para cada 100mil habitantes (BRASIL, 2017; WHO, 2018). 

Em relação às regiões brasileiras, a região nordeste ocupou a segunda posição em 
números de casos notificados em 2017. O Estado do Rio Grande do Norte (RN) é 
detentor de 1059 casos de indivíduos infectados pela doença, sendo notificados 430 
casos na sua capital, a cidade de Natal (BRASIL, 2017). 

Diante dessa problemática, o Ministério da Saúde (MS), 2018, através do Manual de 
Recomendações para o Controle da TB, orienta que sejam implementadas medidades 
de controle da transmissão da doença. Essas medidas são divididas em administrativas 
(gerenciais), ambientais (ou de engenharia) e proteção individual, com o objetivo de 
diminuir o risco de transmissibilidade do M. tuberculosis, nos serviços de saúde. 

As medidas administrativas (gerenciais) são consideradas as mais efetivas no controle 
da TB, demandam pouco ônus para os serviços de saúde e baseiam-se basicamente 
no desenvolvimento e implementação de políticas que objetivem a rápida identificação 
de indivíduos acometidos pela TB (BRASIL, 2017). 

Já dentre as medidas de controle ambiental estão às adaptações dos ambientes, tanto 
relacionadas à engenharia quanto aos móveis e organização dos espaços de 
convivência. Ademais, em relação às medidas de proteção individual, voltadas 
principalmente para a proteção respiratória de cada indivíduo (BRASIL, 2017). 

Contudo, vale ressaltar, que muitos são os desafios para os serviços de saúde 
alcançarem um efetivo controle da TB, compreendendo ações que assegurem a 
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detecção precoce dos casos e o tratamento eficaz, principalmente dos casos bacilíferos. 
Assegurar a cura desses doentes, que são as fontes de infecção, é do ponto de vista 
epidemiológico, uma das mais importantes ações para a prevenção e controle da 
doença (COSTA; RODRIGUES; GARCIA; NOGUEIRA, 2016; LOUREIRO ET AL, 2014). 
Nesse contexto, além da preocupação com a população usuária, os profissionais da 
saúde também se encontram expostos à doença e às cepas com característica de 
resistência microbiana, principalmente no ambiente intra-hospitalar que recebe grande 
parte dos doentes de TB, geralmente, na fase transmissível da doença, tornando-se 
assim um potencial portador e transmissor do Mycobacterium tuberculosis (SILVA; 
PADOVEZE; TANAKA; HIGA; AMÉRICO, 2015; GOVEIA; RIBEIRO; MEDEIROS; 
PIGNATARI, 2011). 

Assim, a TB ocupacional, ou seja, aquela adquirida por profissionais da saúde torna-se 
uma preocupação de saúde, pois o risco de um profissional adquirir esta doença é alto 
e chega a ser vinte vezes maior em relação a outros indivíduos. Portanto, medidas de 
prevenção e controle da doença são extremamente necessárias (SILVA; PADOVEZE; 
TANAKA; HIGA; AMÉRICO, 2015). 

Nesse sentido, questiona-se: quais medidas de controle estão sendo realizadas para 
controlar a TB no âmbito hospitalar? 

Assim, objetiva-se analisar as medidas de controle de infecção do Mycobacterium 
tuberculosis em um Hospital Escola. 

 
Metodologia 

 

Tratar-se-á de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, com ênfase na 
análise de medidas de proteção de controle de infecção de TB. Será utilizado como 
referencial teórico-metodológico as medidas de controle em instituições de saúde 
(BRASIL,2017). 

Neste estudo serão analisadas as medidas administrativas (ou gerenciais), de controle 
ambiental (ou engenharia) e proteção respiratória. 

O estudo será realizado no Hospital Escola Universitário de Natal/RN. A escolha do local 
se deu pelo fato de ser o hospital escola da capital. O Hospital conta com 242 leitos, 
sendo 19 de Unidade de Tratamento Intensivo; 84 consultórios ambulatoriais; 12 salas 
de cirurgia; e um Centro de Diagnóstico por Imagem de avançada tecnologia. 

A população do estudo será constituída pelos profissionais de saúde que atuam no 
Hospital Universitário. Será considerada uma amostra aleatória por categoria 
profissional, e para cálculo amostral será utilizado o referencial de Barbetta (2015), 
considerando o utilizado erro amostral de 5% e o intervalo de confiança de 95%. 

Participarão do estudo os profissionais de saúde que atenderem os seguintes critérios 
de inclusão: estiverem em exercício no período de coleta de dados e exclusão os que 
estiverem de licença ou afastamento. 
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Para coleta dos dados, será utilizado um questionário aplicado aos profissionais de 
saúde que atuam no Hospital Escola do município de Natal/RN. O questionário conta 
com 53 questões e foi dividido em três seções: caracterização profissional, recursos 
organizacionais, medidas para reduzir a transmissão da TB. 

O mesmo foi elaborado por pesquisadores e técnicos que atuam na área de TB e teve 
como referencial o Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil 
que proporcionaram elementos para a construção de indicadores (BRASIL, 2017). 

Em relação às questões objetivas são dicotômicas ou de múltipla escolha com resposta 
única e com a utilização da escala de Likert. Para a utilização dessa escala foi atribuído 
um valor entre “um” e “cinco”, sendo a resposta mais favorável a que receberá o valor 
mais alto da escala e a mais desfavorável receberá o valor mais baixo. 

Para iniciar a coleta dos dados, será encaminhado ao Diretor do Hospital um oficio 
solicitando a autorização da pesquisa e após parecer favorável do CEP/UFRN, será 
realizado contato prévio com o represente do hospital que fará parte deste estudo para 
início da coleta de dados. Espera-se que os dados sejam coletados de setembro a 
outubro de 2019. 

Será então agendada a coleta de dados e esclarecidos os objetivos e importância do 
estudo. Os profissionais que concordarem em participar da pesquisa assinará o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão considerados os aspectos éticos, 
incluindo-se a confidencialidade, sigilo, e privacidade durante a coleta de dados. 

Para analise dos dados será considera a estatística descritiva e inferencial. Os dados 
serão analisados pelo Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 22.0 

Este estudo atenderá às disposições da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013), 
definidora das diretrizes e das normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres 
humanos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Atualmente, a pesquisa encontra-se no processo de revisão da literatura na busca de 
evidências na literatura científica sobre a implementação das medidas de controle de 
infecção nos serviços de saúde. 

Ademais, espera-se que os resultados tragam informações que possam auxiliar os 
serviços e profissionais de saúde no que tange a organização quanto as ações de 
controle de infecção da TB, quanto ao cenário hospitalar. Além da possibilidade em 
trazer subsídios que possam auxiliar na tomada de decisão dos gestores para a 
melhoria em relação as tais medidas de controle. 

Além, de incentivar novos estudos e publicações sobre a temática para aprimoramento 
de ações neste campo, aumentando o número de pacientes assistidos e diminuição de 
casos. 
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Conclusão 

 
Pesquisa em andamento  
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE COCRISTAIS DO ÁCIDO CINÂMICO ATRAVÉS DA 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ULTRA EFICIÊNCIA (CLUE) 

Resumo 

O ácido cinâmico é uma substância de origem natural originada do metabolismo 
secundário de plantas, e apresenta diversas atividades biológicas como: antioxidante, 
antimicrobiana, antitumoral, hepatoprotetora, cardioprotetora, dentre outras atividades. 
Entretanto, sua utilização como fármaco é limitada devido à sua baixa 
hidrossolubilidade, necessitando de técnicas que aumentem a sua solubilidade. A 
cocristalização é uma técnica simples e barata que se apresenta promissora para 
aumentar a solubilidade de fármacos. Entretanto, são necessárias técnicas analíticas 
para o doseamento do ácido cinâmico presente nos cocristais. Assim, través da técnica 
cromatografia líquida de ultra eficiência, foi desenvolvido e validado uma metodologia 
analítica para o doseamento de ácido cinâmico presente em cocristais junto aos 
coformadores cafeína, nicotinamida e tiamina. O método apresentou tempo de análise 
consideravelmente rápido (5 min), mantendo os parâmetros de adequabilidade dentro 
dos valores aceitáveis. 
 
Palavras-chave: Ácido cinâmico; Cocristais; Cromatografia líquida de ultra eficiência; 

TITLE: METHODOLOGY DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR QUANTIFICATION 

OF CINAMIC ACID COCRYSTALS THROUGH ULTRA FAST LIQUID 

CHROMATOGRAPHY (UFLC) 

Abstract 

Cinnamic acid is a naturally occurring substance originated from plant metabolism, and 
presents several biological activities such as: antioxidant, antimicrobial, antitumor, 
hepatoprotective, cardioprotective, among other activities. However, its use as a drug is 
limited to its low water solubility, requiring techniques that increase its solubility. 
Cocrystallization is a simple and inexpensive technique that is promising to increase drug 
solubility. however, analytical techniques are required for the determination of cinnamic 
acid present in cocrystals. Thus, the ultra fast liquid chromatography methodology was 
developed and validated as an analytical methodology for the determination of cinnamic 
acid present in cocrystals together with caffeine, nicotinamide and thiamine as 
coformers. The method presented considerably fast analysis time (5 min), keeping the 
adequacy parameters within the acceptable values. 
 
Keywords: Cinnamic acid; Cocrystals; Ultra Fast liquid chromatography; 

Introdução 
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O ácido cinâmico (AC), de nomenclatura oficial da IUPAC (E)-3-fenil-2-ácido 
propenóico, e seus derivados constituem uma classe de compostos que são facilmente 
encontradas em frutos, flores e vegetais e são comumente consumidos como 
compostos fenólicos. Essas substâncias têm papel importante como intermediários na 
produção de fármacos, além de despertarem um grande interesse da comunidade 
científica pelas suas propriedades que lhes conferem diversas atividades biológicas, 
dentre elas atividade antitumoral desempenhando efeito citotóxico contra várias 
linhagens de células tumorais e inibição da síntese de DNA em células em crescimento, 
atividade antifúngica, antibacteriana, antituberculosa, antihiperglicêmico, antioxidante, 
ação hepatoprotetora, potencial ação depressora do SNC, hipocolesterolêmico, 
antimalárica, antiviral, ansiolítica, anti-inflamatória, potencial ação absortiva de raios UV, 
anti-obesidade e cardioprotetora (CHIRIAC et al., 2005; DE et al., 2011; SHARMA et al., 
2011). 

O AC é usualmente encontrado na natureza na configuração trans, embora a forma cis 
também seja conhecida. A sua produção, a partir da fenilalanina, ocorre através da 
mediação da fenilalanina amoníase, resultando na sua forma trans. O AC é um sólido, 
formando cristais monoclínicos com ponto de fusão (p.f.) de 133 °C (em temperaturas 
acima do ponto de fusão, ocorre descarboxilação ao estireno). O AC é pouco solúvel 
em água (cerca de 0,6 mg/L a 25 °C), mas os sais alcalinos são solúveis. (HOSKINS, 
1984). Entretanto, segundo Sharma e Joshi (2007), para os medicamentos atingirem a 
circulação sistêmica e desempenhar o seu efeito terapêutico, eles precisam estar em 
solução, desta forma, a solubilidade de um fármaco é diretamente relacionada com a 
sua biodisponibilidade. Assim, a baixa solubilidade do AC e seus derivados geram a 
necessidade da utilização de técnicas que aumentem a solubilidade destes fármacos, 
como: micronização, formação de sais, uso de tensoativos, formação de pró-fármacos, 
formação de cocristais, etc. 

Diversos pesquisadores já utilizaram os cocristais no desenvolvimento de 
medicamentos farmacêuticos com o objetivo de melhorar a solubilidade, a dissolução, 
a biodisponibilidade e a estabilidade de várias drogas pouco solúveis em água (HICKEY 
et al., 2007; STEED et al, 2013). Wouters et al. (2012) afirmam que o AC é um 
coformador farmaceuticamente compatível, formando co-cristais com diferentes 
substâncias, atribuindo ao AC, além de suas propriedades biológicas já citadas, um 
aumento da solubilidade e outras propriedades físico-químicas. 

Siedler et al. (2015) sintetizaram cocristais de nevirapina, um fármaco pouco 
hidrossolúvel, através da técnica da mecanossíntese e obtiveram cocristais utilizando 
os coformadores ácido salicílico e sacarina. A formação desses cocristais foi confirmada 
através das técnicas de caracterização de DSC e DRX, e foi utilizado para o doseamento 
um método analítico desenvolvido por Wollinger et. al (2012) do fármaco através da 
Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

A técnica cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE) está disponível desde 2004 
pela empresa Waters, tendo como objetivo principal a função de reduzir o consumo de 
solventes e o tempo de análise, sem interferir na eficiência do método analítico. Estudos 
conduzidos por Solon et al. (2015) mostraram os benefícios adquiridos, em uma rotina 
de laboratório de controle de qualidade, ao utilizar um método de doseamento por CLUE 
em comparação com um método equivalente por CLAE, onde foi possível observar 
redução de consumo de solvente de até 900 mL e redução de tempo de até 560 min por 
80 análises realizadas. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 317 

 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver e validar um método 
cromatográfico ultra rápido para o doseamento de ácido cinâmico presente em misturas 
físicas e cocristais, junto aos coformadores cafeína, nicotinamida e tiamina. 

 
Metodologia 

 
1.1.Materiais e Solventes 
 
Água ultrapura foi obtida de um sistema de purificação integral de água Milli-Q 
(Millipore®). Foram utilizadas as substâncias metanol, ácido trifluoroacético (TFA) e 
tampão fosfato. As substâncias químicas de referência (SQR) foram: Ácido cinâmico 
(AC), Cafeína (CAF), Nicotinamida (NIC) e Tiamina (TIA). 
 
1.2.Equipamentos 
 
Foi utilizado o equipamento UFLC XR Prominence da Shimadzu® equipado com um 
sistema de bombas multissolvente (LC-20AD XR), sistema de injeção automático (LC-
20AC XR), um sistema de degaseificação (DGU-20A5), um forno para coluna (CTO-
20AC) e um detector UV-VISIVEL com arranjo de diodos (SPD-M20A) conectados por 
um controlador de sistema (CBM-20A) a um computador. Foram utilizadas 3 colunas 
distintas de fabricantes diferentes, foram elas a coluna C18 Poroshell 120 da Agilente® 
(50 x 4,6 mm D.I; tamanho de partícula 2,7 µm – Coluna A), coluna C18 da Shim-Pack 
da Shimadzu® (75 x 4,6 mm D.I; tamanho de partícula 2,2 µm – Coluna B) e a coluna 
Kinetex da Phenomenex® (50 x 2,1 mm D.I; tamanho de partícula 1,3 µm – Coluna C). 
Câmara de fotoestabilidade modelo 424 CF da Rholder® com lâmpada fluorescente. 
 
1.3.Desenvolvimento e otimização do método analítico por Cromatografia Líquida de 
Ultra Eficiência (CLUE) 
 
Inicialmente, partiu-se de um método proposto por Nagamallika e Devi (2013), onde foi 
utilizado fluxo de fase móvel (Fm) 0,4 mL/min, volume de injeção (vinj) 2 µL e 
temperatura do forno 40 ºC. Foi utilizada a coluna C18 Poroshell (Coluna A) e uma 
programação gradiente (gradiente 1) que pode ser observada na Figura 1. O mesmo 
método foi aplicado utilizando metanol (MeOH) como Fase Móvel B (FMB), e para a 
Fase Móvel A (FMA) foi utilizada solução de TFA 0,1% (pareador iônico) e tampão 
fosfato de sódio monobásico 0,02 M com pH final de 4,6 ajustado com ácido fosfórico, 
para definir qual proporcionaria parâmetros cromatográficos mais favoráveis. Em 
seguida, visando otimização do método, foram testadas as colunas B e C e diferentes 
fluxos (de 0,4 a 1,0 mL/min). Para otimizar o método foi também propostas mudanças 
no gradiente e na FMB que foi alterada para acetonitrila. 
 
1.4.Validação do método cromatográfico 
 
O método foi validado de acordo com a RDC nº 166/2017 vigente da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA, Brasil), através dos parâmetros: seletividade, 
linearidade, exatidão, precisão, limite de detecção e quantificação e robustez. 
 
1.4.1.      Seletividade 
 
Para avaliar a seletividade foram realizados estudos de degradação forçada, onde os 
componentes foram submetidos a condições de estresse ácido, básico, oxidativo, 
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térmico e fotolítico. 
 
1.4.1.1. Hidrólise ácida, básica e oxidativa 
 
Foi retirada uma alíquota de 1 mL da solução estoque do SQR (AC, CAF, NIC e TIA) 
isolado, e separadamente, e 4 mL de solução de degradante (HCl 1M, NaOH 1M e H2O2 
a 3%) e foram colocadas em tubo de ensaio. Após 24h, a temperatura ambiente e ao 
abrigo da luz, foi retirado 2,5 mL da solução resultante que foi diluída em balão 
volumétrico de 10 mL com TFA 0,1 %. O mesmo procedimento foi realizado com as 
soluções padrão de AC + CAF, AC + NIC e AC + TIA. 
 
1.4.1.2.Degradação térmica 
 
Foi retirada uma alíquota de 2 mL da solução estoque do SQR (AC, CAF, NIC e TIA) 
isolado, e separadamente, e foi colocada em tubos rosqueados vedados e submetidos 
à uma temperatura de 60 °C ± 0,5, ao abrigo de luz, em estufa de secagem Quimis 
(modelo Q317M-53). Após 24 horas, foram retirados 0,5 mL de alíquota do tubo e 
diluídos para um balão de 10 mL com solução de TFA 0,1%. 
 
1.4.1.3.Degradação fotolítica 
 
Foi retirada uma alíquota de 2 mL da solução estoque do SQR (AC, CAF, NIC e TIA) 
isolado, e separadamente, e foi colocada em tubos de ensaio que foram colocados em 
câmara de fotoestabilidade modelo 424 CF da Rholder® sob exposição a luz UV 
emitindo 1,2 milhão de lux.hora e 200W-h/m², a temperatura ambiente. Após 24 horas, 
foram retirados 0,5 mL de alíquota do tubo e diluídos para um balão de 10 mL com 
solução de TFA 0,1%. 
 
1.4.2.      Linearidade 
 
A linearidade foi avaliada em cinco níveis de concentração, variando entre faixa linear 
de 80 a 120% da concentração de trabalho desejada. Para isso, foram preparadas 
triplicatas das soluções estoque de AC, CAF, NIC e TIA e estas soluções foram diluídas 
para faixas entre 40 – 160 μg/mL (para AC), 52,4 – 209,6 μg/mL (para CAF), 32,96 – 
132 μg/mL (para NIC) e 71,6 - 286,4 μg/mL (para TIA). Estas faixas de concentração 
foram estabelecidas mediante proporcionalidade molar com o AC. Por fim, cada solução 
foi injetada em triplicata e foi construída uma curva de calibração, cuja linearidade foi 
determinada utilizando o coeficiente de correlação linear (r2), interceptação no eixo das 
ordenadas (Y) e inclinação da curva analítica (IC). 
 
1.4.3.      Precisão 
 
Este parâmetro foi avaliado utilizando os ensaios de repetibilidade (precisão intra-
corrida), com ensaios em um mesmo dia com mesmo operador e instrumentação, e 
precisão intermediária (precisão inter-corrida), com ensaios em dois dias diferentes por 
operadores diferentes. Os ensaios foram realizados através da leitura de 6 réplicas das 
soluções na concentração de 100% da concentração de trabalho desejada para cada 
analito individualmente e os resultados foram expressos em desvio padrão relativo 
(DPR). 
 
1.4.4.      Exatidão 
 
Para avaliar a exatidão foi utilizado o método de adição de padrão, preparando triplicatas 
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em três níveis de concentração para cada substância. A exatidão foi expressa de acordo 
com a relação percentual de recuperação (%) do analito de concentração conhecida 
adicionado à amostra em relação à concentração determinada experimentalmente. 
 
1.4.5.      Robustez 
 
Foram realizadas pequenas variações, uma por vez, nas condições cromatográficas, 
como concentração de TFA na FMA (± 0,02%), fluxo da fase móvel (± 0,005 mL/min) e 
temperatura do forno (± 2 ºC). Além disso, foi também realizada a estabilidade das 
soluções analisando, após 24h, as soluções padrão mantidas em condiçõe 
 
Resultados e Discussões 
 

1.1.Desenvolvimento e otimização do método analítico por CLUE. 

Como pode ser visto na Figura 2, existe uma semelhança estrutural entre os analitos e 
seus respectivos pKa’s, o que dificulta a separação em modo isocrático, fazendo-se 
necessária a utilização de um método cromatográfico gradiente. 

Desta forma, foi realizada uma triagem onde foram testados gradientes lineares que 
seguem os esquemas descritos na Tabela 1, onde foi utilizado metanol como FMB, TFA 
0,1% em água ultra purificada como FMA, Vi = 2 µL, FFM = 0,4 mL/min, coluna C18 
Poroshell e temperatura = 40 ºC. Os cromatogramas obtidos estão representados na 
Figura 3, onde pode ser observado que para todas as condições de programação 
avaliadas a linha base mostra grande sensibilidade às mudanças bruscas na proporção 
de metanol alteradas durante a execução do gradiente, sendo visível uma alteração na 
linha de base negativa. 

Após concluir que a utilização de um gradiente linear é desvantajosa para este caso, foi 
proposto o gradiente dinâmico (Gradiente 1) presente na Tabela 2 e foi também 
realizada uma comparação entre fases aquosasdistintas, onde foram comparadas as 
soluções de tampão fosfato de sódio 0,02 M (pH 4,6) e TFA 0,1%. Através dos 
cromatogramas obtidos, presentes na Figura 4, e com o auxílio dos parâmetros 
cromatográficos referentes a estes cromatogramas, os quais estão representados na 
Tabela 3, foi possível observar o aparecimento de cauda, derivada da ionização 
completa do AC na amostra, quando a FMA era tampão fosfato. Isto indica que esta 
fase móvel não foi capaz de suprimir as espécies iônicas formadas (KAZAKEVICH; 
LOBRUTTO, 2007). Já a utilização do TFA 0,1%, embora tenha proporcionado maior 
tempo de análise, mostrou melhor simetria de pico e melhores parâmetros 
cromatográficos, havendo uma melhora significativa na eficiência de separação dos 
componentes, sendo evidenciado por maiores valores de fator de retenção, resolução e 
número de pratos teóricos. Logo, escolheu-se o TFA 0,1% como FMA para prosseguir 
com a otimização do método. 

O próximo passo foi testar mais duas colunas, contudo foi necessário realizar os 
cálculos de transferência de método para adaptar o fm e o Vinj às dimensões dessas 
outras colunas testadas. Com isso, as condições cromatográficas adaptadas são 
mostradas na Tabela 4. 

A partir dos cromatogramas obtidos para as três colunas (Figura 5) pode ser observado 
que a coluna C apresentou menor tempo de análise, entretanto não apresentou 
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seletividade adequada, havendo coeluição das substâncias 1 e 2, logo esta foi excluída. 
Comparando as colunas A e B, embora a coluna B tenha apresentado boa resolução e 
fator de cauda, a coluna A apresentou resolução e fator de cauda satisfatórios (R > 2 e 
Tf < 1,4), além de valores mais altos de número de pratos teóricos, indicando melhor 
eficiência de separação em relação à coluna B, e menor tempo de análise, cumprindo 
uma das propostas da CLUE que é reduzir o tempo de análise. Estes parâmetros podem 
ser observados na Tabela 5. 

Após selecionar a coluna A, e visando a otimização do método, foi avaliada a influência 
do fluxo da fase móvel nos parâmetros cromatográficos. A variação do fluxo para o 
programa de gradiente 1 foi na faixa de 0,4 a 1,0 mL/min e os cromatogramas são 
mostrados na Figura 6, onde é mostrado que, como já esperado, o aumento do fluxo 
reduz o tempo de análise, uma vez que aumenta a velocidade de transferência de 
massa, reduzindo a retenção do analito. Entretanto também foi notado alargamento na 
base dos picos, sendo evidenciado pelo aumento no Tf (indicando redução de simetria 
do pico), fato que também foi observado em estudos conduzidos por Kazakevich & 
Lobrutto (2007). Isto indica que o aumento do fluxo, embora reduza o tempo de análise, 
ele pode interferir negativamente nos parâmetros de adequabilidade do método 
analítico. Por isso, escolheu-se trabalhar com FM = 0,6 mL/min. Os parâmetros 
cromatográficos estão expressos na Tabela 6. 

Em seguida, visando reduzir ainda mais o tempo de análise, foram feitos ajustes no 
programa de gradiente 1 (os ajustes estão representados na Tabela 7), além de alterar 
a FMB de metanol para acetonitrila visando observar o impacto da redução da força de 
eluição e promover melhoria nos parâmetros cromatográficos devido a maior 
seletividade da acetonitrila em relação ao metanol, com base nas especificidades da 
interação analito-solvente (solvatação) e o comportamento específico de adsorção do 
solvente orgânico, com maior auxilio na otimização da retenção e seletividade de 
separação, onde segundo a série eluotrópica de Snyder: metanol = 0,95 ˃ acetonitrila = 
0,65 (KAZAKEVICH; LOBRUTTO, 2007). 

A partir das alterações realizadas foi obtido o cromatograma mostrado na Figura 7 e os 
parâmetros de adequabilidade presentes na Tabela 8, onde pode-se observar que os 
parâmetros apresentaram valores satisfatórios. 

Por fim, foi obtido o cromatograma 3D (Figura 8) do método desenvolvido e otimizado 
para escolher o melhor comprimento de onda que evidencie os quatro analitos, Com 
base no cromatograma, foi escolhido o comprimento de onda 260 nm. 

1. 2. 

2.1. 

2.2.Validação do método cromatográfico 

O método foi validado de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 
166/2017 vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e os resultados estão 
compilados na Tabela 10. A seletividade foi determinada após estudos de degradação 
de 24h em meios de degradação: hidrolise básica e ácida, oxidativo, térmico e fotolitico 
para as amostras em solução, onde foi possível observar a formação de diversos 
produtos de degradação. Durante os estudos de degradação foi observado que em meio 
básico ocorria coeluição dos analitos e seus respectivos produtos de degradação, desta 
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forma foi realizada uma adaptação do método, seguindo o esquema mostrado na Tabela 
9, para separar os produtos de degradação formados. A partir dos cromatogramas 
obtidos (Figura 9) foi observada a formação de produtos de degradação para as 
amostras AC+CAF, AC+NIC e AC+TIA no meio básico e meio fotolitico, sendo estes 
produtos originados dos coformadores em meio básico e originado do AC quando 
exposto à luz. Para avaliar a presença de coeluição foi calculada a pureza dos picos 
cromatográficos, onde foram obtidas purezas acima de 0,99 para todos os analitos, 
demonstrando que o método mostra seletividade para quantificação dos analitos com 
os produtos de degradação. 

Analisando a Tabela 10, que mostra os resultados dos testes de validação, no item 
linearidade pode ser observado, para todos os analitos, valor de r2 maior que 0,99, 
indicando que o método é linear. A repetibilidade apresentou valores dentro dos limites 
aceitáveis de acordo com a concentração de trabalho e variabilidade do método, com 
recuperação dentro da faixa de 98 a 102% e DPR menor que 4,0%. A precisão 
intermediária também apresentou valores dentro dos limites aceitáveis. Para o ensaio 
de exatidão, foram obtidos valores dentro dos limites aceitáveis, de acordo com os 
objetivos do método, para os três níveis de concentração (baixo, médio e alto) para 
todos os analitos, variando de 99 a 101%, com DPR menor que 5%. Os ensaios de 
robustez demonstraram que a resposta do método não foi influenciada por pequenas e 
deliberadas modificações avaliadas. Não foram verificadas diferenças significativas nos 
teores de AC, CAF, NIC e TIA nas condições avaliadas, com DPR de até 2,65%. Porém, 
o Tr dos analitos muda consideravelmente quando há variações no fluxo da fase móvel, 
sendo umas das condições a serem monitoradas no método. Os LD e LQ obtidos a partir 
da curva analítica foram, respectivamente: AC (5,85 e 19,5 µg.mL-1), CAF (7,5 e 25,1 
µg.mL-1), NIC (4,34 e 14,45 µg.mL-1) e TIA (21 e 70,05 µg.mL-1). 

2.3.Determinação do teor de AC em misturas físicas (MF) e cocristais (CC) 

O teor de AC foi determinado em misturas físicas de AC e seus respectivos 
coformadores e também em cocristais obtidos utilizando o processo de rotaevaporação 
e os resultados estão contidos na Tabela 11, onde pode ser observado que os valores 
variaram dentro do esperado, conforme estabelecido por compêndios oficiais (BRASIL, 
2010). 

 
Conclusão 
 

Foi desenvolvido e validado um método analítico de doseamento, por Cromatografia 
Líquida de Ultra Eficiência, de ácido cinâmico presente em misturas físicas e cocristais 
com os coformadores cafeína, nicotinamida e tiamina. O método apresentou tempo de 
análise consideravelmente rápido (5 min), mantendo os parâmetros de adequabilidade 
dentro dos valores aceitáveis. A validação do método mostrou que ele é seletivo para 
os analitos testados quanto aos seus produtos de degradação, linear, preciso, exato e 
robusto de acordo com a legislação vigente da ANVISA, demonstrando assim a aptidão 
do método analítico para ser utilizado como metodologia de quantificação dos possíveis 
cocristais de AC. 
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Figura 1 – Gradiente cromatográfico inicial 

 

 

Figura 2 – Estrutura química e valores de pKa dos analitos a) ácido cinâmico b) cafeína 
c) nicotinamida d) cloridrato de tiamina. 
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Figura 3 – Cromatogramas obtidos utilizando os gradientes lineares A, B, C e D. As 
setas mostram alterações da linha base ocasionadas pelas mudanças na proporção do 
solvente do gradiente. 

 

 

Figura 4 – Cromatogramas obtidos utilizando- a) tampão fosfato (pH 4,6) e b) TFA 0,1%. 
Analitos- 1- NIC, 2- TIA, 3- CAF e 4- AC. 
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Figura 5 – Cromatogramas obtidos utilizando as colunas Poroshell 120 (A), Shim Pack 
(B) e Phenomenex (C). Analitos- 1- NIC, 2- TIA, 3- CAF e 4- AC. 

 

 

Figura 6 – Cromatogramas obtidos em diferentes fluxos de fase móvel a partir do 
gradiente 1. Analitos- 1- NIC, 2- TIA, 3- CAF e 4- AC. 

 

 

Figura 7 – Cromatograma obtido para o gradiente 2. Analitos- 1- NIC, 2- TIA, 3- CAF e 
4- AC. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 326 

 

 

Figura 8 – Cromatograma 3D obtido para o método desenvolvido e otimizado. 

 

 

Figura 9 – Cromatogramas (Seletividade) – a) AC + CAF, b) AC + NIC e c) AC + TIA. 
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Tabela 1 – Esquemas de programação dos gradientes lineares utilizados para triagem. 

 

 

Tabela 2 – Esquemas de programação do gradiente 1 
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Tabela 3 – Parâmetros cromatográficos obtidos utilizando o gradiente 1 e variando a 
FMA, onde: Tr (tempo de retenção), N (número de pratos teóricos), R (resolução) e Tf 
(fator de cauda). 

 

 

Tabela 4 – Condições de transferência de método para as colunas avaliadas. 

 

 

Tabela 5 – Parâmetros cromatográficos obtidos para as diferentes colunas avaliadas. 
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Tabela 6 – Parâmetros cromatográficos obtidos a partir da variação de FM com o 
gradiente 1. 

 

 

Tabela 8 – Parâmetros cromatográficos obtidos utilizando o gradiente 2 e alterando a 
FMB. 
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Tabela 7 – Programação dos gradientes 1 e 2. 

 

 

Tabela 9 – Programação dos gradientes 1 e 2. 
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Tabela 10 – Parâmetros de validação. 

 

 

Tabela 11 – Teor de AC nas misturas físicas e cocristais. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 332 

 

CÓDIGO: SB0118 

AUTOR: STHEPHANY RAYANNE GOMES DE SOUZA 

COAUTOR: JOSIMARA PEREIRA NOGUEIRA 

COAUTOR: MARIA HATJIATHANASSIADOU 

COAUTOR: PRISCILLA MOURA ROLIM 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA 

 

 

TÍTULO: Avaliação da eficiência do uso de recursos naturais no processo produtivo de 

refeições de instituições de ensino 

Resumo 

 

No Brasil, o setor de alimentação coletiva apresenta-se em grande expansão, gerando 
tanto lucros quanto geração de trabalho e mostra-se cada vez mais preocupado com 
desenvolvimento de ações que possam promover sustentabilidade em seu ambiente de 
trabalho. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa foi de avaliar a eficiência do uso 
de recursos naturais por meio da observação das instalações e serviços de 
Restaurantes Universitários (RU) vinculados a UFRN, de maneira guiada, por uma lista 
de verificação de desempenho ambiental. Os resultados obtidos mostraram que as 
instituições apresentaram percentual acima de 70% de adequação, com destaque para 
o RU 1, com 87%, sendo considerada a única instituição com muito boa adequação 
dentre as três analisadas. Dentro do contexto, percebe-se que fortalecer o uso e 
consequente aplicação de instrumentos de avaliação pode ser estratégia a melhoria da 
eficiência ambiental em RU, quando bem aplicados, uma vez que a verificação dos 
processos em Unidades de Alimentação pode direcionar ações que visem a melhoria 
das práticas sustentáveis. 

 
 
Palavras-chave: Desempenho ambiental;Unidade de Alimentação e 

Nutrição;sustentabilide. 

TITLE: Evaluation of the efficiency of the use of natural resources in the productive 

process of meals in educational institutions. 

Abstract 

 

In Brazil, the collective food sector is booming, generating more profits and job creation 
and is increasingly concerned with the development of actions that contribute to the 
sustainability of its work environment. Thus, the present study aimed to evaluate the 
efficiency of the use of natural resources and the service capacity of University 
Restaurants (UR) of the UFRN using an environmental performance checklist. The 
results obtained showed that all the three institutions investigated are with >70% of 
adequacy, highlighting the UR 1 (87%), meaning a good adequacy evaluation when 
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compared with the others UR analyzed. In the context, it's realized that the fortification 
and the correct use of tools can improve the UR environmental efficiency, when well 
applied, once that the use of verification checklists in Food Units can direct actions aimed 
at improving sustainable practices. 

 
 
Keywords: Environmental performance; Food Units; sustainability. 

Introdução 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor de 
alimentação coletiva está em constante expansão, visto que a estimativa de 
movimentação deste mercado apenas neste ano confere a produção de 21.8 milhões 
de refeições por dia, com lucro de 43.5 bilhões de reais (ABERC, 2019). Em paralelo, a 
busca por aperfeiçoamento quanto a gestão ambiental em diversas empresas as 
direciona, mesmo que por competitividade, a promover produtos e processos que 
reduzam o impacto negativo ao meio ambiente (BONEMBERGER; BORTOLUZZI, 
2015). 

Implementar ações de preservação ao meio ambiente mudou de tendência para uma 
necessidade eminente, uma vez que o interesse envolve, atualmente, não só o produtor, 
como também o consumidor, graças as redes de informação. Dentro desta perspectiva, 
o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), por meio da Resolução Nº 600/2018, que 
dispõe sobre as áreas de atuação do profissional nutricionista e suas atribuições, incluiu 
como requisito obrigatório o desenvolvimento de ações que promovam a 
sustentabilidade em seu ambiente de trabalho. 

Como estratégia, a análise de indicadores ambientais – como o desempenho ambiental, 
caracterizado pelo conjunto de indicadores que avalia condições internas e externas de 
processos e atividades em uma empresa – possibilitam ao aplicador a avaliação 
comparativa do desempenho ambiental com foco, dentre outros, em recursos como 
água, energia, biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, por exemplo, mostrando-
se como opção aplicável à gestão em unidades de serviço em alimentação (JOUNG et 
al., 2013; ZOBEL et al., 2002; FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, 2008). 

Desta forma, o objetivo da presente pesquisa foi de avaliar a eficiência do uso de 
recursos naturais em Restaurantes Universitários (RU) vinculados à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), investigando a eficiência ambiental, de 
maneira comparativa, de suas instalações e serviços. 

A realização deste trabalho justifica-se na premissa de o incentivo à adoção de práticas 
sustentáveis nos ambientes de trabalho se faz indispensável nos dias de hoje, em 
consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável promovido pela 
Organização das Nações Unidas, com foco na vertente econômica e ambiental. 

 
Metodologia 
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Tratou-se de um estudo transversal de natureza descritiva e exploratória realizado em 
restaurantes institucionais vinculados a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), selecionados a partir de uma amostragem não-probabilística por conveniência, 
localizados na capital (RU 1), região metropolitana (RU 2) e mesorregião Agreste (RU 
3) do estado do Rio Grande do Norte (RN), totalizando 3 instituições. A pesquisa se deu 
no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, a mesma foi encaminhada ao Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), sendo aprovada sob parecer de n°2.989.483. Os restaurantes 
emitiram carta de anuência confirmando a participação de suas Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN) na pesquisa. 

Para a avaliação do desempenho ambiental das instituições estudadas, foi aplicado uma 
lista de verificação desenvolvida por Strasburg e Pereira (2016). A mesma teve por 
objetivo determinar o uso eficiente de recursos naturais em Unidades de Alimentação e 
Nutrição (UAN) por meio da observação de suas instalações físicas. O checklist permitiu 
a observação de 55 itens distribuídos em grupos: 1. Água (10 itens); 2. Energia elétrica 
(12 itens); 3. Gás (8 itens); 4. Produtos químicos (10 itens); 5. Gestão de resíduos (15 
itens). 

Os grupos foram divididos em dois processos de análise, identificação e 
operacionalização, com o objetivo de identificar a procedência, o abastecimento e 
características gerais de cada recurso, bem como o seu funcionamento, 
respectivamente. Seguindo a própria metodologia do autor citado anteriormente, foi 
atribuída uma pontuação mínima (um ponto) e máxima (três pontos) para cada item 
avaliado. É importante ressaltar que a aplicação do checklist bem como seus pontos é 
maleável de acordo com o local estudado a depender de sua estrutura. 

Para obtenção da pontuação de cada parâmetro da lista, foi realizada a média da 
pontuação obtida através da soma da pontuação dividida pela soma da pontuação 
mínima possível em cada parâmetro, tendo como resultado a média por grupo. A leitura 
dos resultados foi feita em percentual, onde as instituições que obtivessem média ≤ 50% 
foram classificadas com adequação insatisfatória, ≥ 51% e ≤ 75% com boa adequação 
e com pontuação ≥ 76% e ≤ 100% com muito boa adequação. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com os dados analisados, todas as instituições obtiveram resultados 
satisfatórios quanto ao seu desempenho ambiental, ambas estando com percentual 
acima de 70% de adequação (Anexo I), com destaque para a instituição localizada na 
capital do Estado (RU 1), com 87%, sendo considerada a única com muito boa 
adequação dentre as três analisadas. Entretanto, mesmo com adequação satisfatória, 
o consumo de gás e energia elétrica apresentaram os menores valores de adequação 
dentre os demais, com 68,7% e 68,3%, respectivamente. 

A importância contida na avaliação do desempenho ambiental justifica-se não somente 
pela melhora do gerenciamento e planejamento de ações controle dentro de um 
estabelecimento frente ao impacto ambiental gerado por si mesmo (IONEL, 2009), bem 
como pode apresentar-se como chave importante ao sucesso e performance financeira 
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de um serviço. Entretanto, pequenas empresas ainda apresentam dificuldades quanto 
a aplicação da gestão ambiental frente a barreiras como o custo, treinamento de pessoal 
defasado e a não inclusão desta como estratégia no local de trabalho, por exemplo, 
fazendo com que as que estão ativas neste processo sejam vistas de maneira 
diferenciada (LLACH et al, 2013). 

Como dito anteriormente, mesmo que ainda considerado satisfatório, o consumo de gás 
e eletricidade obtiveram os menores percentuais dentre todos os grupos analisados 
neste estudo, principalmente pela inexistência do Selo Procel e ausência de registro de 
manutenção de gás. O consumo de água, apesar de não mostrar-se insatisfatório 
numericamente, apresentou inconformidades no que se refere a presença de hidrômetro 
em duas das instituições analisadas. Também foi observado que, entre os processos 
analisados, a operacionalização obteve melhores percentuais em relação ao processo 
de identificação, quando observados as instituições de maneira individual. 

A escolha de equipamentos com melhor eficiência energética não somente é vista como 
estratégia para a economia de energia e ações de manutenção preventiva, como 
também se apresenta como primeiro incentivo a práticas ambientais no setor de 
serviços. É percebido que as reduções de desperdício de água e consumo de energia 
são situações que unem a gestão de qualidade com a gestão ambiental, sendo vistas 
tanto em indústrias de alimentos quanto de bebidas (STRASBURG; JAHNO, 2017). 

Entretanto, para que a conformidade destas ações seja legalmente bem vista, é 
importante que os processos de uma instituição sejam vistos além de sua 
operacionalização e produção. Silva (2012), em estudo realizado em uma UAN 
localizada no estado do Belém do Pará, observou carência quanto a documentação e 
registros do local. A autora destaca que os registros devem ser estabelecidos e 
mantidos para proporcionar evidências da conformidade com requisitos e da operação 
eficaz do sistema de gestão da segurança de alimentos das instituições. 

A gestão ambiental como contexto da sustentabilidade, muitas vezes fornecidas por 
empresas de consultoria, apesar de positiva, mostram-se como atividades pontuais. 
Desta forma, utilizar de recursos como listas de verificação com análise contínua pode 
ser estratégia para traçar metas e ações que melhor priorizem os aspectos ambientais 
e seus impactos dentro de uma instituição (SEIFFERT, 2011). Entretanto, a lapidação 
de seus critérios de avaliação é necessária frente a atualização de estudos científicos e 
características próprias de cada estabelecimento. 

Strasburg e Pereira (2016), em estudo realizado em restaurantes universitários da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), utilizando a mesma lista de 
verificação citada neste trabalho, notaram que as questões de múltipla escolha podem 
ter interferido na pontuação obtida, talvez não refletindo de maneira adequada o ponto 
avaliado. Todavia, quando aplicados de maneira correta, os dados obtidos e suas 
consequentes ações podem representar melhoria na performance ambiental dos locais, 
como mostra Strasburg, Pereira e Campani (2016) em análise comparativa da eficiência 
ambiental em RUs da UFRGS. 

 
Conclusão 
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O presente estudo permitiu avaliar as instalações de três Restaurantes Universitários 
vinculados a Universidade Federal do Rio Grande do Norte quanto ao seu desempenho 
ambiental. As instituições avaliadas apresentaram desempenho satisfatório, 
principalmente no que se refere ao processo de operacionalização, principalmente o RU 
localizado na capital do Estado. 

No presente estudo, é importante ressaltar que a comparação da adequação dos locais 
analisados é para fins observacionais, tendo em vista a diferença entre suas estruturas 
físicas, instalações e equipamentos, que os confere características ímpares. Dentro do 
contexto, a atualização de listas de verificação, embasados cientificamente e 
adequados ao local de estudo, deve ser constante, incluindo treinamento para sua 
aplicação. Percebe-se que fortalecer ações como esta, auxiliam não somente no melhor 
gerenciamento da instituição, quanto nos pilares ambiental e econômico que compõem 
o tripé da sustentabilidade. 
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ANEXO I. Desempenho ambiental dos Restaurante Universitários do RN, por instituição, 
de acordo com os parâmetros avaliados, entre o segundo semestre de 2018 e primeiro 
semestre de 2019. 
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TÍTULO: DESIGUALDADES NO ADOECIMENTO E MORTE POR CÂNCER DE MAMA 

NO BRASIL 

Resumo 

Nos dias atuais em todo o mundo, o câncer tem sido responsável por taxas crescentes 
de incidência e de mortalidade que demonstram projeções ascendentes para os 
próximos anos. O trabalho tem como objetivo, analisar a mortalidade por câncer de 
mama no Brasil e sua relação com indicadores socioeconômicos e de oferta de serviços 
de saúde no período de 2001 a 2015. Tendo em vista isso, desenvolveu-se um Estudo 
ecológico, cujas unidades de análise são as 161 Regiões Intermediárias de Articulação 
Urbana (RIAU), definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 
ano de 2017. Os dados sobre mortalidade foram coletados do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Os óbitos por neoplasias malignas foram selecionados de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10), com o código C50 
(Capítulo II – Neoplasias), que corresponde à neoplasia maligna da mama [14]. Levou-
se em consideração o local de residência e a faixa etária detalhada para o período 
estudado (2001 a 2015). Foram excluídos do estudo os óbitos sem local de residência 
e faixa etária especificados. As variáveis socioeconômicas foram coletadas no Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil, disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD). Os dados sobre a densidade de médicos e serviços 
de saúde foram retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
 
Palavras-chave: Neoplasia da Mama, Desigualdades, Epidemiologia, Saúde coletiva. 

TITLE: Breast Cancer Death and Inequality in Brazil 

Abstract 

 

In today's world, cancer has been responsible for rising incidence and mortality rates that 
show rising projections for years to come. The objective of this paper is to analyze breast 
cancer mortality in Brazil and its relationship with socioeconomic indicators and health 
service provision from 2001 to 2015. In view of this, an Ecological Study was developed, 
whose units of Analysis are the 161 Intermediate Urban Articulation Regions (RIAU), 
defined by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) in 2017. Mortality 
data were collected from the Mortality Information System (SIM) of the Department of 
Informatics of the System Single Health (DATASUS). Deaths from malignant neoplasms 
were selected according to the International Classification of Diseases 10th revision 
(ICD-10), with code C50 (Chapter II - Neoplasms), which corresponds to malignant 
breast neoplasia [14]. We took into consideration the place of residence and the detailed 
age range for the studied period (2001 to 2015). Deaths with no specified place of 
residence and age range were excluded from the study. The socioeconomic variables 
were collected from the Atlas of Human Development in Brazil, provided by the United 
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Nations Development Program (UNDP). Data on the density of doctors and health 
services were taken from the National Register of Health Facilities (CNES). 

 
 
Keywords: Breast Neoplasia, Inequalities, Epidemiology, Collective Health. 

Introdução 

O câncer é uma doença crônica não transmissível de importante impacto 
epidemiológico, social e econômico, considerado um dos maiores problemas de saúde 
pública da atualidade [1]. No mundo, o câncer tem sido responsável por elevadas taxas 
de incidência e de mortalidade que apresentam tendência ascendente para os próximos 
anos. Para o sexo feminino, estima-se no mundo um incremento de, aproximadamente, 
cinco milhões de novos casos de câncer e de cerca de três milhões de novas mortes 
por câncer entre os anos de 2018 e 2040 [2]. 
O câncer de mama ganha destaque neste cenário, com elevadas taxas de incidência e 
de mortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil é estimado 
um considerável incremento na incidência e mortalidade por este tipo de câncer, com a 
expectativa de mais de 47 mil novos casos e de mais de 13 mil mortes de mulheres nos 
próximos 22 anos [2]. 

A epidemiologia do câncer reflete, sobremaneira, as diferenças socioeconômicas, 
étnicas e raciais que se manifestam em populações específicas e que são 
determinantes das disparidades em saúde definidas no processo de adoecimento e 
morte por esta doença [3]. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o termo 
disparidades em saúde como as diferenças injustas e evitáveis nas condições de saúde 
observadas em populações dentro de um mesmo país ou entre países distintos [4]. 
Atualmente, o termo engloba explicitamente os conceitos de equidade, desigualdade e 
injustiça, reconhecendo que a injustiça social é determinante das disparidades em 
saúde [5]. 

Mundialmente, há um consenso de que tais disparidades em saúde marcam todo o 
processo de adoecimento e morte por câncer. Observa-se, portanto, que alguns tipos 
oncológicos são característicos de áreas mais desenvolvidas, estando associados ao 
processo de urbanização e ao desenvolvimento econômico [6]. Já outros tipos de câncer 
serão mais prevalentes e incidentes em regiões menos desenvolvidas, onde ainda há 
elevada ocorrência de tipos oncológicos associados às infecções [6]. Dessa forma, o 
risco de adoecimento e morte por câncer poderá variar de acordo com grupos 
socioeconômicos, étnicos e raciais, o que está associado à disponibilidade e acesso aos 
serviços de saúde, bem como aos cuidados em saúde da população [3], [5], [7]. 

A distribuição espacial da mortalidade por câncer de mama sofre variações de acordo 
com as condições sociais, econômicas e culturais, bem como de oferta e acesso aos 
serviços de saúde das regiões e municípios [10]. Constata-se que a ocorrência deste 
tipo oncológico é mais comum em países e áreas de maior desenvolvimento econômico, 
podendo estar relacionado aos hábitos de vida, fatores comportamentais e sexuais das 
mulheres [6], [10]. Além disso enfatiza-se a oferta e o acesso aos serviços de saúde de 
diagnóstico e tratamento oportuno do câncer de mama, com destaque à melhor 
acessibilidade e maior qualidade e modernidade dos cuidados em oncologia [11]. 
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Metodologia 
 

Trata-se de um estudo do tipo ecológico com abordagem quantitativa, cujas unidades 
de análise são as 161 Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (RIAU), definidas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2017, 
correspondendo a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação e as 
Regiões Geográficas Imediatas [13]. Tais RIAU organizam o território a partir de 
metrópoles, capitais regionais ou centros urbanos de menor dimensão, levando em 
consideração os fluxos de gestão privado e público, bem como a existência de funções 
urbanas de maior complexidade [13]. 

Os dados sobre mortalidade foram coletados do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Os óbitos por neoplasias malignas foram selecionados de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10), com o código C50 
(Capítulo II – Neoplasias), que corresponde à neoplasia maligna da mama [14]. Para tal, 
levou-se em consideração o local de residência e a faixa etária detalhada para o período 
estudado, correspondente a cinco anos compreendidos entre 2011 e 2015. Foram 
excluídos do estudo os óbitos sem local de residência e faixa etária especificados. 

Para a correção do número de óbitos, considerando a sua redistribuição de acordo com 
sexo, faixa etária, completude do preenchimento da declaração de óbito e os óbitos por 
causa mal definidas, foram utilizados os seguintes passos: (1) Realização do cálculo de 
fator de correção para o período analisado, cada faixa etária e estado, a partir da 
diferença percentual entre a quantidade de óbitos notificados ao SIM e a de óbitos 
redistribuídos baseado no capítulo II (neoplasias) do CID-10; (2) A diferença obtida foi 
somada ao valor 1 para calcular o fator de correção para cada estado, uma vez que o 
SIM só disponibiliza os dados redistribuídos por Unidade da Federação; (3) Este fator 
de correção, por sua vez, foi multiplicado ao número de óbitos de cada município de 
todos os estados brasileiros. Como o portal do DATASUS não disponibiliza ainda os 
dados corrigidos dos anos 2014 e 2015 foi calculado o fator de correção isoladamente 
para o ano de 2013. Este, então, foi aplicado aos dados de mortalidade dos anos de 
2014 e 2015. 

Com a informação do número de óbitos corrigidos por municípios brasileiros, foram 
calculadas as taxas de mortalidade brutas e ajustadas, para as RIAU, de acordo com a 
população mundial [15] por 100.000 mulheres. Para a obtenção das taxas ajustadas, foi 
considerado o cálculo de padronização direta [16]. A população utilizada como 
referência é a do meio do período avaliado e coletada da estimativa de população: 
município, sexo e idade, 2011-2015, disponível no IBGE. 

As variáveis socioeconômicas (Índice de GINI, Índice de Desenvolvimento Humano – 
IDHM, Renda per Capita, Taxa de Analfabetismo Feminina e Percentual de Pobres), 
referentes ao ano de 2010, foram coletadas no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). 

Os dados sobre a densidade de médicos e serviços de saúde foram retirados do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com ênfase nos dados do 
ano de 2013. A partir de tais dados foram calculados indicadores específicos, tais como: 
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número de médicos generalistas por 1.000 habitantes; número de médicos especialistas 
por 1.000.000 de habitantes; número de médicos mastologistas por 1.000.000 de 
mulheres; número de estabelecimentos de saúde habilitados para atendimento 
oncológico por 1.000.000 de habitantes; número de mamógrafos por 1.000.000 de 
mulheres; número de exames citopatológicos por 1.000 mulheres e número de Equipes 
de Saúde da Família (ESF) em atuação por 100.000 habitantes para cada RIAU. 

A variável dependente do estudo foi dicotomizada por meio da mediana em duas 
categorias: Alta (para Taxa Ajustada de Mortalidade por Câncer de Mama de 10,8 a 17,9 
mortes por 100.000 mulheres) e Baixa (para Taxa Ajustada de Mortalidade por Câncer 
de Mama de 0,0 a 10,7 mortes por 100.000 mulheres). As variáveis quantitativas 
independentes foram categorizadas em tercis ou como variáveis dicotômicas 
(categorização por meio da mediana), quando necessárias à análise bivariada e 
multivariada dos dados. 

Os dados foram tabulados e analisados pelo software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) 22.0. A análise estatística clássica foi realizada por meio da análise 
bivariada com teste de Qui-Quadrado e análise múltipla através da Regressão de 
Poisson com variância robusta para um nível de confiança de 95%, visando a verificação 
do efeito líquido da associação dos fatores contextuais relacionados às Taxas de 
Mortalidade Ajustadas para câncer de mama. Foram incluídas no modelo multivariado 
final as variáveis independentes que apresentaram valor de p menor que 0,20 na análise 
bivariada e que tivessem plausibilidade conceitual e teórica. 

Foi realizado também, a nível de análise descritiva dos dados, o georreferenciamento 
utilizando as RIAU, por meio do software TerraView 4.0.0 para a criação de mapas 
temáticos, que visam descrever espacialmente a distribuição das Taxas de Mortalidade 
Ajustadas de mama em todo o território brasileiro. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na população do estudo e para o período de cinco anos avaliados (2011 – 2015), a taxa 
média de mortalidade por câncer do colo do útero ajustada pela população padrão 
mundial foi de 5,95 óbitos por 100.000 mulheres com desvio padrão de 3,97 e a taxa 
média de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população padrão mundial foi 
de 10,65 por 100.000 mulheres com desvio padrão de 3,12. A distribuição espacial das 
taxas de mortalidade ajustadas para câncer de colo do útero e de mama para as RIAU 
do Brasil estão apresentadas na Figura 1. 

A distribuição espacial para o câncer de mama mostra que as maiores taxas ajustadas 
de mortalidade estão concentradas nas RIAU do Rio de Janeiro (Tx.Ajust 17,82 - Rio de 
Janeiro, Angra dos Reis e Rio Bonito), Salvador (Tx.Ajust 17,04 - Salvador e Alagoinhas) 
e Campos dos Goytacazes (Tx.Ajust 16,26 - Campos dos Goytacazes, Itaperuna e 
Santo Antônio de Pádua), além de outras RIAU distribuídas por toda a malha geográfica 
nacional. 

Por meio da análise bivariada dos dados, foi verificado que as elevadas taxas ajustadas 
de mortalidade também estiveram associadas de maneira estatisticamente significativa 
a todas as variáveis independentes analisadas no estudo, exceto à variável “Número de 
ESF por100.000 habitantes” (p 0,940) (Tabela 2). 
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Para o modelo estatístico final de Mortalidade por Câncer de Mama, as variáveis Índice 
de GINI, Número de médicos generalistas por 100.000 habitantes e Número de 
estabelecimentos de saúde habilitados em oncologia por 1.000.000 de habitantes 
permaneceram no ajuste final da análise. Observou-se que as altas Taxas Ajustadas de 
Mortalidade estiveram estatisticamente associadas às variáveis de densidade de 
médicos e oferta de serviços de saúde referentes ao “Número de médicos generalistas 
por 100.000 habitantes” (p 0,005) e “Número de estabelecimentos de saúde habilitados 
em oncologia por 1.000.000 de habitantes” (p 0,002). 

Algumas variáveis que apresentaram significância estatística na análise bivariada dos 
dados não foram inseridas no modelo múltiplo final em decorrência da colinearidade 
destas com outras variáveis já presentes na análise. 

Observou-se que nas áreas mais desenvolvidas, com maior densidade de profissionais 
médicos generalistas e maior oferta de serviços habilitados em oncologia, as taxas de 
mortalidade apresentaram valores ajustados mais elevados do que as áreas do território 
com menor oferta de cuidados e serviços de saúde. 

Ressalta-se que este é o primeiro estudo a utilizar as RIAU na análise da distribuição 
da mortalidade por câncer feminino e sua associação com indicadores socioeconômicos 
e de oferta de serviços de saúde no Brasil. As RIAU possibilitam a organização do 
território brasileiro a partir do conjunto de municípios no qual, pelo menos, uma cidade 
é classificada como Capital Regional, sendo referida como o destino para um conjunto 
de atividades, especialmente relacionadas ao comércio e serviços de saúde [13]. Dessa 
forma, é possível avaliar de forma mais fidedigna o quanto os indicadores 
socioeconômicos e de disponibilidade de serviços de saúde podem ser determinantes 
do adoecimento e morte por câncer de mama no Brasil. 

O câncer de mama, apresenta maiores taxas de incidência e mortalidade nos países 
com elevados índices de desenvolvimento socioeconômico e, consequentemente, boas 
condições de oferta de serviços de saúde [2], [7]. Tais achados podem ser visualizados 
nos resultados do presente estudo, evidenciando que nas regiões/municípios com 
maiores ofertas de cuidados primários em saúde e atenção especializada em oncologia 
as taxas de mortalidade por câncer de mama apresentaram valores elevados, 
independente das condições socioeconômicas da região. 

A melhoria da distribuição do rendimento financeiro e do padrão de vida nos países em 
desenvolvimento foram acompanhados pelo aumento da incidência e mortalidade por 
câncer de mama de mulheres, que passaram a adotar novos hábitos e condições de 
vida, expondo-se a um maior número de fatores de risco capazes de desencadear tal 
doença [10], [27]. Apesar de todos os esforços para a garantia do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, no Brasil o diagnóstico em estágio avançado da doença apresenta 
tendência ascendente, acarretando em aumento da mortalidade por este tipo oncológico 
[12]. 

Dados de um estudo recente mostram que o aumento da cobertura da Atenção Primária 
à Saúde (APS) nos municípios brasileiros esteve relacionado ao aumento das taxas de 
mortalidade por câncer de mama [12], o que corrobora com os resultados encontrados 
no presente estudo, tendo em vista que os médicos generalistas aqui avaliados estão 
inseridos, primordialmente, no nível primário dos cuidados em saúde. O aumento da 
mortalidade pode ser explicado pelo diagnóstico tardio do câncer de mama, que 
depende de ações específicas dos profissionais de saúde da APS, capazes de 
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identificar e confirmar suspeitas diagnósticas e promover o encaminhamento do usuário 
para os demais equipamentos de saúde dispostos por meio da Rede de Atenção 
Oncológica (RAO) [12], [28]. 

Nos serviços públicos de saúde é comum existir a dificuldade em referenciar as 
suspeitas clínicas para os médicos especialistas; a execução de diversos exames é 
dificultada, em alguns casos, pela falta de insumos; os resultados das análises 
anatomopatológicas são demorados; e, mesmo após a conclusão do diagnóstico do 
câncer de mama, observa-se a dificuldade para início e continuidade do tratamento 
eleito [29]. Todas estas constatações na dinâmica dos serviços de saúde culminam na 
limitação do SUS em ofertar o tratamento oncológico com agilidade e resolutividade, o 
que pode resultar nas elevadas taxas de mortalidade encontradas no presente estudo. 

Entretanto, em cidades desenvolvidas como Oklahoma City, a presença do médico 
generalista é capaz de aumentar a facilidade de acesso aos serviços de saúde, 
permitindo que os pacientes sejam rapidamente assistidos, que os exames de triagem 
apropriados sejam realizados em períodos oportunos, reduzindo assim o tempo entre a 
presença da malignidade e o diagnóstico oncológico [30]. É evidente, portanto, que os 
resultados de saúde são afetados não apenas pela quantidade de serviços e recursos 
humanos ofertados à população, mas sim pela acessibilidade associada a melhor 
qualidade dos cuidados [11]. 

O aumento da mortalidade por câncer de mama associado ao aumento de densidade 
de médicos em países como o Brasil, pode ser explicado também pela relação de que 
a presença de um maior número de médicos pode ter resultado em mais diagnósticos e 
notificações de mortalidade aos sistemas de saúde [31]. Já em termos de investimentos 
de recursos financeiros para a saúde em países de renda média/baixa, observa-se que, 
logicamente, tais países organizam seus sistemas de saúde para usar seus recursos 
centralmente na produção de cuidados primários, gastando menos em triagem e 
tratamentos de elevados custos, como o tratamento oncológico [8], [31]. 

Analisar o contexto socioeconômico e de oferta de serviços de saúde como 
determinante da mortalidade por câncer é de extrema importância por possibilitar a 
quantificação das disparidades em saúde relacionadas à esta doença em diferentes 
grupos sociais dentro de um mesmo território. Além disso tal análise permite identificar 
grupos populacionais que apresentam maior risco de adoecimento e morte por estas 
doenças, ofertando subsídio para a orientação de políticas públicas em saúde 
direcionadas e resolutivas [3], [12]. 

Como limitação do estudo, pode-se destacar a possível fragilidade na utilização de 
fontes secundárias a partir dos dados de mortalidade oriundos do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do SUS. Entretanto deve-se considerar a melhora da 
completude das variáveis epidemiológicas nas mortes por câncer ao longo dos últimos 
anos, o que torna tal sistema uma importante ferramenta nacional para o acesso à dados 
sobre mortalidade e para realização de estudos ecológicos [32]. Ressalta-se também o 
déficit do sistema de informação quanto aos fatores associados à mortalidade por 
câncer de mama, que são restritos no sistema, tornando necessário o acesso à outras 
fontes de dados secundários. 

Por fim, é importante destacar a importância do presente estudo que analisa a 
distribuição da mortalidade por neoplasia da mama e sua associação com variáveis 
contextuais socioeconômicas e de ofertas de serviços de saúde no Brasil a nível de 
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RIAU, o que o torna inédito e essencial para a compreensão ampla dos determinantes 
sociais do processo de adoecimento e morte por tais condições de saúde. 

 
Conclusão 

 

Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que as condições 
socioeconômicas da população e a oferta/acesso aos serviços de saúde marcam o 
processo de adoecimento e morte por câncer de mama no Brasil. Observa-se que 
mortalidade por câncer de mama foi mais elevada nas áreas brasileiras com maior 
densidade de médicos generalistas e maior oferta de serviços especializados em 
oncologia. 

-Tais achados permitem refletir, também, acerca da importância da estruturação e da 
equidade no acesso aos serviços de saúde no Brasil, possibilitando a reorientação de 
políticas públicas que visem minimizar as disparidades em saúde, otimizando o acesso 
aos serviços de qualidade em tempo oportuno. 

Evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de novos estudos ecológicos que 
possam avaliar a nível de RIAU o adoecimento e morte por condições oncológicas 
dentro do contexto dos determinantes sociais da saúde, com análise de novas variáveis 
contextuais que possam avaliar de forma fidedigna as condições de vida e, 
principalmente, a qualidade da assistência em saúde prestada à população brasileira. 
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Anexos 

 

 

Figura 1- Distribuição Espacial das Taxas de Mortalidade Ajustadas para Câncer de 
Mama no Brasil por RIAU no período de 2011 a 2015. Natal/RN 2019. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 349 

 

 

Tabela 1- Análise bivariada entre as condições socioeconômicas da população 
brasileira / oferta e disponibilidade de serviços de saúde e as Taxas Ajustadas de 
Mortalidade por Câncer de Mama no período de 2011 a 2015 por RIAU. Natal/RN, 2019. 
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Tabela 2- Resultado da Análise Multivariada. Taxas Ajustadas de Mortalidade por 
Câncer de Mama no período de 2011 a 2015 por RIAU. Natal/RN, 2019. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE NA 

RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE REPAROS REALIZADOS EM RESINAS 

CONVENCIONAIS E BULK FILL  

Resumo 

Avaliação da resistência de união à microtração de reparos realizados em resinas 
compostas bulk fill e convencional submetidas a envelhecimento, após diferentes 
protocolos de adesão. Foram feitos 42 corpos de prova de cada material, na cor A1: 
uma resina composta micro-híbrida (Filtek Z250 XT) e uma do tipo bulk fill de 
consistência regular (Filtek Bulk Fill). Estes corpos de prova foram envelhecidos por 
armazenamento em saliva artificial a 37°C por 30 dias, após os quais receberam um 
tratamento mecânico de superfície por meio da abrasão com ponta diamantada tronco-
cônica de granulação fina e, então, foram divididos em 6 grupos, de acordo com o 
protocolo de adesão: FSA – condicionamento com ácido fosfórico a 
35%+silano+adesivo convencional de dois passos (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE);SA 
– silano+adesivo convencional;FA – condicionamento com ácido fosfórico a 
35%+adesivo convencional; A – adesivo convencional; FU – ácido fosfórico a 
35%+adesivo universal; U – adesivo universal. Todos os corpos de prova foram 
reparados com a resina Z250 XT, na cor B3, para diferenciar dos materiais de base. Os 
blocos de resinas reparadas foram cortados em palitos e submetidos ao teste de 
microtração. Os espécimes fraturados foram avaliados por macrofotografia para 
determinação do tipo de fratura. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes. Para o padrão de envelhecimento adotado, a resistência de união de 
reparos foi similar entre as duas, não havendo distinção entre eles 
 
Palavras-chave: Reparação de restauração dentária; resinas compostas; adesividade. 

TITLE: INFLUENCE OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON THE 

RESISTANCE OF UNION OF REPAIR MADE ON CONVENTIONAL RESINS AND 

BULK FILL 

Abstract 
Evaluation of microtensile bond strength of repairs carried out on aging and conventional 
bulk fill composite resins after different adhesion protocols. Forty-two specimens of each 
material were made, in color A1: one microhybrid composite resin (Filtek Z250 XT) and 
one of regular consistency bulk filler (Filtek Bulk Fill). These specimens were aged by 
storage in artificial saliva at 37 ° C for 30 days, after which they were mechanically 
surface treated by fine-grained trunk-cone diamond tip abrasion and then divided into 6 
groups. , according to the adhesion protocol: FSA - 35% phosphoric acid etching + silane 
+ conventional two-step adhesive (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE) SA - silane + 
conventional adhesive; FA - etching with 35% phosphoric acid + conventional adhesive; 
A - conventional adhesive; FU - 35% phosphoric acid + universal adhesive; U - universal 
adhesive. All specimens were repaired with Z250 XT resin, color B3, to differentiate from 
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the base materials. The repaired resin blocks were cut into sticks and submitted to the 
microtensile test. Fractured specimens were evaluated by macrophotography to 
determine the type of fracture. No statistically significant differences were found. For the 
aging pattern adopted, the bond strength of repairs was similar between the two, with no 
distinction between them. 
 
Keywords: Dental restoration repair; composite resins; stickiness. 

Introdução 

Recentemente, foram desenvolvidas e colocadas no mercado odontológico, as resinas 
compostas do tipo Bulk Fill, que de acordo com os fabricantes, essas resinas possuem 
baixo grau de contração de polimerização, podendo ser fotoativadas em incrementos de 
4 a 5 mm de profundidade. Essa característica ameniza o problema do fator C, 
agilizando e tornando menos crítica a técnica restauradora (CANEPPELE; BRESCIANI, 
2016; FRONZA et al., 2015). Apesar das resinas compostas apresentarem 
características adequadas, estes materiais possuem limitações, que leva a necessidade 
de substituir ou reparar restaurações, devido a problemas como pigmentação, infiltração 
marginal, cárie secundária e fratura dos materiais (AHMADIZENOUZ et al., 2016; 
ELTAHLAH et al., 2018. A substituição total de restaurações é um procedimento que 
enfraquece a estrutura dentária remanescente, aumenta o risco de fratura e afeta a 
vitalidade pulpar. Além disso, foi demonstrado que restaurações com defeitos 
localizados e que foram reparadas, apresentaram, após dez anos, o mesmo 
comportamento de restaurações que foram totalmente substituídas no que diz respeito 
a adaptação marginal, cáries secundárias, anatomia e cor (FERNÁNDEZ et al., 2015). 
Para aumentar a união entre a restauração remanescente e o novo material restaurador 
é preconizada a realização de algum tratamento. Diversos tratamentos têm sido 
propostos na literatura, como abrasão por pontas diamantadas, jateamento com óxido 
de alumínio revestido ou não por sílica, condicionamento com ácido fosfórico ou ácido 
fluorídrico e aplicação de silano e sistemas adesivos. Esses tratamentos tem o objetivo 
de aumentar a energia livre de superfície do material a ser reparado e possibilitar um 
melhor molhamento por parte dos agentes adesivos (AHMADIZENOUZ et al., 2016; 
HEMADRI et al., 2014; NASSOOHI et al., 2015; SHAFIEI et al., 2015; SOUZA et al., 
2017). Estudos mostraram que a aplicação do agente silano previamente ao sistema 
adesivo proporciona maior resistência de união em reparos de resinas compostas. A 
utilização de adesivos universais, por apresentar silano na composição, pode agilizar a 
execução de procedimentos de reparo em restaurações defeituosas, que normalmente 
exigem o tratamento prévio de diferentes substratos, como dentina, esmalte e margens 
de resina composta (ALTINCI; MUTLUAY; TEZVERGIL-MUTLUAY, 2018; VAN 
MEERBEEK et al., 2011). Portanto objetivo deste trabalho é avaliar a resistência de 
união de reparos em resinas bulk fill, por meio de diferentes tratamentos de adesão 
 
Metodologia 
 
Foi realizado um estudo experimental in vitro, tendo como variável de resposta a 
resistência de união, expressa em Megapascal (MPa) e como fatores de estudo o tipo 
de resina composta a ser reparada e os tipos de protocolo de adesão utilizados para o 
reparo. Foram confeccionados 84 corpos de prova a partir de dois diferentes tipos de 
resinas compostas: Z250 XT (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) e Filtek Bulk Fill (3M ESPE, 
St. Paul, MN, USA), na cor A1. Os corpos de prova foram confeccionados com o auxílio 
de uma matriz metálica confeccionada especialmente para a pesquisa, apresentando 
dimensões de 8x8x4 mm3 (RODRIGUES JUNIOR; FERRACANE; BONA, 2009). A 
matriz foi preenchida com dois incrementos de 2 mm para a resina composta micro-
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híbrida convencional, e em incremento único de 4 mm para a resina bulk fill, fotoativados 
por 20s com um fotopolimerizador de LED Optilight Max (Gnatus, Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil) com potência de luz de 1.200 mW/cm2 verificada em radiômetro. Antes 
da polimerização da última camada de resina, esta foi recoberta por uma matriz de 
poliéster e uma lâmina de vidro para obtenção de uma superfície lisa. Em seguida, a 
lâmina de vidro foi removida, mantendo-se a tira de poliéster em contato com a resina 
para protegê-la da inibição de polimerização pelo oxigênio (SOUZA et al., 2017). Após 
a remoção da matriz metálica, os blocos foram expostos a uma fotoativação adicional 
por 20 s em cada face não exposta (HAMANO et al., 2011). Os corpos de prova foram 
armazenados em saliva artificial por um período de 30 dias em estufa a 37°C para 
envelhecimento (MOBARAK; EL-DEEB, 2013). Os dois tipos de resinas compostas 
receberam tratamento de superfície com uma ponta diamantada tronco-cônica fina 
4138F por três segundos, em alta rotação e sob refrigeração com água, sendo as pontas 
substituídas por novas a cada cinco blocos tratados (KIOMARSI et al., 2017b; 
NASSOOHI et al., 2015; TAVAREZ et al., 2017). Após o tratamento mecânico, os 
espécimes foram, então, subdivididos aleatoriamente em seis subgrupos de acordo com 
o protocolo de adesão empregado: FSA –Condicionamento com ácido fosfórico a 35% 
+ Silano + Adesivo convencional; SA – Silano + Adesivo convencional; FA – 
Condicionamento com ácido fosfórico a 35% + Adesivo convencional; A – Adesivo 
convencional; FU – Ácido fosfórico a 35% + Adesivo Universal; U – Adesivo Universal . 
Após o tratamento de superfície, os corpos de prova foram reparados por meio da 
adição de dois incrementos de 2 mm da resina micro-híbrida Z250 XT, na cor B3, para 
diferenciar da resina original, seguindo o mesmo esquema de fotoativação utilizado na 
confecção dos substratos. As resinas compostas reparadas foram armazenadas em 
água destilada a 37°C por 24 h e submetidas ao teste de microtração (MOBARAK; EL-
DEEB, 2013). Cada um dos blocos de resinas reparadas foi cortado longitudinalmente 
em dois eixos perpendiculares, com o auxílio de uma máquina de corte sob refrigeração 
com água destilada (Isomet; Buehler, USA), originando palitos com secção transversal 
de aproximadamente 1x1mm2. Os palitos fraturados ou descolados durante o 
procedimento de corte foram descartados e não contabilizados na análise estatística 
(NASSOOHI et al., 2015; ÖZCAN et al., 2013). Os palitos foram afixados com cola a 
base de cianocrilato (IC-Gel, BSI, Atascadero, CA, EUA) a um dispositivo metálico, que 
foi acoplado a uma máquina de ensaio semi-universal (Microtensile OM100, Odeme, 
Luzerna, SC, Brasil) com velocidade de deslocamento de 0,7 mm/min e célula de carga 
de 450 N incidida perpendicularmente para evitar força de cisalhamento na interface. A 
força necessária para a fratura foi registrada em Newton (N) e dividida pela área de 
contato (mm²) para se expressar a resistência de união em Megapascal (Mpa) (ÖZCAN 
et al., 2013; SOUZA et al., 2017). Os espécimes foram fotografados com o auxílio de 
uma lente de aumento para determinação do tipo de fratura (adesiva, quando a fratura 
ocorreu na interface de união ou coesiva, quando a fratura se deu na resina de base ou 
na resina de reparo) (SHAFIEI et al., 2015). O teste de Kolmogorov–Smirnov foi 
realizado para verificar a normalidade de distribuição dos valores de resistência de união 
nos diversos grupos. Utilizou-se análise de variância (ANOVA) de dois fatores, com 
intervalo de confiança de 95% para determinar a ocorrência de diferenças significantes 
entre os grupos de resinas compostas e de protocolos de adesão e a ocorrência de 
interação entre estas variáveis 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significante 
(p>0,05) entre os tratamentos analisados para cada resina composta nem entre as 
diferentes resinas para cada protocolo de adesão analisado. A análise do padrão de 
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fratura dos palitos após o teste de microtração mostrou que houve predominância de 
falhas do tipo adesiva entre os reparos da resina composta Z250 XT, exceto para os 
grupos FU e U. Já para a Filtek Bulk Fill, houve predominância de fraturas adesivas nos 
grupos FSA, A e FU e de fraturas coesivas nos grupos SA, FA e U. As hipóteses nulas 
foram aceitas, já que os tipos de protocolo adesivo não apresentaram influência sobre 
os valores de união dos reparos, bem como não houve diferença estatisticamente 
significante entre as resinas Filtek Bulk Fill e Filtek Z250 XT. Com o objetivo de produzir 
áreas de macro e microrretenção, e aumentar a exposição de matriz resinosa e 
partículas inorgânicas, optou-se pela abrasão da superfície com uma ponta diamantada, 
por ser um tratamento rotineiramente utilizado na prática clínica e simplicidade técnica 
(KIOMARSI et al., 2017b; TAVAREZ et al., 2017). Além do tratamento mecânico, é 
necessária a execução de tratamentos químicos, por meio da aplicação de agentes de 
união intermediários, que tem a função de formar ligações químicas com a matriz 
orgânica e as partículas de carga expostas e promover retenção micromecânica 
(HAMANO et al., 2013). Segundo alguns autores, a aplicação do ácido fosfórico é 
importante na adesão em reparos, porque remove a contaminação orgânica e os 
resíduos deixados pelo tratamento mecânico, favorecendo a reação entre o silano e as 
partículas inorgânicas, além de ser um método seguro e de baixo custo 
(AHMADIZENOUZ et al., 2016; LEMOS et al., 2016; SARTORI et al., 2010). O efeito 
das diferenças na composição de diferentes gerações de adesivos foi testado nesta 
pesquisa. Entre as inovações do Single Bond Universal estão a presença do silano e do 
10-MDP. Estes componentes têm a capacidade de se ligar quimicamente à superfície 
da zircônia, substância presente em algumas partículas de carga (ALTINCI; MUTLUAY; 
TEZVERGIL-MUTLUAY, 2018). Outra característica dos adesivos universais é sua 
maior hidrofilia, o que poderia facilitar a penetração na superfície de restaurações 
antigas, que absorveram água do meio bucal (IRMAK et al., 2017; TEIXEIRA et al., 
2005). Esta mesma propriedade hidrofílica, entretanto, pode ter consequências 
negativas, ao evitar que os solventes do primer evaporem antes da penetração do 
adesivo (STAXRUD; DAHL, 2015). O adesivo Adper Single Bond 2, que também possui 
componentes hidrófilos, foi analisado em reparos, sendo observada infiltração em 
espécimes mantidos por seis meses em água, o que não ocorreu quando utilizado um 
adesivo sem solvente (COSTA et al., 2010). Os resultados desta pesquisa não 
mostraram diferença estatisticamente significante entre os sistemas adesivos, com ou 
sem a utilização prévia de ácido fosfórico e/ou silano para os dois tipos de resinas 
reparadas. O outro fator de estudo desta pesquisa diz respeito aos diferentes tipos de 
resina composta envelhecida para reparo: Filtek Bulk Fill e Filtek Z250 XT. Por se tratar 
de um material recentemente lançado, são escassos na literatura trabalhos sobre o 
reparo das resinas do tipo bulk fill, sendo importante avaliar se as diferenças inerentes 
deste material afetam sua reparabilidade em comparação às resinas compostas 
convencionais. A principal propriedade que caracteriza as resinas compostas bulk fill é 
o seu baixo grau de contração durante a polimerização, que permite a utilização de 
camadas de até 4 ou 5 mm na confecção de restaurações. Cada fabricante tem suas 
próprias tecnologias para atingir esse objetivo, as quais envolvem alterações na 
estrutura das resinas, como a utilização de monômeros específicos, monômeros 
coadjuvantes, diferentes fotoiniciadores, inclusão de cargas de fibras de vidro e 
aplicação de energia ultrassônica anteriormente à fotopolimerização (CANEPPELE; 
BRESCIANI, 2016). Segundo o fabricante, a resina Filtek Bulk Fill contém dois novos 
monômeros que atuam em conjunto para reduzir o estresse de polimerização. Um deles, 
o uretano dimetacrilato aromático (AUDMA), por possuir alto peso molecular, reduz o 
número de zonas de contração, ajudando a reduzir a contração de polimerização e a 
rigidez da matriz polimérica. O outro é o monômero de fragmentação adicional (AFM), 
que durante a polimerização reage como os monômeros convencionais, mas contém 
um grupo central que pode se fragmentar e promover o relaxamento da rede polimérica 
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em formação. Esses fragmentos ainda mantêm a capacidade de reagir em um estado 
de menor tensão, o que, segundo o fabricante, alivia o estresse enquanto as 
propriedades físicas do polímero são preservadas (3M, 2015). Entre os grupos de 
reparos da resina Filtek Bulk Fill, não se observou uma predominância marcante de 
falhas adesivas ou coesivas, o que pode indicar uma menor resistência coesiva deste 
material, relacionada à menor concentração de partículas de carga (MANSOURI; 
ZIDAN, 2018). Não foi definido um valor mínimo para resistência de união de reparos 
de resinas compostas que seja satisfatório clinicamente. Entretanto alguns autores 
tomam como base a resistência de união de resinas compostas ao esmalte, situada 
entre 15 e 30 Mpa (CELIK et al., 2014; NASSOOHI et al., 2015). Os valores médios de 
resistência de união de todos os grupos avaliados na presente pesquisa foram 
consideravelmente maiores do que estes, o que também pode explicar a maior 
ocorrência de fraturas coesivas em alguns grupos. 
 
Conclusão 
 
Os diferentes protocolos de adesão analisados resultaram em valores de resistência de 
união satisfatórios e similares entre si, proporcionando aos profissionais a oportunidade 
de escolher entre diversas opções para os procedimentos de reparo de resinas 
compostas. 
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TÍTULO: INCIDÊNCIA DE POLIFARMÁCIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL/RN 

Resumo 

 

O estudo tem como objetivo identificar a incidência de polifarmácia em idosos 
institucionalizados da região metropolitana de Natal/RN e relacionar com indicadores de 
sexo e idade. É de natureza descritivo-exploratória de abordagem quantitativa. Foram 
incluídos neste estudo 03 do total de municípios, sendo aqueles que tinham uma ou 
mais ILPI filantrópicas, isto é: Natal, Parnamirim e Macaíba. Utilizou-se como 
instrumento de pesquisa a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, sobretudo, o item das 
medicações em uso, bem como os dados sócio- demográficos. Dos 268 idosos 
institucionalizados da Região Metropolitana de Natal, selecionados para a pesquisa, 128 
(47,8%) deles estavam sob uso da polifarmácia, e deste total verificou-se a 
predominância no sexo feminino (69,2%) e na idade entre 80 a 89 anos (38,7%).Para 
minimizar as interações medicamentosas e os efeitos adversos se faz importante uma 
abordagem multidisciplinar entre médicos, enfermeiros e principalmente farmacêuticos, 
este ultimo sendo considerado peça-chave no que diz respeito ao tratamento 
farmacológico com a adoção de medidas de segurança com relação ao uso, prescrição 
e administração de medicamentos. 

 
 
Palavras-chave: Polifarmácia. ILPI. Idosos. 

TITLE: INCIDENCE OF POLYPHARMACY ON INSTITUTIONALIZED ELDERLY FROM 

THE METROPOLITAN REGION OF NATAL / RN 

Abstract 

 

The study has such you select the analyzed reality in the metially institutionalized region 
in Russia / RN and relate with adult sex and age. It is descriptive-exploratory in nature 
of the quantitative approach. We included in the study 03 the total of municipalities, which 
were better known as philanthropic ILPI, in Natal, Parnamirim and Macaíba. It used as 
research instrument the Health Handbook of the Elderly, especially the item of 
medications in use, as well as sociodemographic data. Of the 268 statistical meetings in 
the metropolitan region of Natal selected for the survey, 128 (47.8%) were using 
polypharmacy, and of this total there was a predominance in females (69.2%) and age. 
between 80 and 89 years (38.7%) For drug and adverse interactions, adverse factors 
are a multidisciplinary approach among physicians, nurses and mainly pharmacists, 
adopting safety measures regarding the use, prescription and administration of 
medications. 
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Introdução 

A diminuição da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida representam 
um fenômeno mundial, resultando no envelhecimento populacional e trazendo 
profundas implicações para as políticas sociais e novos desafios à saúde pública global 
contemporânea (FRANCISCO, 2018). Nesse contexto, dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU), apresentam que a população mundial com mais de 60 anos 
sofrerá um acréscimo de 13% entre 2017 e 2050, saindo dos 983 milhões de idosos 
para 2.100 milhões, em apenas trinta e três anos (ONU, 2017). 

Em conjunto com as modificações da estrutura etária da população, são constatadas 
mudanças epidemiológicas, com a substituição das causas principais de morte por 
doenças parasitárias, de caráter agudo, pelas doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) (MARIN, 2010). Essas doenças podem se transformar em problemas de longa 
duração e requererem e faz dos idosos grandes consumidores de medicamentos. O 
idoso é mais suscetível ao uso de múltiplos fármacos, tendo em vista o fato de este 
possuir uma elevada quantidade de comorbidades, das modificações fisiológicas que o 
grupo sofre com o passar dos anos, de trocas de medicamentos e farmacodinâmica 
(CARVALHO FILHO, 1996) e até mesmo pela idade avançada (ROZENFELD, 2003), 
gerando muitas vezes a polifarmácia. 

A polifarmácia é definida como a exposição a múltiplos fármacos, o uso de mais 
medicamentos do que está clinicamente indicado ou o consumo de cinco ou mais 
medicamentos (SECOLI, 2010) . A alta incidência de interações medicamentosas e de 
seus efeitos adversos ocasionam risco de iatrogenias, hospitalizações, 
disfuncionalidade e até mesmo óbito. (MARIN, 2010). Os idosos residentes de 
instituição de longa permanência (ILPI) apresentam ainda mais riscos em relação à 
polifarmácia, por apresentarem muitas limitações, vulnerabilidades e funcionalidade 
reduzida (GORARD, 2006). Nesse sentido, ainda são escassos estudos que 
demonstrem o uso de medicamentos em idosos internados em ILPI, a maioria dos 
estudos aborda o uso de medicamentos na comunidade e em pacientes hospitalizados 
(FLORES; BENVEGNÚ, 2008). Dessa forma, pretende-se identificar a incidência de 
polifarmácia em idosos institucionalizados da região metropolitana de Natal/RN e 
relacionar com indicadores de sexo e idade. 

 
Metodologia 
 

Vale ressaltar que este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior intitulado 
“Avaliação e monitoramento dos indicadores de saúde em idosos institucionalizados”. 
Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória de abordagem 
quantitativa, tendo como cenário os 14 municípios da RMN, no Rio Grande do Norte. 
Foram incluídos neste estudo 03 do total de municípios, aqueles que tinham uma ou 
mais ILPI filantrópicas, sendo eles: Natal, Parnamirim e Macaíba. 

Para o levantamento das ILPI buscaram-se como fontes primárias: os setores de 
vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do RN e Secretaria Municipal de 
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Natal. Também se utilizaram fontes secundárias como sites e redes sociais. Desta 
forma, foram confirmadas 08 ILPI filantrópicas na RMN. 

Como instrumento de pesquisa, utilizou-se da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 
sobretudo, o item das medicações em uso e dos dados sócio-demográficos. Como 
estratégia para coleta dos dados, inicialmente foi realizado um convite via contato 
telefônico para um encontro presencial onde ocorreria a apresentação da pesquisa e a 
coleta dos dados. 

A coleta ocorreu entre os meses de abril a outubro de 2018 e um banco de dados foi 
criado pelo programa Excel 2007 e alimentado para análise. Para análise dos dados 
utilizou-se da estatística descritiva. 

O presente estudo foi aprovado para execução sob CAAE 78891717.7.0000.5292 e 
parecer do Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes, mediante protocolo 
de nº 2.366.555. 

 
Resultados e Discussões 

 

Vale ressaltar que para este estudo utilizou-se o conceito de polifarmácia como quesito 
de utilizar cinco ou mais medicamentos ao longo do dia. Desse modo, observou-se que 
dos 268 idosos institucionalizados da Região Metropolitana de Natal, selecionados para 
a pesquisa, 128 (47,8%) deles estavam sob uso da polifarmácia. De acordo com 
Nascimento et al, (2017), a polifarmácia tem sido relacionada a desfechos negativos em 
saúde, como o aumento da morbimortalidade, redução da qualidade de vida dos 
indivíduos e por consequência aumentando os custos da atenção, com impacto para os 
profissionais e nos sistemas de saúde. O uso diário de medicamentos para o idoso é 
uma realidade a qual é necessária lidar por se tratar de uma das formas mais difundidas 
dentre os cuidados em saúde. Nesse sentido, Lima (2017) em seu estudo afirma que 
apesar do cuidado constante das equipes de saúde por meio do monitoramento e de 
uma assistência efetiva aos idosos institucionalizados, ainda é possível identificar 
reações adversas medicamentosas devido à subnotificações, reduzindo o bem estar do 
indivíduo idoso. Quando avaliados os tipos de medicações, observou-se que os mais 
utilizados foram os anti-hipertensivos (56,7%), antipsicóticos (47,8%), antilipemiantes 
(28,7%), antidiabético (28,4%) e benzodiazepínico (20,1%). A literatura de Almeida 
(2017) afirma em seu estudo que o uso de múltiplos fármacos pelos idosos está 
associado à presença de comorbidades, que atuam no sistema cardiovascular, 
seguindo dos que agem no metabolismo, no trato alimentar e sistema nervoso. Neste 
mesma linha de pensamento, a literatura de Muniz, Goulart e Lazarini (2017) relata em 
seus estudos que a classe terapêutica em grande uso é a dos anti-hipertensivos. 
Considerando que o indivíduo idoso apresenta duas ou mais comorbidades, constitui-
se assim, um dos fatores de risco para o aumento da polifarmácia. 

Quando relacionado a polifarmácia com os dados sociodemográficos, verificou-se a 
predominância no sexo feminino (69,2%) como é corroborado pelo estudo de Pereira e 
Peres (2017), no qual foi possível observar o fenômeno da “feminização da velhice”, 
onde verificou que as mulheres cuidam mais de sua saúde e da sua qualidade de vida, 
enquanto há uma baixa procura dos homens pelo atendimento médico. Além disso, o 
aumento da expectativa de vida traz consequentemente um maior tempo de convivência 
com processos crônicos, resultando, com frequência não rara, na polifarmácia. No que 
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se refere à faixa etária, houve maior percentual de polifarmácia em idosos na idade entre 
80 a 89 anos (38,7%), dado já concordante com o estudo encontrado em Cuentro et al 
(2016), na qual mostra a ocorrência desta eventualidade que está cada vez mais 
frequente em idosos longevos (acima de 80 anos). Já Ramos (2016), em seu estudo, 
afirma que a utilização de medicamentos vem aumentando com a idade, chegando a 
95% em grupos de 70 a 79 anos, mas não aumenta significativamente aos 80 anos ou 
mais. 

 
Conclusão 

 

Antes de tudo, vale enfatizar que melhorar a segurança dos medicamentos faz parte 
das 06 metas de segurança do Paciente adotadas pelo Programa Nacional de 
Segurança do Paciente desde 2013. 

Diante dos resultados expostos conclui-se que apesar da expectativa de vida estar cada 
vez maior, o cuidado com os idosos deve ser mais efetivo, principalmente nos longevos, 
pois estes indivíduos estão muito vulneráveis à ocorrência de eventos que podem 
causar danos graves ou até irreversíveis. Conforme visto, a polifarmácia oferece altos 
riscos à saúde dos pacientes idosos. Para minimizar as interações medicamentosas e 
os efeitos adversos se faz importante uma abordagem multidisciplinar entre médicos, 
enfermeiros e principalmente farmacêuticos, este ultimo sendo considerado peça-chave 
no que diz respeito ao tratamento farmacológico com a adoção de medidas de 
segurança com relação ao uso, prescrição e administração de medicamentos. Uma 
dessas medidas é o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa, um instrumento que 
permite a visualização, de forma clara e objetiva, dos diagnósticos que os idosos 
possuem, bem como as medicações que os mesmos utilizam. Logo, novos estudos 
devem ser elaborados, afim de um maior aprofundamento no que diz respeito à 
polifarmácia, o tratamento farmacológico de idosos e a importância do farmacêutico 
atuando em ILPI’s. 
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TÍTULO: Prevalência de lesões de cárie radicular ativas em idosos institucionalizados 

Resumo 

Objetivo: avaliar a prevalência de lesões de cárie radicular (CR) em idosos 
institucionalizados. Métodos: trata-se de um estudo observacional, individuado, tendo o 
idoso institucionalizado como unidade de análise. Foram examinados todos os idosos 
dentados (n=100), residentes em nove Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI) da cidade do Natal/RN/Brasil. A coleta de dados foi composta por questionário e 
exame epidemiológico bucal (uso de prótese, condição periodontal e radicular). Foi 
realizada análise descritiva da amostra. Resultados: a prevalência de CR foi de 17% 
(10%-24%), acometendo, em sua maioria, indivíduos do sexo feminino (17,1%), com 
uma média de 78,65 anos (±9,86), residente em ILPI sem fins lucrativos (22,4%), 
analfabetos ou com nível de escolaridade até o ensino fundamental (21,9%), usuários 
de medicamentos xerostômicos (15,6%), fumantes (23,7%), que não consomem doces 
(15,8%) e alimentos pegajosos (15,5%) entre as refeições e não fazem uso de álcool 
(14,6%). A maioria dos idosos declarou que sua última visita ao dentista foi há 1 ano ou 
mais (19,6%), possui o hábito de escovar os dentes (15,1%), não utiliza fio dentário 
(17,8%) nem prótese superiores (22,1%) e inferiores (18,5%). Conclusão: A prevalência 
de CR está em consonância com a maioria dos estudos, sendo considerada baixa e sua 
presença está significativamente associada a fatores periodontais (sangramento 
gengival, cálculo dentário e bolsa periodontal). 
 
Palavras-chave: Cárie radicular. Instituição de longa permanência para idosos. Saúde b 

TITLE: Prevalence of active root caries lesions in institutionalized elderly 

Abstract 
Objective: To evaluate the prevalence of root caries (RC) lesions in institutionalized 
elderly. Methods: This is an observational, individualized study, with the institutionalized 
elderly as the unit of analysis. All dentate elderly (n = 100) living in nine Long-term Elderly 
Institutions (ILPI) in the city of Natal / RN / Brazil were examined. Data collection 
consisted of a questionnaire and oral epidemiological examination (use of prosthesis, 
periodontal and root condition). Descriptive analysis of the sample was performed. 
Results: the prevalence of CR was 17% (10% -24%), affecting mostly females (17.1%), 
with an average of 78.65 years (± 9.86), resident in nonprofit (22.4%), illiterate or with 
education through elementary school (21.9%), users of xerostomic drugs (15.6%), 
smokers (23.7%), they do not eat sweets (15.8%) and sticky foods (15.5%) between 
meals and do not use alcohol (14.6%). Most of the elderly stated that their last visit to 
the dentist was 1 year or more ago (19.6%), has the habit of brushing teeth (15.1%), 
does not use dental floss (17.8%) or prosthesis upper (22.1%) and lower (18.5%). 
Conclusion: The prevalence of CR is in line with most studies, being considered low and 
its presence is significantly associated with periodontal factors (gingival bleeding, dental 
calculus and periodontal pocket). 
 
Keywords: Root caries. Long stay institution for the elderly. Oral health. Healt 
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Introdução 

O processo de envelhecimento populacional vivenciado no Brasil se dá através de 
transformações em sua estrutura etária. Em 1950, existiam 19 adultos para cada idoso 
e, segundo perspectivas, no ano de 2050, esse número será reduzido para apenas três 
adultos, modificando o fluxo de apoio e dependência entre as gerações. Essa 
modificação na estrutura familiar, ditada pela dinâmica da nova sociedade, leva ao 
enfraquecimento do suporte de cuidado aos idosos e ao aumento das 
institucionalizações. Em 2012, no Brasil, 1.227 instituições responderam ao Censo 
SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e, em 2014, 1.451, o que retrata o 
crescimento no número de ILPI. A responsabilidade pelos idosos é, inteiramente, dos 
cuidadores. Em meio a tantos encargos, algumas vezes, a saúde bucal é negligenciada, 
apesar de ser um fator indispensável para o envelhecimento saudável. Embora a 
maioria concorde com a importância de cuidar da própria saúde bucal, nem todos veem 
a mesma importância na higienização bucal do idoso. Estudos mostram que os 
cuidadores de ILPI consideram a higienização bucal da pessoa idosa uma tarefa 
desagradável. A concepção de que tendem ao edentulismo e, assim, não necessitam 
de uma boa higiene bucal, está ultrapassada, porém, ainda prevalece. Com a transição 
demográfica, temos um novo perfil epidemiológico bucal, um “novo idoso”, cujas 
necessidades odontológicas diferem da geração anterior. O edentulismo teve seu 
percentual reduzido e, com a maior permanência do dente em boca, aumenta-se a 
vulnerabilidade à cárie radicular e à doença periodontal, problemas bucais prevalentes 
nessa faixa etária. Tratando-se, especificamente, da cárie radicular, encontramos 
fatores presentes na população idosa que aumentam a sua susceptibilidade, sendo eles 
as doenças e medicamentos que causam redução do fluxo salivar, a senescência, a 
presença de recessão gengival e bolsas periodontais. A prevalência da cárie radicular 
em idosos institucionalizados varia de 3,2 a 36,4%. A divergência entre os percentuais 
deve-se à diferença do perfil da amostra, a faixa etária analisada (entre os próprios 
idosos) e, além disso, ao ano em que foi realizada a pesquisa. Com a mudança do perfil 
das condições bucais dos idosos já citados, e a falta de padronização das ferramentas 
utilizadas em estudos sobre cárie radicular, a comparação entre os resultados acaba 
sendo limitada. Diante do supracitado, o presente estudo propõe avaliar a prevalência 
de lesões de cárie radicular em idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN, tendo 
em vista sua alta ocorrência em algumas pesquisas. Pressupõe-se que seus resultados 
serão úteis como referência para compreensão deste agravo e, desta forma, 
manutenção da saúde bucal da pessoa idosa. 
 
Metodologia 
 
Baseando-se no protocolo da iniciativa STROBE, foi desenvolvido, no ano de 2018, este 
estudo observacional, do tipo individuado, tendo o idoso como unidade de análise. 
Foram adotados, como critérios de elegibilidade, idosos maiores de 60 anos, dentados, 
residentes em nove Instituições de Longa Permanência para Idosos da cidade do Natal 
(sendo seis filantrópicas e três com fins lucrativos, com uma população de 290 idosos). 
A limitação do número de Instituições se deu pelo fato de outras ILPI da cidade do Natal 
não terem concordado em participar da pesquisa. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 
83251717.9.0000.5537, parecer n°2.517.537). Os idosos participantes, seus cuidadores 
e os dirigentes institucionais receberam instruções a respeito da pesquisa e, quando 
concordaram em participar da mesma, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Fizeram parte da amostra todos que se enquadraram nos critérios de 
elegibilidade, aceitaram participar da pesquisa e estavam presentes no dia da coleta de 
dados, totalizando uma amostra final de 100 idosos (n=100). A obtenção dos dados 
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consistiu na aplicação de uma ficha contendo os dados pessoais do paciente, 
sociodemográficos, consumo de doces e alimentos pegajosos, hábitos gerais e de 
higiene bucal. Além disso, foi realizado exame epidemiológico bucal dos idosos e 
consulta ao prontuário médico (para coleta de nomes dos medicamentos de uso diário). 
Para o exame epidemiológico intrabucal, seguindo ficha clínica elaborada 
especificamente para o estudo, utilizou-se equipamento de proteção individual (EPI) 
completo (luva, máscara e touca) e lupa BioArt® com 3,5x de aumento, além de gaze, 
espelhos bucais e sondas milimetradas OMS previamente esterilizados. O estudo 
contou com apenas um examinador e um auxiliar. Os exames realizados na primeira 
ILPI foram repetidos, para a realização do Kappa para as variáveis qualitativas. Para as 
qualitativas ordinais, o Kappa ponderado e, para as quantitativas, calculou-se o 
coeficiente de correlação interclasse. Todos os resultados foram bastante elevados, 
assumindo valores superiores a 0,90. A variável dependente do estudo foi a cárie 
radicular (presente/ausente). Para isso, baseando-se em estudo realizado por Hayesa 
et al, foram adotadas as seguintes classificações: sem mudança de coloração ou perda 
de contorno; com mudança de coloração, porém, não cavitada; mudança de coloração 
e cavitação; elemento perdido; a raiz não pode ser visualizada; raiz restaurada. Além 
disso, acrescentou-se a variável resto radicular, para tornar o estudo mais fidedigno. 
Todos os elementos dentários foram examinados. As variáveis independentes de saúde 
bucal, foram: última visita ao dentista, escovação dentária (hábito, frequência e 
realização), uso do fio dentário, elementos dentários presentes, prótese dentária (uso e 
tipo), sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa periodontal e perda de inserção 
periodontal (PIP) dos elementos índices (ou, quando ausente, o elemento mais próximo 
no sextante). Foram avaliadas, ainda, variáveis independentes relacionadas às ILPI 
(com e sem fins lucrativos); relativas às características sociodemográficas dos idosos 
(idade, sexo e escolaridade); de saúde geral (número de medicamentos de uso diário, 
uso de medicamentos xerostômicos, hábito de beber e fumar) e padrão alimentar 
(consumo de alimentos doces e alimentos pegajosos entre as refeições). Para avaliação 
do padrão alimentar, o examinador consultou a nutricionista responsável pela ILPI, além 
do próprio idoso. Os dados foram tabulados e, logo após, foi realizada análise descritiva 
das variáveis do estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 290 idosos residentes nas nove ILPI visitadas, 129 (44,5%) eram dentados. A 
ocorrência de CR se deu em 17% (10-24% IC95%) dos idosos examinados, acometendo 
um total de 22 elementos dentários. A média de idade dos idosos com cárie radicular foi 
de 78,65 anos (±9,86), sendo a maioria residente em ILPI sem fins lucrativos (22,4%), 
do sexo feminino (17,1%), analfabetos ou com nível de escolaridade até o ensino 
fundamental (21,9%). A média de medicamentos utilizados por esses idosos foi de 6,47 
(±3,60), sendo a maior parte dessas medicações classificadas como xerostômicas (após 
consulta ao prontuário médico, a classificação desses medicamentos foi realizada por 
um farmacêutico). Destes, a maioria não consome doces e alimentos pegajosos entre 
as refeições, fator importante, uma vez que a dieta estando controlada, a progressão da 
CR será mais lenta. Quanto às condições bucais, a maioria declara ter ido ao dentista 
há um ano ou mais (19,6%), escovar os dentes (28,6%) e não utilizar fio dentário 
(17,8%), além de que, nenhum dos idosos com CR faz uso de prótese superior, nem 
inferior. Esse estudo mostrou que a prevalência de cárie radicular em idosos 
institucionalizados foi de 17%, encontrando-se dentro do esperado, diante do que 
mostra a literatura. A presente pesquisa está em concordância com outros estudos 
realizados em ILPI de alguns estados do Brasil e da cidade de Barcelona (ES), em que 
predominam ILPI filantrópicas, indivíduos do sexo feminino, idosos maiores de 75 anos, 
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analfabetos ou que cursaram até o ensino fundamental. Segundo o IPEA, 65,2% das 
instituições brasileiras são filantrópicas, justificando seu predomínio. Ao analisar as 
raízes de todos os elementos dentários, 17% dos idosos foram acometidos por cárie 
radicular, concordando com outro estudo cujo percentual foi de 16%. Porém, outros 
diferem de tal resultado, em que 14,5%, 19,88% e 36,4% possuíam CR. Tal diferença 
deve-se à falta de um padrão nas pesquisas relacionadas à CR. Em algumas, por 
exemplo, resto radicular é considerado CR. Em outras, varia a idade da amostra. Desta 
forma, a comparação de sua prevalência em diferentes estudos torna-se prejudicada. 
Ao comparar com idosos da comunidade, a prevalência de cárie radicular assume 
valores distintos. De acordo com o SB Brasil 2010, a prevalência de CR em idosos de 
65 a 74 anos é de 5,6% no Brasil, 7,3% no Nordeste e 15% em Natal. Em relação à 
essa população, os idosos institucionalizados possuem o fator dieta controlado, o que 
deveria fazer com que sua prevalência de CR fosse menor. Por outro lado, idosos 
institucionalizados, em sua maioria, são mais debilitados, dificultando o processo de 
higienização. Se seus cuidadores colocassem em prática uma escovação baseada em 
técnicas eficazes, esse percentual seria ainda mais reduzido. Porém, não é isso que 
ocorre. Na Grécia, o percentual de elementos acometidos por cárie radicular é de 38,3%. 
Tomando como exemplo o resultado encontrado na Grécia, podemos considerar que 
esse resultado difere pelo fato de estarmos comparando culturas diferentes e, desta 
forma, hábitos também diferentes. Correlacionando cidades de um mesmo país, a 
distribuição de renda e nível de escolaridade influenciam nessa divergência, pois idosos 
menos escolarizados provavelmente são carentes de orientações relacionadas à saúde 
bucal e prevenção. Quando se fala em raízes restauradas, possivelmente como 
consequência de um histórico de CR, um estudo realizado em Belo Horizonte 
apresentou resultado próximo ao presente estudo, cujo percentual foi de 8,43%. Já um 
estudo mais antigo, realizado em Fortaleza no ano de 2005, trouxe um percentual de 
apenas 1,4% de raízes restauradas, que pode ser justificado pelo longo intervalo de 
tempo entre as observações. A limitação da variável “raiz restaurada” encontra-se no 
fato de não haver divergência entre restauração devido à CR ou LCNC. Além disso, é 
inevitável que se tenha os efeitos da senescência, como a retração gengival, que 
somado à dificuldade da maioria dos participantes em realizar uma escovação 
adequada, torna-os mais propensos ao desenvolvimento das cáries radiculares. Então, 
com a exposição da raiz, associada à presença de biofilme e ao fato de sua 
desmineralização se desenvolver em um pH crítico maior, a vulnerabilidade ao 
desenvolvimento da CR aumenta ainda mais. Estudos mostram que uma higienização 
adequada pode evitar e tratar doenças periodontais e cárie dentária. Por isso, é 
importante que o idoso institucionalizado esteja bem assistido por seus cuidadores, 
para, sempre que necessário, intervirem na escovação dos mesmos. Preza-se, 
portanto, por algo qualitativo, e não quantitativo, em que a qualidade da escovação 
torna-se mais importante do que a frequência do hábito, algo que não ocorreu no 
presente estudo. Para tornar o estudo fidedigno, foram realizados exames em todas as 
raízes presentes, dente a dente, avaliando suas condições, e não apenas a 
presença/ausência de CR. Além disso, devido à grande perda dentária dos idosos 
examinados, optou-se por avaliar, também, aqueles sextantes que possuíam apenas 
um elemento dentário, diferentemente do preconizado pelo SB Brasil 2010, mesmo que 
esse elemento dentário fosse um terceiro molar. Desta forma, o presente estudo foi de 
fundamental importância para a literatura, complementando demais existentes. A 
limitação do estudo está na receptividade, problemas estruturais de algumas ILPI e na 
falta de colaboração de alguns cuidadores. Além disso, parte dos participantes não se 
encontram em completo estado cognitivo. Outros respondem o que acham estar correto, 
e não o que condiz com a verdade. Ao questionar os cuidadores, muitas vezes, diante 
do elevado número de idosos ao qual se responsabilizam, eles se confundem ou não 
sabem responder, levando à perda de informações, classificada como “sem informação” 
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durante a coleta de dados. Por fim, apesar da transição para um novo perfil bucal do 
idoso, a realidade das ILPI ainda é um elevado percentual de edentulismo (62,80% 
filantrópicas e 34,67% não filantrópicas), reduzindo, assim, o tamanho da amostra, já 
que um dos critérios de inclusão era a presença de, pelo menos, um elemento dentário. 
Cabe ressaltar que nesse estudo não há conflitos de interesse. 
 
Conclusão 

 
Apesar do perfil bucal do idoso estar passando por um processo de mudanças, o 
edentulismo ainda acomete os idosos institucionalizado da cidade do Natal/RN. Desta 
forma, tendo uma baixa quantidade de elementos dentários presentes, a prevalência de 
cárie radicular não se mostra elevada, quando comparada a outros estudos. Ela esteve 
associada significativamente a condições periodontais insatisfatórias, sendo elas: 
sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa periodontal. A situação de saúde bucal 
dos residentes de ILPI é precária. Faltam medidas preventivas e treinamento das 
equipes para que seja realizada uma higienização bucal eficaz, evitando, assim, o 
surgimento da doença periodontal e a presença da cárie radicular. 
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Resumo 

Vários fotossensibilizantes (FS) são propostos na Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana 
(TFDA), que tem sido sugerida como adjuvante à terapia periodontal básica (TPB). 
Objetivo: Avaliar a eficácia da TFDA adjuvante à TPB sobre parâmetros clínicos 
periodontais em pacientes com periodontite, utilizando dois FS: Cloro-Alumínio 
Ftalocianina (AlClFc) e Azul de Metileno (AM). Metodologia: Ensaio clínico duplo cego 
e paralelo que avaliou 35 pacientes com 2 ou 3 sítios periodontais doentes (PS≥5mm): 
9 no grupo controle (RACR), 15 no teste-1 (RACR+TFDA–AlClFc) e 11 no teste-2 
(RACR+TFDA–AM), totalizando 89 sítios. A TFDA para os dois grupos teste (GT) foi 
aplicada uma vez após a finalização das sessões de RACR. Profundidade de sondagem 
(PS) e nível de inserção clínica (NIC) foram avaliados antes do tratamento no baseline 
e após 3 (T3) e 6 meses (T6). Resultados: Durante os 6 meses, observou-se redução 
significativa da PS em todos os grupos e ganho no NIC com significância no GC e teste-
2. Conclusão: TFDA utilizando dois FS, AlClFc e AM, adjuvante à RACR não 
proporcionou efeitos benéficos adicionais sobre os parâmetros clínicos periodontais em 
pacientes com periodontite. 
 
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Periodontite. Resultado do tratamento. 

TITLE: EFFICACY OF PHOTODYNAMIC THERAPY ADJUVENT TO TREATMENT OF 

PATIENTS WITH PERIODONTITIS USING TWO DISTINCT PHOTOSENSIBILIZERS: 

FTALOCYANIN CHLORINE AND METHYLENE BLUE 

Abstract 

Several photosensitizers (PS) are proposed in the use of Antimicrobial Photodynamic 
Therapy (aPDT), wich has been suggested as an adjuvante to basic periodontal therapy 
(BPT). Objective: To evaluate the efficacy of adjuvant aPDT to BPT of periodontal clinical 
parameters in patients with periodontitis using two PS: Chlorine-Aluminum 
Phthalocyanine (AlClPc) and Methylene Blue (MB). Material and Methods: Double-blind, 
parallel clinical trial evaluated 35 patients with 2 or 3 diseased periodontal sites 
(PS≥5mm): 9 in the control group (SRP), 15 in the test-1 (SRP+aPDT-AlClPc) and 11 in 
the test-2 (SRP+aPDT-MB), in a total of 89 sites. The aPDT for the two test groups (TG) 
was applied once after the completion of the SRP sessions. Depth of probing (PD) e 
clinical attachment level (CAL) were evaluated before treatment at baseline and after 3 
months (T3) and 6 months (T6). Results: During the 6 months, it was observed: 
Significant reduction in PD in wall groups and gain in CAL with significance in CG and 
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test-2. Conclusion: aPDT using two PS, AlClPc and MB, adjuvant to SRP did not provide 
additional beneficial effects on periodontal clinical parameters in patients with 
periodontitis. 
 
Keywords: Photochemotherapy. Periodontitis. Treatment outcome. 

Introdução 
A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial caracterizada pela 
destruição progressiva do aporte dentário, com características como: perda do suporte 
tecidual periodontal, percebida através das perdas de inserção clínica e óssea alveolar 
avaliada radiograficamente, presença de bolsas periodontais e sangramento gengival 
(PAPAPANOU et al., 2017). Sua resposta inflamatória mediada imunologicamente está 
relacionada principalmente ao acúmulo de microrganismos no biofilme dentário, 
estimulando o sistema imunológico do hospedeiro, gerando um dano exacerbado ao 
tecido periodontal (BARIN et al. 2017). 

Dessa forma, o tratamento periodontal não cirúrgico tem como finalidade reduzir a 
inflamação da doença e sua progressão, desorganizando e removendo o biofilme supra 
e subgengival (CASTRO et al. 2016; CAMPANILE et al. 2015), por meio da retirada 
mecânica através da raspagem e alisamento coronorradicular (RACR), bem como 
instrução de higiene oral. Porém, nem sempre a remoção completa do biofilme e fatores 
retentivos torna-se possível devido à presença de locais de difícil acesso para a 
instrumentação, como bolsas profundas e áreas de furca (CARVALHO et al. 2010; 
AHAD et al. 2016). 

Nesse sentido, algumas terapias alternativas são sugeridas nos casos em que apenas 
o tratamento convencional não debela o processo inflamatório. Estudos clínicos e 
laboratoriais demonstraram resultados satisfatórios envolvendo a Terapia Fotodinâmica 
Antimicrobiana (TFDA) associada à RACR no tratamento das doenças periodontais 
(BOTTURA et al. 2011; GARCIA et al. 2013; BETSY et al. 2014). Eles apontam que 
seus benefícios consistem em promoção à proliferação celular, efeitos analgésicos, anti-
inflamatórios, bactericidas e desintoxicantes e redução de prostaglandinas E2 (BIRANG 
et al. 2015; CAMPANILE et al. 2015; MARTINS et al. 2017). As principais vantagens da 
TFDA são: não produz efeito colateral, é direcionada aos microrganismos, inicia-se 
apenas em exposição à luz e não desenvolve resistência bacteriana (BARIN et al. 2017). 

Essa terapia consiste na irradiação de áreas infectadas por um laser de baixa 
intensidade após a coloração com um fotossensibilizante específico (FS). Este, ao 
absorver energia luminosa, reage com o oxigênio molecular para produzir radicais livres 
e espécies reativas de oxigênio (EROs) citotóxicas (BARBOSA et al. 2018). 

Diversos FS estão sendo estudados para uso na TFDA, destacando-se o Azul de 
Metileno (AM), que devido ao seu baixo peso molecular, é capaz de penetrar 
rapidamente no biofilme dental e causar a morte dos microrganismos patogênicos 
(SILVA et al., 2012). Estudos indicam que sua utilização na TFDA adjuvante à RACR 
proporciona efeitos benéficos nos parâmetros clínicos e microbiológicos periodontais, 
além de uma maior organização das fibras colágenas (BETSY et al., 2014; ANDRADE 
et al., 2016; BARIN et al., 2017). 

Outro FS que tem atraído interesse é a Cloro-Alumínio Ftalocianina (AlClFc) devido suas 
propriedades fotoquímicas e fotofísicas (MORAES et al. 2015; MORAES et al. 2017). 
Estudos demonstraram a eficácia dessa droga ao avaliar sua atividade antimicrobiana 
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(RIBEIRO et al., 2015), ação na expressão reduzida de citocinas e no infiltrado 
inflamatório (MORAES et al., 2017) e atuação frente à diminuição da perda óssea 
(GARCIA et al., 2011). Estudos apontam que AlClFc, em comparação ao AM, é mais 
eficaz na geração de EROS, proporcionando maiores efeitos na toxicidade celular 
(LONGO et al., 2011). 

A hipótese deste estudo é que AlClFc poderá obter resultados mais significativos em 
comparação ao AM, quando associado à TFDA adjuvante ao tratamento periodontal não 
cirúrgico, nos índices periodontais de pacientes com periodontite. Dessa forma, o 
objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia da TFDA adjuvante ao tratamento periodontal 
básico sobre os parâmetros clínicos periodontais em pacientes com periodontite, 
utilizando dois fotossensibilizantes: Cloro-Alumínio Ftalocianina e Azul de Metileno. 

 
Metodologia 

 
·         IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 
conforme parecer 2.484.372/2018 segundo resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Os sujeitos foram esclarecidos sobre os objetos da pesquisa e, caso 
concordassem em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 
 
·         CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 
Ensaio clínico, paralelo, duplo cego e controlado, em que foram avaliados parâmetros 
clínicos para os sítios tratados apenas com RACR ou RACR associada à TFDA 
utilizando AlClFc ou AM. 
 
·         LOCAL DO ESTUDO 
Dependências das Clínicas Integradas do Departamento de Odontologia da UFRN. 
 
·         POPULAÇÃO DO ESTUDO 
Pacientes portadores de Periodontite que procuraram o atendimento nas Clínicas 
Integradas do Departamento de Odontologia da UFRN, se enquadraram nos critérios de 
inclusão e concordaram em participar do estudo.  
 
·         Critérios de inclusão 
Indivíduos com periodontite nos estágios III e IV, tendo como base a nova Classificação 
das Doenças Periodontais - Relatório do Consenso de 2017 – Workshop Mundial sobre 
a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares, e com perda 
óssea comprovada por radiografias periapicais; idade superior a 18 anos; presença de 
2 ou 3 sítios em sextantes distintos com PS≥5mm e sangramento à sondagem. 
 
·         Critérios de exclusão 
Pacientes gestantes ou lactantes; fumantes; diabéticos; alérgicos à AlClFc e AM; 
submetidos a tratamento periodontal e/ou antibiótico nos últimos 3 meses; presença de 
elementos dentários com quadros periodontais agudos; mobilidade grau III; extração 
indicada; lesão endodôntica; sítios periodontais pertencentes a um mesmo elemento 
dentário ou a um adjacente a um sítio já incluído no estudo. 
 
·           SELEÇÃO DA AMOSTRA 
Foram selecionados 35 indivíduos, distribuídos em 3 grupos: 11 no grupo teste-AM 
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(RACR+TFDA–AM), 15 no grupo teste-AlClFc (RACR+TFDA–AlClPc) e 9 no grupo 
controle (somente RACR). Cada paciente possuía 2 ou 3 sítios periodontais doentes 
(PS≥5mm), totalizando 89 sítios, sendo 22 pertencentes ao teste-AM, 42 do teste-
AlClFc, e 25 do controle. 
 
·         COLETA DE DADOS 
Preenchimento de questionário semiestruturado contendo dados sociodemográficos e 
anamnese e de ficha clínica com dados referentes a parâmetros clínicos periodontais 
(PS e NIC) antes dos tratamentos instituídos para cada grupo. Essa avaliação foi 
realizada por um único examinador cego, previamente calibrado. 
No intervalo de 3 meses (T3) foi realizado novamente o exame clínico periodontal (PS 
e NIC), reforço das orientações de higiene bucal, controle de biofilme e RACR 
supragengival, se necessário. No intervalo de 6 meses (T6), foi realizada a avaliação 
final, repetindo-se todos os procedimentos do T3, além de um encaminhamento para 
procedimentos complementares, se necessário.   
No experimento foi utilizada a sonda periodontal milimetrada tipo Williams. 
Após sorteio e coleta de dados iniciais, cada indivíduo foi submetido a um dos 3 
tratamentos a seguir: 
 
TRATAMENTO A (Grupo Controle): Orientação de higiene bucal + RACR manual e/ou 
ultrassônica, em sessão única, boca completa. Os indivíduos do grupo controle 
receberam irrigação subgengival de mesmo volume e pelo mesmo tempo da realizada 
com a solução FS, sendo utilizada solução salina a 0,89%. A ponta ativa do aparelho foi 
posicionada da mesma forma, pelo mesmo tempo, angulação e movimentos utilizados 
nos grupos testes, porém sem ativação do aparelho (procedimento placebo). 
 
TRATAMENTO B (Grupo Teste-AlClFc): Orientação de higiene bucal + RACR manual 
e/ou ultrassônica + TFDA com AlClPc, aplicada uma única vez, logo após a finalização 
da sessão de RACR. Ela consistiu na irrigação subgengival de 0,5mL de AlClFc líquida 
por sítio, com o auxílio de uma seringa de insulina e sob isolamento relativo, 
preenchendo completamente a bolsa periodontal e revestindo a superfície radicular, 
sendo mantida por 5 minutos (tempo pré-irradiação), para então ser aplicado o laser de 
baixa potência (660nm, Photon Lase III, DMC Equipamentos Ltda, São Carlos, São 
Paulo, Brasil). 
      A aplicação do laser, com 100 mW de potência, ocorreu com a ponta da fibra ótica 
posicionada paralelamente ao longo eixo do dente em contato com a margem gengival 
(sem penetrar na bolsa) por um período de 15 segundos. Óculos de segurança especiais 
foram utilizados pelo operador e pacientes para prevenir possíveis danos oculares 
causados pela irradiação. 
 
TRATAMENTO C (Grupe Teste-AM): Orientação de higiene bucal + RACR manual e/ou 
ultrassônica + TFDA com AM, aplicada uma única vez, logo após a finalização da sessão 
de RACR, em 2 sítios periodontais de sextantes distintos que apresentaram PS≥5mm. 
Esta consistiu na irrigação subgengival, com o auxílio de uma seringa de insulina e 
agulha sem bisel descartável, de AM 0,01% (Chimiolux 10, DMC). A solução de 0,5 ml 
foi aplicada, preenchendo toda a bolsa periodontal, e mantida por 5 minutos (tempo pré-
irradiação) antes de receber a aplicação do laser de baixa potência (660 nm, Photon 
Lase III, DMC, Equipamentos Brasil, São Carlos, São Paulo, Brasil). 
     A aplicação do laser ocorreu da mesma forma do grupo anterior, porém por um 
período de 90 segundos (Carvalho et al., 2015). 
 
·           PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
Os dados coletados foram inseridos em uma planilha no Microsoft Excel e, em seguida, 
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criado um banco de dados no programa SPSS® versão 20.0. A análise foi feita utilizando 
o teste de Qui-quadrado para a avaliação intergrupos, e para a intragrupos aplicou-se o 
teste de Friedman. Ao ser observada diferença significativa, realizou-se o teste de 
Wilcoxon e Mann-Whitney. Entre os parâmetros clínicos periodontais, considerando o 
sítio periodontal doente a unidade de análise, aplicou-se o teste de Kruskall Wallis para 
análise intergrupo em cada tempo. Ao ser observada diferença significativa, realizou-se 
o teste de Wilcoxon e Mann-Whitney. 
 
Resultados e Discussões 

 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Dos 35 pacientes incluídos, 15 (42,8%) corresponderam ao grupo teste–AlClFc, 11 
(31,4%) ao teste–AM e 9 (25,8%) ao grupo controle, sendo todos avaliados do baseline 
até 6 meses. Porém, até o momento, apenas 22 pacientes (6 do grupo controle, 11 do 
teste-AlClFc e 6 do teste-AM) tiveram os 6 meses completos, enquanto os outros 13 
pacientes só tiveram avaliação de 3 meses. Destes, 21 (60%) eram do sexo feminino e 
14 (40%) do sexo masculino, com idade média de 51,67 anos, variando entre adultos e 
idosos (27 a 80 anos). 

Em cada paciente foram avaliados de 2 a 3 sítios periodontais doentes (PS≥5mm), 
totalizando 89, sendo 42 pertencentes aos pacientes do teste–AlClFc, 22 do teste–AM 
e 25 do grupo controle. 

PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS 

Foram avaliados 89 sítios periodontais doentes de pacientes com periodontite estágio 
III e IV. Para análise de 3 meses, foram incluídos todos os sítios para avaliação (42 SP- 
RACR + TFDA-AlClFc; 22 SP- RACR + TFDA-AM; 25 SP- RACR); já para a de 6 meses, 
58 sítios foram analisados (32 SP- RACR + TFDA-AlClFc; 12 SP- RACR + TFDA-AM; 
14 SP- RACR). 

Com relação à variável PS, para os 3 grupos estudados, foram observadas reduções 
significativas (p < 0,05), em que no grupo controle a mediana foi de 5,50mm no baseline, 
4,33mm em T3 e 3,83mm em 6 meses de acompanhamento (p = 0,007). No grupo teste-
AlClFc, observou-se, também, redução da mediana de 5,33mm no baseline, 4,33mm 
em T3, para 4,00mm em T6 (p = 0,001). No grupo teste-AM, foi verificada diminuição da 
mediana de 5,00mm no baseline para 4,00mm em T3, porém, verificou-se aumento de 
4,00mm em T3 para 4,25 em T6 (p = 0,01). Ao se realizar o pos hoc para identificar em 
quais tempos residiam as relevâncias significativas, identificaram diferenças entre o 
baseline e T3, e entre baseline e T6 para todos os grupos de tratamento. Para a análise 
intergrupos, não foram observadas diferenças significativas para nenhum dos tempos 
avaliados (p > 0,05). 

Em relação ao NIC para o grupo controle, foi observado ganho significativo de inserção 
clínica de 1,34mm no baseline para T3 (p = 0,015), porém entre T3 e T6 observou-se 
perda de inserção não significativa de 0,34mm. No grupo teste-AlClFc, foi verificada 
ganho não significativo (p > 0,05) de 0,34mm do baseline ao T3 e de 0,06mm de T3 ao 
T6. No grupo teste-AM, observou-se ganho significativo de inserção clínica de 1,70mm 
no baseline para T3 (p = 0,032), porém entre T3 e T6 foi observada perda de inserção 
não significativa de 1,70mm. Ao se realizar a análise intergrupos, não se identificaram 
diferenças significativas para os tempos de acompanhamento (p > 0,05). 
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A TFDA está sendo amplamente utilizada na Odontologia, especialmente na 
Periodontia, devido ao fato de estudos recentes, clínicos e laboratoriais, demonstrarem 
que é considerada uma importante alternativa adjuvante à RACR no tratamento das 
doenças periodontais (BOTTURA et al. 2011; GARCIA et al. 2013; BETSY et al. 2014). 
Diversos FS estão sendo estudados para uso da terapia fotodinâmica, dentre eles, 
destacam-se o AM, um dos mais utilizados na Odontologia. Porém, apesar de sua 
eficácia clínica, apresenta baixa capacidade de geração de EROs, diferente de outras 
substâncias FS, como a AlClFc (LONGO et a., 2011). 

Este estudo analisou 89 sítios periodontais de 35 pacientes com periodontite nos 
estágios III e IV, observando dois parâmetros clínicos periodontais: PS e NIC. Ambas 
as análises foram feitas antes e após os tratamentos propostos, sendo somente RACR 
para o grupo controle, e RACR + TFDA-AlClFc para o teste-AlClFc e RACR + TFDA-AM 
no teste-AM. 

Os resultados demonstraram que acerca da PS foi observada redução estatisticamente 
significativa para o grupo controle (p = 0,007), teste-AlClFc (p = 0,001) e teste-AM (p = 
0,01), sem haver diferença entre os grupos. Essa redução foi em torno de 1,67 mm para 
o controle, 1,33 mm para o teste-AlClFc e 0,75 mm para o teste-AM. De forma 
semelhante, em outros ensaios clínicos (SUCHETA et al., 2019; POURABBAS et al., 
2014; BALATA et al., 2013; BASSIR et al., 2013) também foram observadas melhorias 
da PS entre os tempos de acompanhamento, mas também não foram observados 
benefícios adicionais proporcionados pela TFDA. 

Uma vez que o NIC tem se mostrado um dos indicadores mais consistentes para 
predição das doenças periodontais, variações nos valores da PS não podem ser 
enfatizadas, especialmente quando há um tamanho limitado da amostra (AHAD et al., 
2016). Portanto, a avaliação da eficácia clínica da TFDA com base apenas na PS pode 
não ser confiável. 

Em relação ao NIC, o presente estudo também não apresentou diferença estatística 
entre os grupos. Durante os tempos de avaliação, somente o grupo controle e teste-AM 
apresentaram variações estatisticamente significativas (p < 0,05), em que se observou 
um ganho de 1,34 mm e 1,70 mm de inserção após 3 meses, respectivamente. Porém, 
entre os tempos T3 e T6 foi identificada perdas de inserção para os dois grupos, de 
0,34mm para o controle e 1,70 mm para o teste-AM. Já para o teste-AlClFc foi observado 
um ganho de inserção não significativo (p = 0,086) para todos os tempos de 
acompanhamento. Isso sugere que para os grupos controle e teste-AM ocorreu um 
ganho do NIC somente a partir dos 3 meses de avaliação e para o teste-AlClFc foi 
possível identificar ganho de inserção ao longo de todo o tratamento. 

Ao contrário do que foi encontrado no estudo, Azarpazhooh et al. (2010) conduziram 
uma revisão sistemática para avaliar a efetividade da TFDA para tratamento da 
periodontite em comparação com a RACR realizada sozinha ou em combinação 
RACR+TFDA na terapia periodontal básica. Os autores dos cinco estudos 
demonstraram que a abordagem combinada alcançou maiores ganhos de NIC do que 
os outros tratamentos utilizando só RACR, sugerindo que esta estratégia terapêutica 
(RACR+TFDA) indicou uma eficácia provável no ganho de inserção clínica ou redução 
da PS. A explicação a respeito desse fato está associada à ação antimicrobiana da 
TFDA, em que ao absorver certo comprimento de onda de luz, fica na sua forma 
excitada, repercutindo na produção de radicais livres que são tóxicos às células. Além 
disso, a TFDA é responsável por uma “fotobiomodulação”, uma vez que a luz pode 
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melhorar os processos de cicatrização e reduzir a inflamação periodontal, justificando 
em parte a modulação da função imunoinflamatória do hospedeiro (CORRÊA et al., 
2016). 

Da mesma maneira, outras investigações corroboraram com os resultados do estudo. 
Chondros et al. (2009), utilizando um laser de diodo com comprimento de onda de 670 
nm, densidade de potência de 75 mW/cm2 e cloreto de fenotiazina como FS, obtiveram 
melhorias discretas na redução de PS e no ganho de NIC após 3 meses de 
RACR+TFDA no tratamento de bolsas residuais. 

Levando-se em consideração os diferentes FS utilizados no presente estudo, não foi 
possível identificar entre AM e AlClFc qual delas proporcionou melhores resultados 
juntamente à TFDA no tratamento adjuvante à RACR. De acordo com Longo et al. 
(2011), apesar do AM ser um dos FS mais utilizados na TFDA pela sua eficácia sobre 
os parâmetros clínicos e microbiológicos periodontais (BETSY et al., 2014; ANDRADE 
et al., 2016; BARIN et al., 2017), demonstra uma baixa capacidade de geração de EROs 
em comparação com outras moléculas de FS, como, por exemplo, a AlClFc. Desta 
forma, a AlClFc sendo capaz de produzir maior quantidade de EROs, maior seria sua 
capacidade de causar morte aos microrganismos patogênicos, proporcionando uma 
maior eficácia para a melhoria dos parâmetros clínicos periodontais. Porém, observou-
se que os resultados obtidos no presente estudo demonstraram eficácias semelhantes 
dos dois FS com relação ao melhoramento dos parâmetros avaliados. 

Contudo, vale destacar que a comparação entre os resultados clínicos tem sido difícil 
devido à grande quantidade de protocolos de uso da TFDA (CARVALHO et al., 2015). 

 
Conclusão 

 

Diante das limitações apresentadas pelo estudo, como a inexistência de um protocolo 
estabelecido de aplicação da TFDA na Periodontia, a diversidade de 
fotossensibilizantes utilizados no mercado, a negligência por parte dos pacientes quanto 
aos cuidados da higiene bucal, além da inexistência de trabalhos que façam esse 
comparativo entre os diversos fotossensibilizantes utilizados na TFDA, nossa hipótese 
foi rejeitada, pois a TFDA não conseguiu mostrar melhores resultados para o tratamento 
de periodontite adjuvante à RACR. Além disso, Azul de Metileno e Cloro-alumínio 
Ftalocianina, apesar de características diferentes, apresentaram eficácias semelhantes 
na melhoria dos parâmetros clínicos periodontais. 

Durante os 6 meses, observou-se redução significativa da PS em todos os grupos, bem 
como ganho no NIC com significância no grupo controle e teste-AM. 

O tipo e concentração do fotossensibilizante, seu período de manutenção no tecido, 
tempo de resposta biológica, pH do local alvo, modo e frequência de aplicação do FS, 
disponibilidade de EROS, dispositivos de aplicação de luz, potência de saída, 
comprimentos de onda e duração da exposição divergem em diferentes estudos. Além 
disso, outro fator importante, que foi uma limitação no estudo, é o baixo número amostral 
de sítios periodontais analisados, uma vez que uma maior homogeneidade entre os 
grupos possibilitaria mais significância e melhores resultados. 
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Nesse sentido, sugere-se que pesquisas posteriores sejam realizadas. Os estudos 
devem ser completos, com maior número amostral e que, em grupos diferentes, 
contemplem diversos protocolos para aplicação da TFDA, a fim de estabelecer qual o 
melhor deles. Os parâmetros relacionados aos diferentes tipos de protocolos que devem 
ser testados são: energia utilizada, tipos de fotossensibilizantes, frequência de aplicação 
da TFDA, bem como sua forma. 

Conclui-se, portanto, que a TFDA utilizando dois fotossensibilizantes distintos, Azul de 
Metileno e Cloro-alumínio Ftalocianina, adjuvante à RACR não proporcionou efeitos 
benéficos adicionais sobre os parâmetros clínicos periodontais em pacientes com 
periodontite. 
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Anexos 

 

 

Desenho Experimental do estudo. Natal/RN, 2019. 
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Fluxograma de distribuição dos pacientes. 

 

 

Comparação das medianas (Q25-Q75) de PS e NIC nos pacientes dos grupos testes e 
controle em T0, T3 e T6. Natal/RN, 2019. 
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TÍTULO: Perfil dos profissionais de saúde que atendem os sintomáticos respiratórios e 

doentes de tuberculose na atenção primaria a saúde. 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo descrever o perfil dos profissionais da Atenção Primária 
à Saúde que atendem sintomáticos e/ou usuários já diagnosticados com Tuberculose 
no município de Natal/RN. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, 
com referencial teórico metodológico de Avaliação em Saúde de Donabedian. Foi 
realizado nas Unidades de Saúde da Atenção Primária do município de Natal. Após 
cálculo para populações finitas, obteve-se a amostra de 96 enfermeiros. A coleta de 
dados ocorreu entre novembro de 2017 a fevereiro de 2018, através de um questionário 
semiestruturado. Os dados foram analisados através do programa Statistical Package 
for the Social Sciences versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística descritiva em números 
absolutos e relativos. Os profissionais de saúde que atendem os sintomáticos e usuários 
já diagnosticados com Tuberculose no município de Natal/RN são predominantemente 
do sexo feminino, com idade média de 48 anos e com tempo médio de atuação no 
serviço de 18 anos. A maioria dos participantes pertencia ao Distrito Sanitário Oeste, 
atendia pela manhã e pela tarde. A maioria participou de capacitações sobre a doença 
e se sentem capacitados em fornecer orientações sobre a doença. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação em saúde. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Profile of health professionals who treat respiratory symptoms and tuberculosis 

patients in primary health care. 

Abstract 

This study aims to describe the profile of Primary Health Care professionals who are 
symptomatic and / or users already diagnosed with tuberculosis in the city of Natal / RN. 
This is a descriptive study with a quantitative approach, with a methodological theoretical 
framework of Donabedian Health Assessment. It was held at the Primary Care Health 
Units of the city of Natal. After calculating for finite populations, a sample of 96 nurses 
was obtained. Data collection took place between November 2017 and February 2018, 
through a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using IBM Statistical 
Package for Social Sciences version 22.0, using descriptive statistics in absolute and 
relative numbers. The health professionals who treat the symptomatic and users already 
diagnosed with tuberculosis in the city of Natal / RN are predominantly female, with an 
average age of 48 years and average working time of 18 years. Most of the participants 
were from the Western Sanitary District, attending in the morning and in the afternoon. 
Most participated in disease training and feel empowered to provide guidance on the 
disease. 
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Introdução 

A Tuberculose (TB) se configura como problema de saúde mundial e está entre as 10 
doenças que mais levam à óbito. No Brasil, em 2018, foram registrados 72.788 novos 
casos da doença. Ainda que a incidência venha diminuindo (1,4% ao ano, desde 2000), 
é esperado até 2035 taxas de 4 a 5% ao ano, por meio da Estratégia Pelo Fim da 
Tuberculose, pensada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), assim há muito a 
ser realizado para se cumprir esse objetivo (BRASIL, 2019). 

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) torna-se fundamental no controle 
da TB, desde o acesso do usuário à rede de saúde, até estratégias desenvolvidas pela 
equipe, como a busca ativa de Sintomáticos Respiratórios (SR), diagnóstico, 
acompanhamento do tratamento, ações de educação em saúde, tendo em vista a 
diminuição do abandono do tratamento, além do estigma que ainda permeia o portador 
com TB (ANDRADE, 2017). 

Na APS, por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a equipe de saúde tem a 
capacidade de estabelecer uma relação estreita com os usuários e seu contexto. 
Questões de biossegurança, fatores epidemiológicos, espaços (estrutura física da 
unidade), o diagnóstico e fornecimento do tratamento, devem estar alinhados no 
cotidiano desses profissionais, desde o Agente Comunitário de Saúde (ACS), até o 
Enfermeiro e o Médico da equipe, que vão esclarecer as dúvidas, adequar à conduta e 
acompanhar os usuários, para que o tratamento e o controle sejam efetivados 
(CECÍLIO, 2016). 

Dentro da equipe de APS, o Enfermeiro possui autonomia e liderança na tomada de 
decisão, destacando-se como coordenador das ações que envolvem a TB, na 
assistência aos usuários, suporte da equipe, tendo ainda poder de dialogar junto a 
administração de propiciar condições assistenciais (WYSOCKII, 2017). 

Nessa perspectiva, é necessário que o enfermeiro que atua na APS esteja capacitado 
para exercer suas funções dentro da equipe de saúde no controle da TB. Diante do 
exposto, tem-se a seguinte questão norteadora: Qual o perfil dos profissionais da APS 
que atendem SR /doentes de TB no Programa de Controle da Tuberculose? 

Assim, o objetivo deste estudo é descrever o perfil dos profissionais da APS que 
atendem sintomáticos e/ou usuários já diagnosticados com Tuberculose no município 
de Natal/RN. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, com referencial teórico 
metodológico de Avaliação em Saúde na visão de Donabedian (1980). 

A avaliação em saúde, para Donabedian, compreende analisar a tríade Estrutura-
Processo-Resultado. A dimensão Estrutura relaciona-se aos recursos físicos, humanos, 
financeiros e organizacionais necessários à assistência à saúde. O Processo refere-se 
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às atividades que constituem a atenção à saúde, envolvendo as relações entre 
profissionais de saúde e população assistida; já os Resultados dizem respeito aos 
efeitos da assistência à saúde (DONABEDIAN, 1980). Para esse estudo foi utilizada a 
dimensão Estrutura e sua subdimensão Recursos humanos. 

A presente pesquisa faz parte do projeto “Avaliação do Grau de Implantação do 
Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN”. 

O estudo foi realizado no município de Natal, o mesmo encontra-se dividido em 05 
distritos sanitários: Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste, além do mais, o município possui 
54 Unidades de Atenção Primária a Saúde. 

Após realização do cálculo amostral, utilizando as Unidades de Saúde (US), 
considerando 5% de erro e 95% de intervalo de confiança, obteve-se a amostra de 96 
enfermeiros, conforme o critério de inclusão: enfermeiros que estivessem em atividade 
no serviço durante o período da coleta e que desempenhassem atividades no controle 
da TB. Foram excluídos aqueles que desempenhassem ações no controle da TB que 
não estivessem lotados na APS. 

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2017 a fevereiro de 2018, e utilizou-se 
um questionário composto por 62 questões semiestruturadas acerca do Programa de 
Controle da Tuberculose (PCT), das quais 07 abordavam a subdimensão recursos 
humanos, dentro da dimensão Estrutura, conforme o modelo proposto por Donabedian 
para análise dos serviços de saúde (DONABEDIAN, 1980) 

Destaca-se que, anteriormente à coleta de dados, o instrumento foi aplicado em três 
enfermeiros atuantes na APS, os quais não fizeram parte do estudo, a fim de verificar a 
clareza e a adequação à proposta do estudo. 

As variáveis utilizadas no questionário em relação aos recursos humanos estão 
apresentadas no quadro 1 em anexo. 

Os dados foram organizados e analisados através do programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística descritiva em 
números absolutos e relativos. 

O estudo foi aprovado em comitê de ética sob o parecer 2.327.693 e Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética 76788317.9.0000.5537. 

 
Resultados e Discussões 
 

Dos 96 enfermeiros elegidos para participarem da pesquisa, 80 participaram da 
amostra. Os motivos para a não participação na pesquisa foram: só haver um enfermeiro 
responsável pelas atividades na US (2); recusa (6); estar afastado das atividades do 
trabalho na época da coleta (8). 

A maioria dos enfermeiros participantes da pesquisa era do sexo feminino (93,7%) o 
que corrobora com um estudo desenvolvido em Campina/SP (88%). O mesmo estudo 
também nos mostra uma faixa de idade desses profissionais de 30 a 59 anos, podendo 
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servir de comparativo ao achado desta pesquisa, onde a idade média seria de 48 anos 
(COSTA. et al, 2017) (Ver tabela 1). 

Em relação ao tempo médio de atuação no serviço de APS, o tempo foi de 18 anos, o 
que mostra que grande parte dos participantes tem experiência na assistência à saúde 
dos usuários. Este achado divergiu de estudo realizado na ESF de um município do 
Paraná no qual o tempo médio foi de nove anos (PERUZZO et al, 2017) (Ver tabela 1). 

A maioria dos participantes (19) pertenciam ao DS Oeste, o que pode estar ligado ao 
fato deste distrito conter o maior número de unidades, sendo 15, além de ser território 
de grande concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o 
que justifica alta demanda (NATAL, 2018) (Ver tabela 1). 

Em relação ao atendimento, 91,2% atendiam nos turnos da manhã e tarde, seguindo 
regime mínimo de 60 horas semanais, sendo 12 horas diárias ininterruptas, em dias 
úteis, de segunda a sexta-feira (BRASIL, 2019) (Ver tabela 1). 

Quanto às questões relacionadas à capacitação sobre a TB, 92,5% dos participantes 
afirmaram ter participado de capacitações sobre a doença e 86,3% deles sentem-se 
capacitados em fornecer orientações sobre a enfermidade. Tal achado corrobora com o 
estudo realizado no Sudeste brasileiro onde percebeu-se que a maioria dos enfermeiros 
entrevistados (74,3%) realizaram capacitações para prestar os cuidados necessários 
aos doentes com TB. Além disso, os profissionais envolvidos desenvolviam ações 
coerentes e seguras frente ao diagnóstico de TB (BERALDO et al, 2017) (Ver tabela 1). 

 
Conclusão 

 

Os profissionais de saúde que atendem os sintomáticos e usuários já diagnosticados 
com Tuberculose no município de Natal/RN são predominantemente do sexo feminino, 
com idade média de 48 anos. O tempo médio de atuação no serviço de APS foi de 18 
anos. A maioria dos participantes pertenciam ao DS Oeste, maior distrito em número de 
unidades. Em relação ao atendimento, atendiam pela manhã e pela tarde. Se tratando 
da capacitação, a maioria deles afirmaram ter participado e sentirem capacitados em 
fornecer orientações sobre a doença. 

Estudos nessa perspectiva ainda são escassos, porém necessários para se entender 
quem está à frente do processo de assistência e do planejamento das ações nas 
unidades de APS, em relação a TB. 

Com esse tipo de pesquisa é possível refletir sobre o cenário e capacitação profissional, 
gerando um fator de impacto para os próprios funcionários, assim como para usuários 
que utilizam os serviços. Ainda pode ser utilizado para busca de novas estratégias, com 
objetivo de aprimorar e fortalecer a busca ativa, o diagnóstico e tratamento de TB, por 
meio de esforços administrativos e da própria equipe. Assim, ressaltamos a satisfação 
por realizar a descrição do perfil dos profissionais de saúde que atendem os 
sintomáticos respiratórios e os doentes de tuberculose na atenção primária à saúde, 
especificamente no município de Natal/RN. 
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas no questionário em relação aos Recursos Humanos do 
Programa de Controle da Tuberculose em Natal, RN – Natal – 2017. 
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Tabela 1: Caracterização profissional dos profissionais que atendem os Sintomáticos 
Respiratórios e os doentes de Tuberculose. 
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TÍTULO: TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NOS 

PARÂMETROS CLÍNICOS DE BOLSAS PERIODONTAIS RESIDUAIS DE PACIENTES 

EM MANUTENÇÃO PERIODONTAL 

Resumo 

Método: Trata-se de um ensaio clínico longitudinal, prospectivo e controlado de boca 
dividida. Os 114 sítios periodontais residuais com profundidade de sondagem ≥ 4 mm 
com sangramento à sondagem foram divididos nos grupos: teste (RACR + TFDA) e 
controle (RACR). Índice de placa visível (IPV), índice de sangramento gengival (ISG), 
sangramento à sondagem (ISS), profundidade de sondagem (PS) e nível clínico de 
inserção (NIC) foram avaliados antes e após 03 meses do tratamento. Resultados: 
Observou-se uma redução de 36,78 para 19,04 para o IPV em T3, e ISG foi reduzido de 
32,95 para 13,04, com reduções estatisticamente significantes para ambos os 
parâmetros (p <0,001). Houve redução do IPV por sítio, ISS e PS e ganho de NIC entre 
T0 e T3 para ambos os grupos de tratamento (p <0,001), mas na comparação 
intergrupos não houve diferença estatisticamente significante (p> 0,05). Entre os dentes 
uni e multirradiculares, houve redução estatisticamente significativa (p<0,05) em T3 para 
IPV por sítio em ambos os grupos, sem diferença entre os tipos de dentes, da PS nos 
dois tipos de dentes no grupo teste, além de ganho de inserção estatisticamente 
significativo (p<0,05) em ambos os grupos para dentes unirradiculares e no controle 
para multirradiculares. Conclusões: A TFDA adjuvante ao RACR não proporcionou 
benefícios adicionais para os parâmetros clínicos avaliados após três meses. 
 
Palavras-chave: Periodontite crônica. Fotoquimioterapia. Laser. 

TITLE: PHOTODYNAMIC THERAPY AS COMPLEMENTARY THERAPY IN THE 

CLINICAL PARAMETERS OF PERIODONTAL RESIDUAL POCKETS OF 

PERIODONTAL MAINTENANCE PATIENTS 

Abstract 

Methods: This is a prospective, controlled, split-mouth longitudinal clinical trial. The 114 
residual periodontal sites with probing depth ≥ 4 mm with probing bleeding were divided 
into groups: test (RACR + TFDA) and control (RACR). Visible plaque index (VPI), 
gingival bleeding index (GBI), probing bleeding (PB), probing pocket depth (PPD), and 
clinical attachment level (CAL) were submitted before and after 03 months of treatment. 
Results: A reduction from 36.78 to 19.04 was observed for IPV at T3, and the ISG was 
reduced from 32.95 to 13.04, with statistically significant reductions for both parameters 
(p <0.001). Reduction of IPV per site, ISS and PS and CIN gain between T0 and T3 for 
both treatment groups (p <0.001), but in the intergroup comparison was not statistically 
significant loss (p> 0.05). Between uni and multiricular teeth, there was a statistically 
significant (p <0.05) reduction in T3 for VPI by site in both groups, without distinction 
between tooth types, PPD in two tooth types, in the test group, in addition to statistically 
significant weight gain (p <0.05) in both groups for single root teeth and in the control for 
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multi root teeth. Conclusion: Adjuvant TFDA to RACR did not provide additional benefits 
for clinical parameters assessed after three months. 
 
Keywords: Chronic periodontitis. Photochemotherapy. Laser. Treatment Outcome. 

Introdução 

Em virtude do importante papel desempenhado pelas bactérias periodontopatogênicas 
no desenvolvimento e na progressão da periodontite, o principal objetivo do tratamento 
periodontal é reduzir ou eliminar a inflamação periodontal pela redução ou eliminação 
dos patógenos periodontais (Pourabbas et al., 2014). Este, por sua vez, consiste 
inicialmente na eliminação dos fatores que facilitam seu acúmulo e da descontaminação 
da superfície radicular, obtida por meio da raspagem e alisamento corono-radicular 
(Carvalho, 2014). 

Entretanto, alguns sítios não respondem favoravelmente ao tratamento, e isso se deve 
provavelmente à invasão tecidual por patógenos específicos ou regiões de difícil acesso 
à raspagem que limitam o alcance do debridamento mecânico, demandando 
abordagens complementares ao tratamento inicial (Sanz et al., 2012). 

As bolsas periodontais residuais, que se caracterizam por sítios com profundidade 
clínica de sondagem (PCS) maior ou igual a 4 mm após o tratamento inicial, fornecem 
um ambiente favorável à recolonização por periodontopatógenos. Nesses casos, por 
haver maior risco de perda de inserção (Andrade, 2014) e do elemento dentário 
(Matuliene et al., 2008), pode ser necessário a execução de procedimentos 
complementares, como cirurgias periodontais e uso de antimicrobianos (Andrade, 
2014). Estes procedimentos, por sua vez, tem a finalidade de aumentar das chances de 
condições clínicas compatíveis com saúde periodontal. 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDA) surgiu como uma possibilidade de 
tratamento adjuvante ao tratamento periodontal básico (Alwaeli et al., 2010; Pourabbas 
et al., 2014), principalmente pelo fato de não induzir resistência bacteriana, assim como 
por produzir efeitos colaterais e sistêmicos mínimos (Balata et al., 2010). 

A aplicação da TFDA baseia-se na administração tópica de um fotossensibilizador não 
tóxico e sensível à luz, seguida de irradiação de baixa intensidade com luz de 
comprimento de onda adequado (Garcez et al., 2008). Quanto ao mecanismo de ação, 
ocorre que, na presença de oxigênio encontrado nas células, o fotossensibilizador 
ativado pode reagir com moléculas vizinhas por transferência de elétrons ou hidrogênio, 
levando a produção de radicais livres (reação do tipo I) ou por transferência de energia 
ao oxigênio (reação do tipo II), levando à produção do oxigênio singleto. Ambos os 
caminhos levam à morte celular e à destruição da célula bacteriana (Perussi, 2007). 

Dentre as drogas fotossensibilizadoras mais utilizadas destacam-se o azul de toluidina 
e o azul de metileno (Garcez, 2003; Wainright, 2004; Hamblin; Hason, 2004). No 
entanto, outras drogas fotossensibilizadoras têm sido estudadas através de testes pré-
clínicos e experimentais, podendo-se destacar a ftalocianina cloro-alumínio (AlClPc). 
Esta tem apresentado propriedades fotofísicas e fotoquímicas quando administrados 
associada com nanocarreadores, tais como nanoemulsões, tanto in vitro quanto in vivo 
(Moraes et al., 2015). Todavia, o principal avanço na utilização da ftalocianina como 
fotossensibilizador tem sido o fato de poderem atuar pelos dois mecanismos clássicos 
da TFDA (na produção de espécies reativas de oxigênio e de oxigênio singleto) (Séguier 
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et al., 2010), além de possuírem eficácia antibacteriana mais elevada, devido à sua 
distribuição celular (Meisel; Kocher, 2005). 

Diante da ausência de estudos com uso da ftalocianina como droga fotossensibilizadora 
na TFDA coadjuvante à RACR no tratamento de bolsas periodontais residuais após 
realização do tratamento periodontal básico e da ausência de resultados conclusivos 
acerca da TFDA como procedimento complementar no tratamento dessas bolsas, é que 
o presente estudo se propõem a avaliar o efeito da terapia fotodinâmica como terapia 
complementar em bolsas periodontais residuais de pacientes em manutenção 
periodontal, através de avaliação dos parâmetros clínicos durante 6 meses de 
acompanhamento. 

 
Metodologia 

 

Caracterização do estudo 

O estudo se caracterizou por um ensaio clínico longitudinal, controlado e prospectivo de 
boca-dividida, em que foram avaliados parâmetros clínicos periodontais da terapia 
periodontal não-cirúrgica, através da raspagem e alisamento radicular, associada à 
terapia fotodinâmica como adjuvante nos tratamento de bolsas periodontais residuais 
de pacientes tratados inicialmente apenas com a terapia básica periodontal. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), conforme parecer 1.467.538/2016 e segundo resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes, uma vez informados 
sobre a natureza da pesquisa e potenciais riscos e benefícios, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

População do estudo 

A população do estudo foi constituída por pacientes atendidos nas Clínicas Integradas 
do Departamento de Odontologia da UFRN que foram previamente submetidos a 
tratamento periodontal convencional e permaneceram com bolsas periodontais 
residuais. 

Foram incluídos indivíduos com periodontite crônica localizada ou generalizada, com 
idade superior a 30 anos; presença de, pelo menos, um sítio com bolsa periodontal 
residual (com profundidade clínica de sondagem a partir de 4 mm e sangramento à 
sondagem) por hemiarcada e bom estado de saúde geral. Sendo excluídos os pacientes 
gestantes ou amamentando; fumantes; diabéticos; alérgicos a ftalocianina; que fizeram 
uso de antibióticos nos últimos 06 meses; com condições sistêmicas que alterem o 
tecido periodontal; os elementos dentários com quadros periodontais agudos no 
momento do exame (abscessos periodontais e gengivite e/ou periodontite necrosante 
aguda) e/ou com presença de lesão endodôntica, cáries, restaurações extensas, 
prótese ou qualquer disfunção oclusal também foram excluídos. 

Foram selecionados 6 sítios periodontais doentes de dentes uni ou multirradiculares, 
desde que não pertencessem a um mesmo elemento dentário ou que fosse adjacente 
a um sítio periodontal já incluído no estudo, de cada paciente incluído na amostra, sendo 
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3 sítios localizados nas hemiarcadas direitas e 3 nas hemiarcadas esquerdas, 
totalizando 114 sítios. As bolsas periodontais residuais do lado direito de cada paciente 
(57 sítios) receberam o tratamento A, sendo submetidos à RACR + TFDA (grupo teste), 
e as bolsas selecionadas do lado esquerdo (57 sítios) receberam o tratamento B, 
tratados somente com RACR (grupo controle). 

Coleta de dados 

A coleta de dados consistiu de preenchimento de questionário semi-estruturado 
contendo dados sociodemográficos e anamnese, preenchimento de ficha clínica com 
coleta de dados referentes à condição de higiene oral e parâmetros clínicos periodontais 
(índice de placa visível, índice de sangramento gengival, índice de sangramento à 
sondagem, profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e recessão gengival). 

A pesquisa foi constituída por dois examinadores previamente calibrados. O primeiro foi 
responsável pela coleta de dados e pela avaliação dos parâmetros clínicos periodontais; 
já o segundo examinador foi responsável pelo tratamento periodontal básico e pela 
realização da terapia fotodinâmica antimicrobiana, a depender do tratamento executado. 

Fase experimental 

Após a coleta de dados iniciais, através do questionário semi-estruturado e 
preenchimento da ficha clínica, cada sítio foi submetido a um dos dois tratamentos 
descritos abaixo: 

Tratamento A (RACR + TFDA): Orientação de higiene bucal + Raspagem e alisamento 
corono-radicular manual de boca completa em sessão única + Terapia fotodinâmica 
antimicrobiana nos 3 sítios com bolsas periodontais residuais selecionados das 
hemiarcadas direitas. A aplicação da terapia consistiu na irrigação subgengival da 
formulação fotossensibilizadora de Cloro-alumínio Ftalocianina (AlClFc) com o auxílio 
de uma seringa de insulina e agulha sem bisel descartável. As amostras de AlClFc 
nanoparticuladas, na concentração de 5μM, utilizadas no experimento, foram 
gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Ricardo Bentes de Azevedo – UnB/Brasília. A 
incorporação da AlClFc, para o sistema de entrega de drogas, foi realizada de acordo 
com o método descrito por Muehlmann (2014). Os locais foram respectivamente 
isolados e a solução de 0,1 ml por sítio aplicada diretamente no fundo da bolsa 
periodontal, e mantida em contato com o depósito bacteriano por 300 segundos (tempo 
de pré-irradiação) antes de receber a aplicação do laser de baixa potência (660 nm, 100 
mW, Therapy XT DMC, São Carlos, São Paulo, Brasil). Óculos escuros de segurança 
foram fornecidos ao paciente e operador para evitar possíveis danos causados pela 
irradiação com laser. A aplicação do laser foi realizada nas bolsas periodontais residuais 
irrigadas mediante contato com a margem gengival (sem penetrar na bolsa) por um 
período de 15 segundos (Carvalho, 2015). Para os pacientes que relataram desconforto 
durante instrumentação mecânica, foi realizada a anestesia infiltrativa local com 
Lidocaína a 2% com Fenilefrina 1:2500 (SS White, São Cristóvão, Rio de Janeiro, 
Brasil).Tratamento B (RACR): Orientação de higiene bucal + Raspagem e alisamento 
corono-radicular manual, em sessão única, boca completa. 

A orientação de higiene bucal e um controle rigoroso do biofilme e cálculos dentais foram 
estabelecidos desde o início do estudo (T0) e aos três meses (T3), de maneira que os 
indivíduos foram solicitados a comparecerem às clínicas Integradas da UFRN para 
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reforço das instruções de higiene oral e procedimentos de controle do biofilme e cálculo 
dentário supragengival durante o intervalo entre as duas coletas. 

Processamento e análise dos dados 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se a margem de erro de 5,0%. As 
análises comparativas entre os parâmetros periodontais nos tempos de avaliação 
intergrupo foram realizados por meio do teste de Mann-Whitney e intragrupos por meio 
do teste de Wilcoxon e McNemar. 

 
Resultados e Discussões 

 
Foi realizada triagem de 35 pacientes nas dependências das Clínicas Integradas do 
Departamento de Odontologia da UFRN durante o período de Agosto de 2017 a Outubro 
de 2017. Dentre eles, apenas 20 se encaixaram nos critérios de inclusão previamente 
estabelecidos e, destes, um participante não compareceu às sessões clínicas de 
acompanhamento nos tempos pré-determinados, sendo, assim, desligado do estudo, 
totalizando 19 participantes no presente estudo. 
Os principais motivos para exclusão dos pacientes foram: uso de antibiótico nos últimos 
06 meses, diagnóstico de periodontite agressiva e ausência de no mínimo 1 sítio a partir 
de 4 mm com sangramento por hemiarcada. 
Um total de 114 sítios periodontais doentes foram avaliados em 19 pacientes com 
periodontite crônica, dos quais 11 (57,89%) eram do gênero feminino e 8 (42,11%) do 
gênero masculino, com faixa etária variando entre 34 e 66 anos, com mediana de idade 
de 52 anos. Dos sítios avaliados, 57 (50%) foram submetidos à TFDA + RACR (grupo 
teste) e 57 (50%) foram tratados somente através da RACR (grupo controle) (Figura 1). 
Destes, 53,50% (n=61) foram dentes unirradiculares e 46,50% (n=53) multirradiculares. 
Em T0, uma média percentual de 36,78% de IPV foi observada, havendo uma 
diminuição para 19,04% após 03 meses do tratamento inicial. Com relação ao ISG, 
observou-se um percentual de 32,95% em T0, e, em T3, houve redução para 13,04%, 
havendo diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) tanto para IPV como para 
ISG (Tabela 1). 
No que diz respeito ao IPV por sítio, no grupo teste tivemos uma média de 87,71% 
(n=50) em T0 e, após três meses de acompanhamento, tivemos uma redução da 
presença de biofilme nos sítios analisados para 42,10% (n=24). No grupo controle 
também foi observada uma redução de IPV por sítio, de 92,98% (n=53) para 42,10% 
(n=24). Tanto no grupo teste quanto controle a redução de IPV foi estatisticamente 
significativa (p<0,001). A análise intergrupos mostrou que houve uma maior redução de 
IPV no grupo controle, porém, sem relevância estatisticamente significativa (p>0,05) 
(Tabela 2). 
Os resultados quanto a redução do IPV e ISG em ambos os grupos, além da redução 
do IPV por sítio de T0 para T3, não havendo diferença estatisticamente significativa 
intergrupos, reforçam a importância do tratamento periodontal de suporte através de 
consultas regulares de acompanhamento, uma vez que a instrução e motivação de 
higiene oral são fundamentais para manter tais índices a níveis compatíveis com a 
saúde periodontal. Tais resultados corroboram com o ensaio clínico controlado, 
randomizado de boca-dividida de Goh (2017), em que IPV e ISG diminuíram entre os 
intervalos de coleta (03 e 06 meses) sem diferenças significativas entre sítios teste e 
controle (p>0,05). 
Dentro desse contexto, o ISS tem sido considerado um parâmetro importante para 
avaliar a presença/ausência da atividade da doença periodontal (Berakdar, 2012). No 
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presente estudo, não houve diferença intergrupos na linha base, pois todos os sítios 
incluídos apresentavam sangramento à sondagem. Após 03 meses, ocorreu a 
diminuição deste parâmetro nos dois grupos, passando, no grupo teste, de 100% em T0 
para 50,87% em T3 (p<0,001), e, no grupo controle, de 100% para 52,63% (p<0,001). 
Apesar do ISS ter tido uma maior redução no grupo teste após os 03 meses, a diferença 
intergrupos não foi estatisticamente significativa (p>0,05) (Tabela 2). 
Christodoulides (2008) e Chondros (2009) mostraram que os sítios que receberam 
TFDA adjuvante apresentaram maior redução do ISS (p<0,05), o que poderia indicar 
contribuição da TFDA na diminuição da inflamação periodontal. Tais resultados podem 
ser explicados com base em dois fatores associados à utilização da TFDA. O primeiro 
fator diz respeito à ação antimicrobiana, através da produção de radicais livres (oxigênio 
singlet), que são tóxicos às células. Além disso, tem sido relatado que lasers de baixa 
potência são responsáveis por uma “fotobiomudulação” tecidual (2004), uma vez que a 
luz pode melhorar o processo de cicatrização e reduzir a inflamação periodontal, 
explicando em parte a modulação da resposta imuno-inflamatória promovida pela TFDA 
(Kolbe, 2014). 
Um dos fatores que pode resultar na persistência do sangramento à sondagem diz 
respeito à posição do dente ou outras dificuldades locais que limitem o acesso da terapia 
e/ou do controle ideal do biofilme. Por essa razão, a avaliação do desempenho da TFDA 
em tipos de dentes não específicos - uni ou multirradiculares, poderia implicar em 
achados conflitantes, uma vez que bolsas periodontais associadas a lesões de furca ou 
em dentes multirradiculares, têm se mostrado menos responsivas à RACR se 
comparadas a bolsas localizadas em outros locais dos dentes ou dentes unirradiculares 
(Ribeiro, 2007; Rieder, 2004). 
Dessa forma, realizamos também a análise entre os diferentes tipos de dentes, uni e 
multirradiculares. Nesse sentido, no que diz respeito à análise intragrupo do IPV por 
sítio, tanto no grupo teste quanto no grupo controle, percebemos que houve uma 
redução estatisticamente significativa (p<0,05) após 3 meses, para ambos os tipos de 
dentes. Já a análise entre os tipos de dentes revelou não haver diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) em T0 e T3, independente do grupo de tratamento 
(Tabela 3). 
Acerca do Índice de Sangramento à Sondagem (ISS), foi observado que na análise 
intragrupo só não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,063) para os 
dentes multirradiculares do grupo teste. A análise entre os tipos de dentes revelou não 
haver diferença estatisticamente significativa (p=1,000) no baseline para ambos os 
grupos de estudo, e aos 3 meses para o grupo controle (p=0,632). No entanto, no grupo 
teste foi possível verificar uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) ao 
comparar dentes uni e multirradiculares (Tabela 3). 
Com relação à Profundidade de Sondagem (PS), a análise intragrupo revelou uma 
redução estatisticamente significativa (p<0,05) para ambos os tipos de dentes, 
independente do grupo de estudo. Na análise entre os tipos de dentes do grupo teste, 
observou-se uma diferença estatisticamente em T0 e T3. Já no grupo controle, 
observamos uma diferença estatisticamente significativa entre os tipos de dentes, 
somente aos 3 meses de acompanhamento (Tabela 4). 
Quanto ao Nível de Inserção Clínica (NIC), observamos um ganho de inserção 
estatisticamente significativo (p<0,05) para os dentes unirradiculares em ambos os 
grupos de estudo. Porém, para os dentes multirradiculares, o ganho de inserção clínica 
estatisticamente significativo (p<0,05) foi observado apenas no grupo controle. A análise 
entre os tipos de dentes, mostrou não haver diferenças estatisticamente significativas 
(p>0,05) em T0 e T3 dentro do grupo controle. Já, no grupo teste foi possível observar 
uma diferença estatisticamente significativa (p=0,04) aos 3 meses (Tabela 4). 
Estudos que realizaram a TFDA associada ao tratamento periodontal básico em bolsas 
residuais de dentes unirradiculares demonstraram redução significativa do sangramento 
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à sondagem tanto no grupo teste como no controle na avaliação de 03 meses após 
tratamento, sem diferença entre eles (Campos, 2012). Contudo, a profundidade à 
sondagem apresentou maiores reduções e ganho de inserção clínica no grupo teste 
comparado ao grupo controle (Corrêa, 2015). 
Não foram encontrados estudos que comparassem os efeitos da TFDA em bolsas 
periodontais residuais de dentes uni e multirradiculres. O estudo de Kolbe (2014), no 
entanto, não observou diferenças significativas entre os protocolos quanto à distribuição 
de bolsas residuais nos diferentes tipos de dentes (P> 0,05). 
Segundo Angst (2013), os dentes mulirradiculares, principalemente quando se trata de 
molares, são considerados aqueles com prognóstico mais duvidoso, devido 
possibilidade de defeitos de furca, divergência de raízes, concavidades nas superfícies 
das raízes, projeção cervical de esmalte, além da posição mais posterior, dificultado o 
acesso tanto para higienização como para o próprio tratamento periodontal. 
Quanto aos valores das medianas e quartis (Q25 – Q75) da PS e NIC na linha base e 
aos 03 meses, independente do tipo de dente, a avaliação intergrupos para PS 
demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa para T0 e T3. Tanto 
para o grupo teste quanto controle constatou-se uma redução da PS estatisticamente 
significativa (p<0,001) entre os respectivos intervalos de tempo. No que diz respeito ao 
NIC, verificou-se que houve ganho de inserção clínica estatisticamente significativo para 
ambos os grupos (p<0,001) e, na análise intergrupos, foi observado um maior ganho de 
inserção clínica no grupo controle, no entanto sem diferença estatisticamente 
significativa (p>0,05) (Tabela 5). 
A literatura tem sugerido que o tratamento das bolsas residuais resulta apenas em 
discreta melhora dos parâmetros clínicos periodontais avaliados e, uma explicação para 
isso, pode ser o fato de os principais benefícios terem sido alcançados durante a fase 
de tratamento relacionada à causa (Eickholz, 2005). Desse modo, podemos inferir que 
o padrão de susceptibilidade e a resposta imuno-inflamatória do hospedeiro podem 
estar diretamente relacionados à persistência das bolsas residuais, pois mesmo com a 
redução da presença de biofilme e, consequentemente, do aporte bacteriano por sítio, 
ainda há persistência da inflamação. 
Em consonância, Chondros (2009) e Christodoulides (2008) não mostraram efeitos na 
redução da PS e ganho do NIC usando TFDA + RACR (p>0,05) se comparado à RACR 
isolada. Cappuyns (2012), Goh (2017) e Kolbe (2014) através de ensaios clínicos de 
boca-dividida mostraram que, apesar da redução da PS e ganho do NIC 
estatisticamente significativos aos 06 meses quando comparado ao baseline, não houve 
diferenças estatisticamente significativas entre grupo teste e controle (p>0,05). Para 
compreender tal fato deve-se levar em consideração que o intervalo de tempo do 
presente estudo foi bastante curto se comparado a outros ensaios clínicos já 
desenvolvidos. Com isso, pode-se inferir que um período de acompanhamento maior 
seria necessário para a obtenção de resultados mais significativos. 
Uma possibilidade para explicar os resultados que têm sido observados nas 
comparações intergrupos pode ser associada à frequência de aplicação da TFDA. 
Chondros (2009) e Cappuyns (2012) utilizaram um protocolo semelhante ao utilizado no 
presente estudo de aplicação única da TFDA adjunta à RACR no início do estudo e 
concluíram que ambas as modalidades resultaram em melhora estatisticamente 
significativa na PS e NIC aos 06 meses, mas a aplicação da TFDA adjunta não ofereceu 
benefícios adicionais em termos redução de PS e ganho de NIC se comparada à RACR 
sozinha. 
O estudo de Lulic (2009), por sua vez, fez uso de cinco ciclos de TFDA em um intervalo 
de duas semanas e mostrou melhores resultados clínicos em bolsas residuais de 
pacientes em manutenção, observando maiores reduções de PS e ganhos significativos 
de inserção clínica (p<0,05) para o grupo teste em comparação ao controle. No entanto 
a praticidade dessa abordagem é questionável e mais estudos podem ser necessários 
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para estudar a frequência e número de aplicações para alcançar o melhor efeito. 
Ademais, o tipo e a concentração do fotossensibilizador, dispositivos de aplicação de 
luz, potência do laser, comprimentos de onda e duração da exposição divergem em 
diferentes estudos, podendo influenciar os resultados clínicos e impedindo 
comparações diretas entre eles. 
Ademais, deve-se considerar que a eficácia da TFDA depende de três fatores principais: 
o fotossensibilizador, uma luz laser de baixa potência em um comprimento de onda 
adequado para excitar o FS e a presença do oxigênio molecular. Diante da ausência de 
benefícios adicionais da TFDA em alguns estudos, tem sido levantada a hipótese de 
que o FS, in vivo, pode ter sido incapaz de atingir concentrações altas o suficiente para 
serem absorvidas pelas bactérias e, um segundo pressuposto, seria a baixa pressão 
parcial de oxigênio disponível nas bolsas periodontais residuais e, na ausência de 
oxigênio, a TFDA tem-se mostrado ineficaz (2003). 
 
Conclusão 
 
Após três meses no tratamento de bolsas periodontais residuais, ambos os grupos de 
tratamento proporcionaram melhorias significativas nos parâmetros clínicos avaliados 
em relação à linha base, porém, não foram observados benefícios clínicos adicionais da 
TFDA em relação à RACR sozinha. Sugere-se a realização de outros estudos, com 
amostras maiores, maior número de sessões da TFDA, períodos de seguimento mais 
longos e configurações diferentes do laser, a fim de obter melhores esclarecimentos e 
resultados acerca da utilização dessa terapia. 
 
Referências 

 

Meisel P, Kocher T (2005) Photodynamic therapy for periodontal diseases: state of the 
art. J Photochem Photobiol B 79 (2):159-170. 

Pourabbas R, Kashefimehr A, Rahmanpour N et al (2014) Effects of photodynamic 
therapy on clinical and gingival crevicular fluid inflammatory biomarkers in chronic 
periodontitis: a split-mouth randomized clinical trial. J Periodontol 85(9):1222-1229. 

Carvalho VFD (2014) Terapia fotodinâmica no tratamento de bolsas residuais de 
pacientes em manutenção periodontal: ensaio clínico aleatório controlado. Tese de 
doutorado, Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 

Sanz I, Alonso B, Carasol M, et al (2012) Nonsurgical treatment of periodontitis. J Evid 
Based Dent Pract 12(3):76-86. 

Chondros P, Nikolidakis D, Christodoulides N, et al (2009) Photodynamic therapy as 
adjunct to non-surgical periodontal treatment in patients on periodontal maintenance: a 
randomized controlled clinical trial. Lasers Med Sci 24(5):681-688. 

Andrade PVC (2014) Avaliação de mediadores inflamatórios após a terapia fotodinâmica 
no tratamento de bolsas periodontais residuais de pacientes em manutenção 
periodontal. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 
Brasil. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 396 

 

Matuliene G, Pjetursson BE, Salvi GE, et al (2008) Influence of residual pockets on 
progression of periodontitis and tooth loss: results after 11 years of maintenance. J Clin 
periodontol 35(8):685-695. 

Alwaeli HA, Al-Khateeb SN, Al-Sadi A (2015) Long-term clinical effect of adjunctive 
antimicrobial photodynamic therapy in periodontal treatment: a randomized clinical trial. 
Lasers Med Sci 30(2):801-807. 

Balata ML, Ribeiro EDP, Bittencourt S, et al (2010) Terapia fotodinâmica como adjuvante 
ao tratamento periodontal não cirúrgico. R Periodontia 20(2):22-32. 

Séguier S, Souza SLS, Sverzut ACV, et al. (2010) Impact of photodynamic therapy on 
inflammatory cells during human chronic periodontitis. J Photochem Photobiol B 
101(3):348-354. 

Moreira AL, Novaes ABJr, Grisi MF, et al (2015) Antimicrobial photodynamic therapy as 
an adjunct to non-surgical treatmentof aggressive periodontitis: a split-mouth 
randomized controlled trial. J Periodontol 86(3):376-386. 

Betsy J, Prasanth CS, Baiju KV, et al (2014) Efficacy of photodynamic therapy in the 
management of chronic periodontitis: a randomized controlled clinical trial. J Clin 
Periodontol 41(6):573-581. 

Carvalho VF, Andrade PV, Rodrigues MF, et al (2015) Antimicrobial photodynamic effect 
to treat residual pockets in periodontal patients: a randomized controlled clinical trial. J 
Clin Periodontol 42(5):440-447. 

Cappuyns I, Cionca N, Wick P, et al (2012) Treatment of residual pockets with 
photodynamic therapy, diode laser, or deep scaling. A randomized, split-mouth 
controlled clinical trial. Lasers Med Sci 27(5):979-986. 

Muehlmann LA, Ma BC, Longo JP, et al (2014) Aluminum-phthalocyanine chloride 
associated to poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) nanoparticles as a new third-
generation photosensitizer for anticancer photodynamic therapy. Int J Nanomed 9:1199-
213. 

Campos GN, Pimentel SP, Ribeiro FV, et al (2013) The adjunctive effect of 
photodynamic therapy for residual pockets in single-rooted teeth: a randomized 
controlled clinical trial. Lasers Med Sci 28(1):317-324. 

Ahad A, Lamba AK, Faraz F, et al (2016) Effect of antimicrobial photodynamic therapy 
as an adjunct to nonsurgical treatment of deep periodontal pockets: a clinical study. J 
Lasers Med Sci 7(4):220-226. 

Goh EX, Tan KS, Chan YH, et al (2017) Effects of root debridement and adjunctive 
photodynamic therapy in residual pockets of patients on supportive periodontal therapy: 
a randomized split-mouth trial. Photodiagnosis Photodyn Ther 18:342-348. 

Berakdar M, Callaway A, Eddin MF, et al (2012) Comparison between scaling-
rootplaning (SRP) and SRP/photodynamic therapy: six-month study. Head Face Med 
8:12. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 397 

 

Christodoulides N, Nikolidakis D, Chondros P, et al (2008) Photodynamic therapy as an 
adjunct to non-surgical periodontal treatment: a randomized, controlled clinical trial. J 
Periodontol 79(9):1638-1644. 

Woodruff LD, Bounkeo JM, Brannon WM, et al (2004) The efficacy of laser therapy in 
wound repair: a meta-analysis of the literature. Photomed Laser Surg 22(3)241-247. 

Kolbe MF, Ribeiro FV, Luchesi VH, et al (2014) Photodynamic therapy during supportive 
periodontal care: Clinical, microbiologic, immunoinflammatory, and patient-centered 
performance in a split-mouth randomized clinical trial. J Periodontol 85(8):277-286. 

Ribeiro EDP, Bittencourt S, Nociti FHJ, et al (2007) Comparative study of ultrasonic 
instrumentation for the non-surgical treatment of interproximal and noninterproximal 
furcation involvements. J Periodontol 78(2):224-230. 

Rieder C, Joss A, Lang NP (2004) Influence of compliance and smoking habits onthe 
outcomes of supportive periodontal therapy (SPT) in a private practice. Oral Health Prev 
Dent 2(2):89-94. 

Rühling A, Fanghãnel J, Houshmand M, et al (2010) Photodynamic therapy of persistent 
pockets in maintenance patients – a clinical study. Clin Oral Invest 14:637-644. 

Lulic M, Gorog IL, Salvi GE, et al (2009) One-year outcomes of repeated adjunctive 
photodynamic therapy during periodontal maintenance: a proof-of-principle randomized-
controlled clinical trial. J Clin Periodontol 36(8):661-666. 

Campanille VSM, Giannopoulou C, Campanille G, et al (2015) Single or repeated 
antimicrobial photodynamic therapy as adjunct to ultrasonic debridement in residual 
periodontal pockets: clinical, microbiological, and local biological effects. Lasers Med Sci 
30:27-34. 

Mongardini C, Di Tanna GL, Pilloni A (2014) Light-activated disinfection using a light-
emitting diode lamp in the red spectrum: clinical and microbiological short-term findings 
on periodontitis patients in maintenance. A randomized controlled split-mouth clinical 
trial. Lasers Med. Sci 29(1):1–8. 

Pinheiro SL, Donegá JM, Seabra LM, et al (2010) Capacity of photodynamic therapy for 
microbial reduction in periodontal pockets. Lasers Med Sci 25(1):87-91. 

Moraes M (2014) Análise imunoistoquímica após terapia fotodinâmica com Cloro-
alumínio Ftalocianina em tecidos gengivais de humanos. Tese de doutorado, Patologia 
Oral, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, Brasil. 

Gómez HC, Dominguez MA, García KAI, et al (2011) Aplicación complementaria de 
terapia fotodinámica y de la radiación láser de Er:YAG al tratamiento no quirúrgico de la 
periodontitis crónica: estudio comparativo de sus efectos clínicos, antiinflamatorios y 
antimicrobianos. Av Odontoestomatol 27(3):147-160. 

Chung DT, Bogle G, Bernardini M, et al (2003) Pain experienced by patients during 
periodontal maintenance. J Periodontol 74(9):1293-1301. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 398 

 

Wilson M (2004) Lethal photosensitisation of oral bacteria and its potential application in 
the photodynamic therapy of oral infections. Photochem Photobiol Sci 3(5):412-418. 

Fontana CR, Abernethy AD, Som S, et al (2009) The antibacterial effect of photodynamic 
therapy in dental plaque-derived biofilms. J Periodontal Res 44(6):751-759. 

Corrêa, M. G., Oliveira, D. H., Saraceni, C. H. C., Ribeiro, F. V., Pimentel, S. P., Cirano, 
F. R., & Casarin, R. C. V. (2015). Short-term microbiological effects of photodynamic 
therapy in non-surgical periodontal treatment of residual pockets: A split-mouth RCT. 
Lasers in Surgery and Medicine, 48(10), 944–950. 

Campos, G. N., Pimentel, S. P., Ribeiro, F. V., Casarin, R. C. V., Cirano, F. R., Saraceni, 
C. H. C., & Casati, M. Z. (2012). The adjunctive effect of photodynamic therapy for 
residual pockets in single-rooted teeth: a randomized controlled clinical trial. Lasers in 
Medical Science, 28(1), 317–324. 

Angst, P. D. M., Piccinin, F. B., Oppermann, R. V., Marcantonio, R. A. C., & Gomes, S. 
C. (2013). Response of molars and non-molars to a strict supragingival control in 
periodontal patients. Brazilian Oral Research, 27(1), 55–60. 

 
Anexos 

 

 

Figuras 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 399 

 

 

Tabela 1 

 

 

Tabela 2 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 400 

 

 

Tabela 3 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 401 

 

 

Tabela 4 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 402 

 

 

Tabela 5 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 403 

 

CÓDIGO: SB0135 

AUTOR: DANIELA MEDEIROS DE MIRANDA 

ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO 

 

 

TÍTULO: Análise das propriedades mecânicas de diferentes técnicas restauradoras em 

cavidades extensas realizadas após clareamento dentário. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: As técnicas restauradoras desempenham um papel fundamental na 
longevidade clínica das restaurações, sobretudo em cavidades profundas em resina 
composta. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento mecânico de 
restaurações realizadas pela técnica direta e semidireta em cavidades profundas. 
MÉTODO: Foram utilizados 120 incisivos bovinos (n=20), onde a coroa foi separada da 
raiz e na porção coronária, foi realizado um preparo cavitário com 4,8mm de diâmetro 
superior, 2,8mm de diâmetro inferior e 4,0mm de profundidade. As amostras foram 
divididas em 6 grupos de acordo com a técnica restauradora e com o tempo de 
envelhecimento: BF 24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 meses, SD 6 meses e CONV 6 
meses. Os testes realizados foram:Nanoinfiltração (NI) e Resistência de União por 
extrusão (RU). Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial 
utilizando ANOVA One Way e ANOVA Two Way com Post Hoc de Tukey (p<0,005). 
RESULTADO: Para RU, houve diferença estatisticamente significativa entre as 
diferentes técnicas restauradoras (p<0,005), onde a técnica semidireta apresentou 
melhores resultados. Ainda nesta análise, não houve diferença significativa no tempo 
de envelhecimento (p>0,005) para cada técnica. Na NI a técnica semidireta não 
apresentou concentração de cristais de prata na interface adesiva. CONCLUSÃO:A 
técnica semidireta, pelo bom comportamento mecânico apresentado, pode ser indicada 
em cavidades profundas de dentes posteriores. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas, Falha de Restauração Dentária, Estresse 

Mecânico. 

TITLE: Analysis of the mechanical properties of different restoration techniques in large 

cavities after tooth whitening. 

Abstract 
INTRODUCTION: Restorative techniques play a fundamental role in the clinical longevity 
of restorations, especially in deep composite resin cavities. OBJECTIVE: The objective 
of this study was to evaluate the mechanical behavior of restorations performed by direct 
and semi-direct technique in deep cavities. METHOD: A total of 120 bovine incisors (n = 
20) were used, where the crown was separated from the root and in the coronary portion. 
. The samples were divided into 6 groups according to restorative technique and aging 
time: BF 24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 months, SD 6 months and CONV 6 months. 
The tests performed were: Nanoinfiltration (NI) and Extrusion Bond Strength (UK). Data 
were analyzed using descriptive and inferential statistics using One Way ANOVA and 
Two Way ANOVA with Tukey Post Hoc (p <0.005). RESULTS: For UK, there was a 
statistically significant difference between the different restorative techniques (p <0.005), 
where the semi-direct technique presented better results. Still in this analysis, there was 
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no significant difference in aging time (p> 0.005) for each technique. In NI the semi-direct 
technique showed no concentration of silver crystals in the adhesive interface. 
CONCLUSION: The semi-direct technique, due to the good mechanical behavior 
presented, can be indicated in deep posterior teeth cavities. 
 
Keywords: Composite Resins, Dental Restoration Failure, Mechanical Stress. 

Introdução 

As resinas compostas ganharam grande espaço no mercado odontológico devido as 
suas características estéticas. Contudo, um grande problema ainda existente para o 
clínico é a reabilitação de cavidades extensas por meio da técnica restauradora direta, 
devido às diversas dificuldades tais como: isolamento, contaminação, foto polimerização 
adequada, características individuais dos pacientes e a previsibilidade dos resultados 
restauradores após clareamento (LESAGE, Brian, 2014). Embora as restaurações 
indiretas sejam a primeira escolha para casos de restaurações extensas, as 
restaurações semi-diretas em resina composta podem ser uma opção viável para 
pacientes que buscam resultados rápidos e menor custo. (TORRES, Carlos Rocha 
Gomes et al. 2017). Nesta técnica, o dentista utiliza uma matriz flexível, que permite a 
realização do procedimento em consultório, eliminando a fase laboratorial. Este método 
tem como benefício a restauração ser polimerizada fora da boca, o que melhora assim 
seu grau de conversão, aumento da microdureza, resistência ao desgaste e em 
restaurações de classe II, melhora o contorno e o contato proximal, permite ainda um 
melhor acabamento e polimento, pois estes são realizados antes da cimentação 
(TORRES, Carlos Rocha Gomes et al. 2017). Apesar de representar uma alternativa 
com menores custos, ainda são necessários estudos capazes de avaliar o 
comportamento mecânico de restaurações realizadas pela técnica semidireta, bem 
como compará-la com a técnica convencional realizada de forma incremental e por 
incremento único. Dessa forma o presente estudo tem por objetivo avaliar o 
comportamento mecânico de restaurações profundas realizadas através das técnicas: 
direta (incremental e de incremento único) e semidireta, como também, analisar a 
influência do tempo de envelhecimento nas propriedades mecânicas dessas 
restaurações, mesmo após a realização de clareamento dentário. 
 
Metodologia 

 
Delineamento experimental Trata-se de um ensaio laboratorial “in vitro”, cujas variáveis 
de resposta foram: Nanoinfiltração e resistência ao cisalhamento por extrusão (push-
out). Os fatores em estudo foram às técnicas restauradoras, o tempo de envelhecimento 
e o clareamento dentário. As técnicas analisadas foram: direta convencional, com resina 
Z250 XT (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA), utilizando incrementos de 2mm; direta 
de incremento único, com resina One Bullk Fill (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA), 
utilizando incrementos de 4mm, e semidireta com resina Z250 XT (3M ESPE, St Paul, 
Minessota, EUA), incrementos de 2mm. Já os tempos de envelhecimentos utilizados 
para a pesquisa foram: 24 horas e 6 meses, para a simulação das condições bucais. 
Amostra Foram utilizados incisivos bovinos, adquiridos em abatedouro, selecionados 
após avaliação visual, onde foram eliminados os elementos dentários que 
apresentavam falhas, trincas e defeitos estruturais. De um total de 300 elementos 
dentários, 120 foram selecionados e distribuídos em 6 grupos: 3 com avaliação imediata 
(24hs) e 3 após 6 meses de envelhecimento em água destilada, trocada diariamente, 
em temperatura ambiente (média de 37ºC), cada grupo mantido em recipientes 
separados imersos em 100 ml de água destilada, durante todo o tempo da pesquisa. 
Cada grupo foi composto por vinte dentes (n=20), distribuídos de forma aleatória de 
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acordo com a técnica restauradora utilizada, onde 3 amostras de cada grupo foram 
utilizadas apenas para o teste de nanoinfiltração, sendo as 17 restantes submetidas 
tanto aos testes de microdureza quanto ao de resistência ao cisalhamento por extrusão. 
Dos três grupos que tiveram avaliação imediata, um deles foi submetido ao clareamento 
previamente. Confecção dos corpos de prova Os corpos de prova foram preparados por 
um único operador, adaptando-se o método descrito por Borges et al (2013). Incisivos 
bovinos, livres de trincas e defeitos estruturais foram selecionados a olho nú. Os dentes 
passaram por desinfecção em uma solução aquosa de Timol (0,1%) a 40ºC durante 
uma semana. As raízes foram removidas com discos abrasivos confeccionados em 
óxido de alumínio com cobertura de cerâmica especiais (Dentorium, Nova Iorque, 
Estados Unidos da América) refrigerados à água e acoplados a um mandril em peça 
reta (Gnatus, Barretos, São Paulo, Brasil) exatamente na junção amelocementária 
(JAC). Foram realizados cortes retos, transversais, distantes 4mm do ponto mais inferior 
(proximal do elemento dentário) da JAC nas coroas dos dentes de modo a se conseguir 
uma amostra de 4mm de espessura, em formato de disco, com um vazio central 
ocupado pela cavidade pulpar. As faces superiores e inferiores das amostras foram 
lixadas com discos de granulação 400 e 600 (Labopol-21, Copenhagen, Dinamarca) 
para obter uma dentina plana e lisa respectivamente. Aproveitando-se do espaço da 
cavidade pulpar, em uma máquina padronizadora de preparos cavitários, foram 
acopladas fresas de tungstênio Maxicut 1251, pera, RMI:15000 RPM, com corte cruzado 
médio (American Burrs, SC, Brasil), de forma a penetrar no centro da amostra, referente 
ao espaço da cavidade pulpar, originando cavidades cônicas padronizadas (4,8 mm de 
diâmetro superior x 2,8 mm de diâmetro inferior e 4,0 mm de profundidade). As brocas 
foram trocadas a cada 5 preparos. Todas as amostras passaram por uma profilaxia 
prévia com escova de Robinson e pedra pomes e água por 20 seg, e foram lavadas com 
água destilada por 10 segs. Para as restaurações utilizadas no estudo, o sistema 
adesivo de eleição foi o Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA), 
aplicado conforme as especificações do fabricante: sem condicionamento ácido prévio 
da dentina, com fricção por 20 seg, volatilização com jato de ar por 5 seg e 
fotopolimerizado por 20 seg, para as restaurações diretas. Na técnica semidireta, a 
polimerização só foi realizada após a cimentação. As amostras foram colocadas em 
uma lâmina de vidro para a inserção do(s) incremento(s), com auxílio de uma espátula 
para resina flexível e um calcador de ward número 2, os incrementos foram medidos por 
meio de uma sonda periodontal milimetrada, de acordo com cada técnica restauradora. 
Para técnica incremental, após o condicionamento da superfície dentinária foi realizada 
a inserção de 2 incrementos horizontais de 2,0 mm de resina cada, para preenchimento 
completo da cavidade, fotoativados individualmente por 20 seg. A fotopolimerização 
final de todas as restaurações em todos os grupos foi ativada por 40 seg com a cobertura 
de uma lâmina de vidro, para a padronização da distância entre a ponteira do 
fotopolimerizador (LEDCuring LightsSlim, COLTENE, Altstätten, Suiça 1264 mW/cm²) e 
o compósito. Já na técnica de incremento único, após o condicionamento do preparo, 
com sistema adesivo, a cavidade foi completamente preenchida com um único 
incremento de resina e fotoativada por 40seg.Para técnica semidireta, as restaurações 
foram realizadas sem condicionamento prévio da dentina, os incrementos foram 
fotoativados de 2 em 2 mm e após a polimerização os compósitos foram removidos das 
cavidades, com auxílio de um calcador de Ward, e passaram por um processo de termo 
ativação, a seco, no equipamento de microondas (Consul, Santa Catarina, Brasil), em 
potência máxima, por 5,0 min. Posteriormente essas amostras foram descontaminadas 
com ácido fosfórico a 37% por 5 seg, para limpeza da superfície adesiva, lavadas com 
água destilada por 5 seg e secas com jato de ar. Para a cimentação, foi dispensada uma 
gota de Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA) na superfície da 
dentina, com fricção por 5 seg, o cimento resinoso dual autocondicionante RelyX 
Utimate (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA) foi manipulado por 20 seg e inserido na 
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cavidade e ao redor da peça a ser cimentada, com auxílio de uma espátula flexível de 
resina.A peça foi inserida na cavidade, com a ajuda de uma pinça clínica, seguido da 
polimerização por 40 seg na base maior. 
 
Resultados e Discussões 
 
RESULTADOS Resistência de União A Resistência de União das restaurações foi 
avaliada através do Teste de Push Out e a partir dos dados obtidos no ensaio mecânico, 
foi realizada uma Análise de Variância (dois fatores) que revelou diferença 
estatisticamente significativa entre as Técnicas SD e BK e entre as Técnicas SD e 
CONV após 24 horas de envelhecimento da amostra. Para as amostras analisadas após 
6 meses de envelhecimento, houve diferença estatisticamente significativa entre as 
Técnicas SD e CONV e entre as Técnicas BK e CONV. Para cada técnica analisada, 
não houve diferença significativa entre os tempos de envelhecimento. Padrão de Falha 
Para análise do padrão de falha, após o teste de resistência de união ao push out, as 
falhas foram analisadas em estereomicroscópio com ampliação de 40x e classificadas 
em adesiva (fratura na interface dente-restauração), coesiva (fratura do compósito) e 
mista (combinação de fratura adesiva e coesiva). Na análise realizada 24 horas após a 
restauração, a falha adesiva foi predominante nos grupos BF e CONV, enquanto o grupo 
SD apresentou maior número de falha mista. Na análise de 6 meses após o 
envelhecimento das amostras, a falha mais prevalente nos grupos BF e SD foi a mista, 
enquanto na CONV foi adesiva. Nanoinfiltração A análise da nanoinfiltração foi avaliada 
através do microscópio eletrônico de varredura com ampliações de 300x, 1000x, 2000x, 
3000x e 5000x, onde foi observada a quantidade de prata na interface adesiva. Para a 
avaliação do topo das restaurações após 24 horas, o grupo CONV apresentou uma 
maior concentração de cristais de prata na interface dente-restauração em relação aos 
outros grupos. O grupo SD não apresentou nenhuma concentração de cristais de prata 
na interface adesiva e para o grupo BK pode-se observar uma pequena infiltração. Já 
na avaliação da base dessas restaurações, observa-se que todas as técnicas 
apresentaram grande presença de cristais de prata em sua interface. Com relação à 
avaliação feita após 6 meses de envelhecimento, para o topo das restaurações observa-
se que os grupos BF e CONV apresentaram as maiores concentrações de cristais de 
prata na interface, já o grupo SD não apresentou nenhuma infiltração de prata. Para a 
avaliação da base das restaurações, observa-se uma grande concentração de prata na 
interface de todas as técnicas restauradoras. DISCUSSÃO O presente estudo in vitro 
avaliou as propriedades mecânicas em cavidades profundas através de diferentes 
técnicas restauradoras e revelou diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos analisados. Porém para o tempo de envelhecimento das amostras, simulando 
uma possível condição bucal, não houve diferença estatisticamente significativa entre 
as análises imediatas (24hs) e envelhecidas (6 meses). Também não houve diferença 
estatisticamente significante nas propriedades mecânicas do grupo que foi submetido 
ao clareamento dentário prévio. A técnica restauradora semidireta surgiu como uma 
alternativa rápida e de baixo custo para cavidades profundas e extensas. Além disso, 
apresenta como vantagem a termopolimerização adicional que reduz a contração de 
polimerização, garantindo uma melhor adaptação marginal. De acordo com os 
resultados obtidos nesse estudo, observa-se uma maior resistência de união dessa 
técnica em relação às demais, o que pode ser atribuído à polimerização pós-cura, além 
de melhores resultados no que se refere à presença de nanoinfiltração marginal. Os 
achados do presente estudo corroboram com os encontrados por Tonolli-Hirata (2010) 
e Godoy (2014), pois os autores afirmaram que a técnica semidireta representa uma 
excelente opção restauradora e uma alternativa viável para restaurações em cavidades 
extensas usando resina composta. Com relação à técnica de incremento único, pode-
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se observar que para o teste de resistência de união, houve diferença estatisticamente 
significativa entre essa técnica e a técnica semidireta para as amostras imediatas e isso 
pode ser explicado, possivelmente, devido à presença do componente modulador 
encontrado no compósito Bulk-Fill, denomindo SDR (Stress Decreasing Resin) o agente 
responsável por modular a polimerização, propiciando uma redução da tensão após a 
polimerização, significantemente menor quando se compara com qualquer outro 
compósito convencional. Após 6 meses de envelhecimento, a técnica de incremento 
único foi estatisticamente diferente da convencional (CONV) e apresentou os maiores 
valores de resistência de união, o que demostra que este material, apesar de ser 
restaurado com um único incremento, possui um alto grau de passagem de luz, 
promovendo assim uma polimerização efetiva, o que garante uma resistência de união 
semelhante às restaurações que passam por termopolimerização adicional para 
posterior cimentação. Esse dado ressalta que o uso da resina Bulk-Fill é indicado em 
cavidades profundas e extensas, devido ao seu reduzido tempo clínico sem 
comprometer a qualidade e o resultado final da restauração (LALLY, 2014; LEPRINCE 
et al., 2014). Quanto à análise do padrão de falha, observa-se maior número de falhas 
adesivas nas restaurações diretas, tanto incremental quanto as de incremento único, o 
que concorda com estudos que demostram ser a interface dente/restauração o ponto 
mais crítico das restaurações em resina composta (GWINNETT et al, 1995; 
FERRACANE, 2008; MOORTHY et al., 2012; ZORBA et al., 2013; MACEDO et al., 
2010). Já nas amostras restauradas pela técnica semidireta observa-se um maior 
número de falhas mistas o que demonstra que a presença do cimento resinoso entre a 
interface dente/restauração favorece a união da restauração a estrutura dentária. Além 
disso, observa-se que esse padrão foi mantido nas restaurações semidiretas nos dois 
tempos de envelhecimento. Na análise da nanoinfiltração observa-se uma maior 
presença de cristais de prata na interface dente-restauração das amostras restauradas 
pela técnica CONV, e ainda, apesar de não ser o intuito do teste, é possível observar 
uma maior desadaptação marginal dessas restaurações, o que pode ser um fator 
importante para impregnação dos cristais de prata na interface adesiva. Esta 
desadaptação pode estar associada à contração de polimerização produzida por estes 
compósitos convencionais, durante as restaurações incrementais. De acordo com 
Fronza (2015), a contração volumétrica das resinas compostas convencionais, varia de 
1 a 5%. As restaurações BK apresentaram pouca infiltração de cristais de prata na 
interface adesiva, enquanto que as restaurações SD não apresentaram infiltração em 
sua interface, isso pode estar relacionado à contração de polimerização que nesta 
técnica é restrita a fina camada de cimento resinoso da interface, gerando assim um 
menor estresse a tensão e maior adaptação marginal dessas restaurações. Em um 
estudo realizado por Pereira et al. (2019) foi avaliada a nanoinfiltração em compósitos 
do tipo Bulk Fill em comparação com as resinas tradicionais. Os autores encontraram 
as maiores concentrações de infiltração dos cristais de prata nos compósitos que 
apresentavam cargas pré-polimerizadas em sua composição, estas cargas são 
substancialmente orgânicas, o que demonstra menor conteúdo de carga inorgânica. 
Este fator pode estar associado a um aumento de sorção de água pelo compósito, capaz 
de atingir os espaços do adesivo e as regiões nanométricas localizados no interior da 
camada híbrida, fazendo com que os polímeros adesivos atuem, mesmo após a 
polimerização, como membranas semipermeáveis, aumentando o consumo de prata. 
Foi observado em outro estudo que mesmo na ausência de lacunas, os íons de prata 
poderiam penetrar na camada híbrida, nas zonas de microporosidades. Uma maior 
nanoinfiltração em curto prazo pode não significar mau desempenho das restaurações, 
mas ao longo do tempo pode comprometer a sua longevidade (LEPRINCE et al.,2010). 
No presente estudo com o tempo de envelhecimento de 6 meses, podemos observar 
que houve um aumento da concentração dos cristais de prata na interface adesiva do 
grupo BK, enquanto que no grupo SD, houve a manutenção da ausência de infiltração 
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de prata na interface adesiva bem como, grupo CONV manteve o padrão de grande 
concentração de prata na interface adesiva. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos sugere-se que a técnica semidireta, pelo bom 
comportamento mecânico apresentado, possa ser indicada em cavidades profundas de 
dentes posteriores, viabilizando uma alternativa de tratamento eficaz e de menor custo, 
quando comparada as restaurações indiretas. Além disso, não houve diferença 
estatisticamente significante nas propriedades mecânicas do grupo que foi submetido 
ao clareamento dentário prévio. Estudos clínicos devem ser incentivados para 
comprovação do que foi sugerido nesse estudo laboratorial. 
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TÍTULO: Avaliação do planejamento de cardápio em Unidades de Alimentação e 

Nutrição sob a ótica sustentável. 

Resumo 

O presente estudo avaliou a adequação de cardápios prtoduzidos em um Restaurante 
Universitário, o estado nutricional de estudantes e o nível de processamento dos 
alimentos , conforme Guia Alimentar para População Brasileira. Como resultado na 
avaliação antropométrica dos estudantes foi encontrado baixo peso (7,2%), eutrofia 
(62,2%), sobrepeso (24,3%) e obesidade (6,3%). Os cardápios de desjejum 
apresentaram-se hipercalóricos, hiperproteicos e hiperlipídicos. Cardápios do almoço 
convencional foram avaliados como hipocalóricos, hiperproteicos, hipoglicídicos e 
normolipídícos. Os cardápios do almoço vegetariano estavam hipocalóricos, mas 
adequado quanto aos micronutrientes e fibras. Todos com cardápios demonstraram 
valores elevados para o sódio. Quanto ao nível de processamento dos alimentos 
constatou-se que, no desjejum 24,2% dos alimentos estavam no estado in natura, 16% 
eram minimamente processados, 44,2% processados e 15,5% ultraprocessados. No 
almoço convencional, 46% dos alimentos utilizados nas preparações eram in natura, 
14,4% minimamente processados, 34,7% processados e 5% ultraprocessados. No 
almoço vegetariano 47,9% eram dos alimentos utilizados nas preparações eram in 
natura, 12,7% eram minimamente processados, 35,6% eram processados e 5% eram 
ultraprocessados. Conclui-se que há uma incidência de sobrepeso e obesidade entre 
os estudantes usuários do restaurante e que as refeições do desjejum almoço 
vegetariano e almoço convencional apresentam desequilíbrios. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional, indicadores de sustentabilidade. 

TITLE: NUTRITIONAL AND CARDAP FOOD QUALITY: A look at a social dimension of 

sustainability in collective food 

Abstract 
The present study evaluated the adequacy of menus produced in a University 
Restaurant, the nutritional status of students and the level of food processing, according 
to the Food Guide for the Brazilian Population. As a result of the anthropometric 
assessment of the students, underweight (7.2%), eutrophy (62.2%), overweight (24.3%) 
and obesity (6.3%) were found. The breakfast menus were hypercaloric, hyperproteic 
and hyperlipidic. Conventional lunch menus were evaluated as hypocaloric, 
hyperproteic, hypoglycidic and normolipidic. The vegetarian lunch menus were 
hypocaloric but adequate for micronutrients and fiber. All with menus showed high values 
for sodium. Regarding the level of food processing, it was found that at breakfast, 24.2% 
of the foods were fresh, 16% were minimally processed, 44.2% processed and 15.5% 
ultra-processed. In the conventional lunch, 46% of the foods used in the preparation 
were fresh, 14.4% minimally processed, 34.7% processed and 5% ultra-processed. At 
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the vegetarian lunch 47.9% were of the foods used in the preparation were fresh, 12.7% 
were minimally processed, 35.6% were processed and 5% were ultra-processed. It is 
concluded that there is an incidence of overweight and obesity among students who use 
the restaurant and that the vegetarian lunch and conventional lunch meals have 
imbalances. 
 
Keywords: Nutritional status, sustainability indicators. 

Introdução 

Os processos de industrialização, globalização e urbanização geraram mudanças de 
comportamento na vida das pessoas, onde se destaca a realização da alimentação fora 
do domicílio e, no Brasil, o crescimento do percentual de gastos com esse tipo de 
alimentação é uma forma de demonstrar essa tendência. Nessa perspectiva, a procura 
por refeições prontas para o consumo fomentou o mercado da alimentação coletiva e 
diversificou seus serviços, com destaque para o aumento no número de restaurantes, 
redes de fast food e afins (VAZ; BENNEMANN, 2018). É sabido que, dentre os 
determinantes de saúde e qualidade de vida das pessoas, a alimentação e a nutrição 
exercem papel fundamental, uma vez que, os seus desvios estão associados ao 
aparecimento e/ou agravamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis. Nesse 
sentido, o planejamento do cardápio deve ser elaborado conforme o perfil 
epidemiológico e nutricional da coletividade e considerando ainda os hábitos 
alimentares, as condições socioeconômicas e o estado de saúde dos indivíduos, para 
que a refeição consumida contemple suas necessidades nutricionais (COUTINHO, 
2017), tornando-se, assim, uma ferramenta para a efetiva promoção de uma 
alimentação adequada, saudável, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo 
aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas 
produtivas adequadas e sustentáveis (BRASIL, 2014). A cadeia produtiva que a 
alimentação envolve, desde o campo até a refeição pronta para o consumo e as 
atividades pós-consumo a ela inerentes exige e admite em todas as etapas a adoção 
de critérios que atendam às dimensões ambientais, econômicas e sociais, as quais 
compõem o tripé da sustentabilidade. No tocante à produção de refeições, a dimensão 
ambiental refere-se a todo impacto ambiental, incluindo-se o consumo de recursos 
naturais e a geração de resíduos a ela relacionados. Para a dimensão econômica, 
destaca-se a importância de respeitar a economia ao adquirir os gêneros alimentícios, 
sem esquecer que essa aquisição deve ser viável as condições financeiras do local. Já 
em relação à dimensão social, o maior desafio para o mercado da alimentação coletiva 
é assegurar, por meio de alimentação ofertada, o Direito Humano à Alimentação 
Adequada e Saudável. Veiros e Proença (2010) ressaltam que a abordagem do ciclo de 
vida do produto constitui um instrumento útil para verificar a relação entre as 
necessidades sociais, os processos naturais e econômicos envolvidos na satisfação 
dessas necessidades, além das consequências ambientais associadas, demonstrando 
mais uma vez a relação entre o tripé da sustentabilidade e a produção de refeições 
coletivas. Especificamente quanto à dimensão social do tripé, entende-se que a 
produção de um cardápio adequado e saudável será sustentável somente quando sua 
produção estiver, ao mesmo tempo, alinhada às necessidades nutricionais da clientela 
a que se destina e pautada em alimentos em sua maioria in natura ou minimamente 
processados, identificados como próprios da cultura alimentar de cada coletividade, 
produzidos de forma a fortalecer sistemas alimentares sustentáveis e a contribuir com 
a promoção da saúde e com a segurança e a soberania alimentar e nutricional dos 
comensais. Em face do exposto e considerando a importância da avaliação de cardápios 
como uma forma de assegurar a qualidade da alimentação ofertada a uma população 
que se caracteriza como consumidora desse mercado de refeições fora do lar, o 
presente estudo se propôs a avaliar a adequação de cardápios praticados em um 
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Restaurante Universitário, na cidade de Natal-RN, às necessidades nutricionais de sua 
clientela, destacando-se nessa avaliação a presença de marcadores de uma 
alimentação saudável, como uma forma de evidenciar, assim, o seu alinhamento à 
dimensão social da sustentabilidade. 
 
Metodologia 

 
TIPO DE PESQUISA Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória, 
realizada no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. O presente trabalho faz parte do projeto "Unidades de Alimentação Institucionais: 
avaliação da produção de refeições sob a ótica sustentável" aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital universitário Onofre Lopes (CAAE: 
92734418.5.0000.5292; número do Parecer: 2.989.483). CARACTERIZAÇÃO DO 
LOCAL DE PESQUISA O restaurante universitário da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte funciona de segunda a domingo, oferecendo um cardápio do tipo 
popular a médio. Atende aos estudantes da universidade, funcionários e participantes 
de eventos na mesma. Por dia, em média, o restaurante produz 4200 refeições, entre 
café da manhã, almoço e jantar. O RU possui refeitório, logo a distribuição ocorre no 
mesmo local de preparo das refeições. O restaurante atende de modo integralmente 
gratuito os moradores da Residência Universitária, que são estudantes com perfil social 
de vulnerabilidade que vieram de outras cidades e estados para estudar na UFRN. 
Sendo esses alunos os únicos que realizam a refeição do desjejum no RU. AVALIAÇÃO 
ANTROPOMÉTRICA DA CLIENTELA DO RU A avaliação antropométrica da clientela 
foi realizada pela coleta dos seguintes dados: idade, estatura, peso e nível de atividade 
física e sexo. Esta coleta foi realizada no refeitório do restaurante, durante o desjejum 
antes dos alunos fazerem a refeição, sendo o peso e a estatura avaliados utilizando 
balança da marca Líder, modelo P-200M e estadiômetro Alturexata, respectivamente. 
AVALIAÇÃO DOS CARDÁPIOS DO RU Foram coletados os cardápios do mês de Maio 
de 2018, a partir de consultas ao banco de cardápios do RU, bem como às Fichas 
Técnicas de Preparo para obtenção das informações das quantidades per capitas dos 
alimentos utilizados nos diferentes cardápios/preparações. Foram coletadas as fichas 
técnicas de desjejum, almoçoconvencional e almoço vegetariano, referentes ao mês de 
maio de 2018. Para a avaliação dos cardápios quanto ao nível de processamento dos 
ingredientes foram utilizados os parâmetros estabelecidos pelo Guia Alimentar para 
População Brasileira de 2014, para esta avaliação os ingredientes culinários não foram 
analisados. As informações quanto aos níveis de processamento dos alimentos estão 
nos Apêndices 3. DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS Para a 
obtenção do Valor Energético Total (VET), foi calculado o Gasto Energético Total (GET), 
de acordo com a fórmula abaixo: GET = Taxa Metabólica Basal (TMB) x Nível de 
Atividade Física (NAF). Para mensurar a TMB foram utilizados cálculos e valores 
preconizados pela FAO/OMS, 2001, de acordo com a média de idade da clientela. E 
para o NAF foram utilizados os valores preconizados pela FAO/OMS, 2005, de acordo 
com o estilo de vida que cada grupo corresponde. Cálculo das Necessidades 
Nutricionais Foi usada a fórmula para o cálculo da TMB (Taxa metabólica basal) 
nutricionais da FAO/OMS, 2001. Para o sexo feminino com faixa etária de 18 a 30 anos, 
fórmula: 14,818 * P + 486,6, onde “P” se refere ao peso médio da população. Para o 
cálculo correspondente ao nível de atividade física (NAF) foi considerado os valores da 
FAO/OMS/ONU, 2005, o valor usado foi de 1,55, que diz respeito à atividade física leve, 
já que a maior parte dos alunos não pratica atividade física. Para obter o gasto 
energético total (GET) basta multiplicar a TMB pelo valor de NAF. Já para definir as 
necessidades da população masculina foram utilizados os mesmo parâmetros 
explicados acima, modificando apenas a fórmula da TMB (15,057 x P + 692,2) e o peso 
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usado, foi usado o peso médio dos homens. Os valores médios de peso, idade da 
população, além dos resultados dos cálculos das necessidades nutricionais estão 
expostos nos Apêndices 1 deste trabalho. Gasto Energético Total dos Residentes O 
Índice de Massa Corporal (IMC) médio de ambos os sexos estão adequados de acordo 
com os pontos de corte adotados foram os preconizados pela Organização Mundial de 
Saúde (ver Apêndice 4) e por isso não houve necessidade de correção do peso para 
definir o Gasto Energético Total. Após a definição do GET masculino e feminino, foi 
definido o GET médio da coletividade, utilizando-se o cálculo da média aritmética. Em 
seguida, foi obtido o valor equivalente a 15% para a cobertura do desjejum e 50% dessa 
média, correspondente à cobertura nutricional para os dois tipos de almoço. Os 
resultados encontrados de recomendação estão no apêndices 1. Definição de macro e 
micronutrientes O cálculo para definição dos macronutrientes (proteína, carboidrato e 
lipídio) foram realizados de acordo com as orientações da Organização Mundial da 
saúde (2003) e dos micronutrientes ferro, sódio, vitaminas A e C e fibras, de acordo com 
as Dietary Reference Intake (DRI) (INSTITUTE OF MEDICINE, 2002), cálcio, segundo 
as DRI (INSTITUTE OF MEDICINE, 2011), cujos valores estão descritos nos Apêndices 
2. ANÁLISE DOS DADOS Avaliação Antropométrica: Os dados foram organizados em 
planilhas eletrônicas do Microsoft Office Excel, para a realização de cálculos de IMC 
(Índice de massa corporal), além de médias ponderadas de peso, altura e idade, e 
porcentagens do diagnóstico nutricional dos estudantes. Cardápios Foram analisados 
para esta pesquisa os cardápios do desjejum, almoço convencional e almoço 
vegetariano. Após, os dados encontrados foram dispostos em tabelas do Microsoft 
Office Excel, para análise nutricional de macros e micronutrientes, além de médias 
semanais e mensais. Para análise da composição nutricional, utilizou-se a Tabela 
Brasileira de Composição Nutricional TACO, (2011). CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E 
EXCLUSÃO Foram utilizados como critérios de elegibilidade não ser portador de 
deficiência física que impedisse a avaliação antropométrica, gestantes e lactantes. 
 
Resultados e Discussões 
 
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DA CLIENTELA DO RU Na avaliação 
antropométrica participaram um total de 44 mulheres e 65 homens, a idade média 
feminina foi de 22,5 anos e a masculina foi de 20, o peso médio feminino foi de 58 quilos, 
já o masculino foi de 63, a altura feminina teve média de 160 cm enquanto a masculina 
foi de 174 cm. Apenas 32,4% dos estudantes praticam atividade física. Pode-se 
observar também o alto percentual de sobrepeso e obesidade entre estes estudantes. 
A figura 1 mostra o resultado do diagnóstico nutricional dos estudantes. AVALIAÇÃO 
DOS CARDÁPIOS Energia e Macronutrientes Na figura 2, encontram-se as médias 
semanais da energia, Proteína (PTN), Lipídio (LPD) e Carboidrato (CHO) dos cardápios 
Analisados. Nas figuras 3 e 4 estão apresentados, respectivamente, os valores para 
almoço convencional e almoço vegetariano. O desjejum se encontra hipercalórico, 
hiperproteico, hiperlipídico e hiperglicídico em todas as semanas quando comparados 
às recomendações.. Para o almoço convencional, apenas na segunda semana foi 
possível adequar o valor de energia, sendo o cardápio hipocalórico nas outras semanas. 
Entretanto, a quantidade de proteína esteve superior à necessidade da clientela, os 
lipídios se mantiveram dentro da faixa, enquanto os carboidratos ficaram abaixo do 
intervalo de adequação. O almoço vegetariano estava hipocalórico e com todos os 
macronutrientes abaixo da recomendação. Micronutrientes e Fibras Os micronutrientes 
avaliados foram Fibras, Cálcio, Ferro, Sódio, Vitamina A e Vitamina C. A figura 5, , 
mostra a média de micronutrientes ofertada no desjejum de Maio de 2018, onde é 
possível observar que o cardápio oferta quantidades adequadas para esses nutrientes. 
A figura 6 demonstra os resultados obtidos em relação aos micronutrientes e fibras 
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ofertados por meio dos cardápios de almoço convencional e almoço vegetariano pelo 
RU, em maio de 2018. Avaliação dos Cardápios Quanto ao Nível de Processamento 
dos Alimentos Além das análises nutricionais para observação das características 
dietéticas da alimentação ofertada no RU (desjejum, almoço convencional, almoço 
vegetariano), foi realizada, também, uma avaliação com o propósito de identificar o 
quantitativo de ingredientes in natura ou minimamente, processados e ultraprocessados 
oferecidos em cada refeição. Na figura 7 estão dispostos o percentual de ingredientes 
utilizados divididos por nível de processamento em cada refeição. Observou-se o 
elevadas quantidades de alimentos in natura oferecidos nos cardápios do almoço, 
porém no desjejum a oferta é maior quanto aos alimentos processados e 
ultraprocessados, além de uma pouca variedade de alimentos. O campo da nutrição em 
alimentação coletiva, sobretudo em restaurantes institucionais públicos, tem a 
responsabilidade de agir de forma sustentável, desde a elaboração do cardápio, 
passando pelas escolhas adequadas dos ingredientes, para atender bem a população, 
e obter respostas satisfatórias, como manutenção ou recuperação da saúde e peso 
adequado (MELO et al, 2018). O restaurante universitário da UFRN dispõe de um 
cardápio regional com pluralidade nas preparações, entretanto há algumas 
inadequações. Foi diagnosticado que prevalece índice considerável de sobrepeso e 
obesidade entre a população de residentes da UFRN. É sabido que esta tendência de 
excesso de peso é mundial, os fatores principais são as práticas alimentares em 
conjunto com a deficiência de atividades físicas, o estilo de vida universitária favorece 
este aumento no peso (PONTE et al, 2019). Outro resultado encontrado que se alinha 
com o diagnóstico nutricional é a adequação energética dos cardápios do desjejum, há 
um excesso na oferta de todos os macronutrientes, podendo assim, gerar riscos à saúde 
dos comensais (PREVIDELLI; GOULART; AQUINO, 2017). Na avaliação do almoço 
convencional, observou-se que as calorias totais estavam abaixo dos valores estimados 
para a clientela, entretanto, havia desajustes na distribuição dos macronutrientes, com 
um excesso na oferta de proteína, baixa oferta de carboidratos e adequação em relação 
aos lipídios. Com relação a esse resultado, sabe-se que, mesmo a proteína sendo 
essencial à vida humana, o excesso em longo prazo pode causar agravos à saúde, 
como: aterosclerose, câncer, doenças renais e osteoporose. Por outro lado, os 
carboidratos são a fonte primeira de energia a ser utilizada pelo organismo, sendo 
interessante que estes sejam ofertados nas quantidades adequadas (FARIA; SOUZA, 
2017). Já em relação à avaliação nutricional do almoço vegetariano, observou-se uma 
baixa oferta de energia total, além de inadequações em todos os macronutrientes. A 
dieta vegetariana pode promover a saúde, mas para isso necessita de variedade e boa 
qualidade dos seus ingredientes (BAENA, 2015). O fato desta oferta energética está 
sendo insuficiente pode ocasionar deficiências nutricionais em seus comensais, 
sobretudo os de baixa renda que não conseguirão repor estas necessidades em outras 
refeições. A quantidade de cálcio no desjejum é adequada majoritariamente, mas a 
ofertada nos almoços na maior parte do tempo é deficiente, e estudos mostram que 
jovens brasileiros não consomem alimentos ricos em cálcio (ASSUMPÇÃO et al, 2016), 
seria interessante a inserção de vegetais verdes escuros, oleaginosas e etc. nestas 
refeições a fim de minimizar esta carência. O consumo excessivo de sódio está 
associado ao aumento progressivo da pressão arterial, e consequentemente aumento 
no risco de doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no Brasil 
e no mundo (SOUZA et al, 2016). O uso do sódio no restaurante universitário está bem 
acima dos níveis recomendados, existem duas possíveis explicações, primeiro, por ser 
um fator cultural, a carne de sol, a linguiça, e outros vários alimentos que são oferecidos, 
eles possuem alto valor de sódio, mas estão intimamente relacionados à cultura local. 
Outro fator, talvez o mais representativo, é a oferta de alimentos ultraprocessados, 
quase que diariamente estão presentes nos cardápio, e estes, em sua maioria são ricos 
em sódio, gordura e açúcar simples (LOUZADA et al, 2015). As quantidades de ferro e 
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de fibra apresentaram-se adequadas, o que é extremamente positivo já que o ferro que 
é um micronutriente essencial que participa da composição sanguínea e transporte de 
oxigênio celular (SANTOS; SANTOS; CARVALHO, 2017) e a fibra alimentar pode atuar 
na prevenção de doenças intestinais, na prevenção e no tratamento da obesidade, na 
redução do colesterol sanguíneo, na regulação da glicemia e, ainda, diminuir o risco de 
doenças cardiovasculares e diabetes (GAVANSKI; BARATTO; GATTI; 2015). A média 
de vitamina A ofertada apresentou níveis inferiores às necessidades estimadas para a 
clientela, e concentrações inadequadas desta vitamina prejudicam a função visual e 
intensifica a gravidade de processos infecciosos, (KURIHAYASHI et al, 2015). Como a 
dieta do restaurante universitário costuma ser adequada, apresentando apenas 
variações para mais ou para menos nos cardápios ofertados, acredita-se que estes não 
oferecem riscos quanto a essa vitamina. A média de vitamina C ofertada nos cardápios 
encontrava-se adequada em sua maioria, dado importante, já que se trata de um 
micronutriente essencial à manutenção das funções fisiológicas normais do organismo, 
principalmente nas respostas imunes e funções cardíacas como na prevenção do 
câncer (FILHO et al, 2019). Quanto aos níveis de processamento dos alimentos, o que 
se observou foi que os cardápios dos almoços são ricos em alimentos in natura, 
compondo quase 50% da quantidade de ingredientes usados no preparo dessas 
refeições, o que é benéfico para saúde dos comensais e do meio ambiente, embora 
que, no desjejum, a quantidade de ultraprocessados nas preparações foi maior. Esses 
alimentos ultraprocessados que fazem parte do cardápio da instituição são geralmente, 
embutidos como mortadela, salsicha e presunto, além dos molhos como shoyo, molho 
inglês, catchup, ingredientes ricos em sódio e gordura saturada, os quais já têm sido 
identificados por alguns autores como marcadores que indicam uma alimentação não 
saudável (LEVY et al., 2010). Alves, Silva e Spinelli (2018), avaliando cardápios de uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar de São Paulo constatou uma relação entre 
o uso de ultraprocessados e os cardápios serem hipercalóricos e hirpersódicos. Com 
efeito, Oliveira e colaboradores (2019) ressaltam que o consumo regular de alimentos 
ultraprocessados, haja vista a sua elevada densidade energética, está relacionado ao 
consumo excessivo de calorias e que essa prática, além de aumentar o risco de 
obesidade e de doenças crônicas, pela sua forma de produção, distribuição, 
comercialização e consumo, gera impacto sobre a cultura, a vida social e sobre o meio 
ambiente. Nesse sentido, os ingredientes utilizados nos cardápios do RU, para o 
desjejum, por serem em grande parte ultraprocessados, podem explicar o alto valor 
energético ofertado nesta refeição, além de a grande quantidade de sódio nos 
cardápios. É importante ressaltar que o próprio estudante porciona sua refeição no 
Restaurante Universitário da UFRN, exceto pelo prato principal que é porcionado pelo 
colaborador. Dessa forma, nem todos consomem as quantidades planejadas pelos 
nutricionistas. Uma opção seria implantar atividades de educação alimentar e nutricional 
com a clientela com o objetivo de dar autonomia e dinamismo para escolhas mais 
saudáveis e adequadas na hora de se alimentar (PRADO et al, 2016). Outro ponto é 
quanto à disponibilidade de recursos para a obtenção de gêneros dos cardápios, alguns 
estudos já indicam a necessidade de maior investimento nas unidades de alimentação 
e nutrição públicas para garantir um alimento seguro (ASSIS et al, 2018), 
provavelmente, um maior investimento iria favorecer na melhor escolha de ingredientes, 
facilitando o planejamento do cardápio, tornando a alimentação mais saudável e 
adequada, com destaque para seleção de preparações regionais, e da adequada 
aquisição e seleção dos alimentos, uma preocupação com a qualidade nutricional e um 
cuidado com os aspectos sensoriais da refeição, que estimulem o consumo de frutas, 
verduras, legumes e grãos integrais, modificando e/ou consolidando hábitos alimentares 
saudáveis (VEIROS; PROENÇA, 2010). 
 
Conclusão 
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Ao fim deste trabalho pode-se concluir que há uma incidência de sobrepeso e obesidade 
entre os residentes da UFRN. Observou-se que as refeições do desjejum, almoço 
convencional e almoço vegetariano se encontram em desequilíbrio. Quanto aos níveis 
de processamento, foi observada uma oferta elevada de ingredientes processados e 
ultraprocessados, especialmente nos cardápios do desjejum. O desenvolvimento deste 
trabalho foi de grande relevância, por lançar esse olhar diferenciado para o 
planejamento de cardápios de uma instituição do porte do Restaurante Universitário. 
Reconhece-se o grande desafio que é fornecer alimentação para uma coletividade tão 
diversa, composta por pessoas de diferentes idades, classes sociais, regiões e culturas. 
Promover mudanças nos hábitos alimentares dessas pessoas não parece ser tarefa 
fácil, entretanto, há uma necessidade de enfrentamento desse desafio, com vistas à 
promoção de uma alimentação adequada e saudável. Uma alternativa eficiente seria a 
prática de atividades de educação alimentar nutricional no RU. Este estudo encontra-se 
a disposição para ser usado como objeto de informação para a população atendida, a 
fim de promover uma reflexão acerca dos hábitos e escolhas alimentares. Pois só a 
partir de uma conscientização coletiva será possível realizar as mudanças necessárias 
nos cardápios. Uma alimentação somente será saudável quando for também 
sustentável. E somente será sustentável quando, mais do que adequada em consumo 
de recursos e geração de resíduos, ela puder possibilitar a plena promoção da saúde 
das pessoas. Entende-se que esse é um caminho para o alcance da dimensão social 
da sustentabilidade: cuidar das pessoas por meio da alimentação. 
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Macronutrientes do almoço vegetariano 

 

 

Macronutrientes do desjejum 
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TÍTULO: Cardápios de instituições de ensino: avaliação do perfil nutricional e 

indicadores de produção sustentável 

Resumo 

 As compras institucionais sustentáveis são importantes para a conservação do meio 
ambiente, além de proporcionar melhor relação custo/benefício para o processo 
produtivo. Os Restaurantes Universitários (RU) produzem grande quantidade de 
refeições, podendo gerar impactos ambientais negativos se ações de promoção a 
produção sustentável não forem adotadas. O objetivo do estudo foi de avaliar a 
qualidade nutricional e a origem dos gêneros alimentícios adquiridos em 3 RU da UFRN, 
bem como a pegada hídrica (PH) dos cardápios do almoço servidos de segunda a sexta 
nos referidos RU. A avaliação dos gêneros alimentícios adquiridos no período de 1 mês 
em cada RU, mostrou predominância de alimentos in natura ou minimamente 
processados. Com relação à origem dos gêneros, observou-se que os gêneros de 
origem nacional são os mais comprados. A respeito da PH, observou-se uma média de 
2.399 L/kg/per capita. Desse total, mais de 50% é oriundo de produtos cárneos, que 
apresentam o maior valor de PH. Os resultados apontam a necessidade de incentivo à 
redução da compra de produtos processados e ultraprocessados, uma vez que estes 
possuem uma qualidade nutricional baixa além de trazer riscos à saúde, fortalecer a 
compra de pequenos produtores rurais, incentivando o desenvolvimento da economia 
local e apoiando práticas sustentáveis de cultivo, além da necessidade da diminuição 
de produtos de origem animal nos cardápios, sem comprometer o atendimento às 
necessidades nutricionais da clientela dos RU. 
 
Palavras-chave: Compras institucionais. Sustentabilidade. Pegada hídrica. 

TITLE: Educational institution menus: nutritional profile assessment and sustainable 

production indicators 

Abstract 

Sustainable institutional procurement is important for the conservation of the 
environment, as well as providing a better cost/benefit ratio for the production process. 
University Restaurants (UR) produce a large amount of meals and can have negative 
environmental impacts if actions to promote sustainable production are not taken. The 
aim of the study was to evaluate the nutritional quality and origin of foodstuffs purchased 
in 3 UFRN UR, as well as the water footprint (WF) of lunch menus served from Monday 
to Friday in those UR. The evaluation of foodstuffs purchased within 1 month in each UR 
showed a predominance of fresh or minimally processed foods. Regarding the origin of 
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genres, it was observed that genres of national origin are the most purchased. Regarding 
WF, an average of 2,399 L/kg/per capita was observed. Of this total, more than 50% 
comes from meat products, which have the highest WF value. The results point to the 
need to encourage the reduction of the purchase of processed and ultra-processed 
products, since they have a low nutritional quality besides bringing health risks, 
strengthen the purchase of small rural producers, encouraging the development of the 
local economy and supporting practices. cultivation, in addition to the need to decrease 
animal products on the menus, without compromising the nutritional needs of the UR 
clientele. 

 
Keywords: Institutional purchases. Sustainability. Water footprint. 

Introdução 

A Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde, proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda a adoção de práticas alimentares 
saudáveis, particularmente com limitação da disponibilidade de produtos com elevador 
teor de sódio, açúcar e gordura (alimentos controlados). A OMS lançou em 2013, o plano 
de ação para prevenção e controle das DNT 2013-2020, o qual prevê a disponibilidade 
de alimentos saudáveis (recomendados) em todas as instituições públicas, incluindo 
educacionais e de trabalho (WHO, 2013; MARTINELLI et al., 2016; BORGES, CAVALLI 
e PROENÇA, 2010). 

Um planejamento alimentar ineficiente promove o aumento da incidência de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DNT), consequentemente gerando gastos para saúde 
pública, não contribuindo para um desenvolvimento sustentável. Neste contexto, 
iniciativas são apresentadas para limitar o fornecimento de alimentos de baixa qualidade 
nutricional, sobretudo aqueles com altos níveis de sal, açúcares e gorduras, e promoção 
da oferta de alimentos saudáveis através da compra direta de produtos da agricultura 
familiar como fornecedores de alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição 
(CUMMINGS et al., 2014; BALLESTEROS, 2015). 

Entende-se que restaurantes institucionais são ferramentas de promoção do 
desenvolvimento local a favor da sustentabilidade, sendo relevante verificar se o 
fornecimento de refeições nestes setores promove a responsabilidade socioambiental, 
atendendo aos critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental em suas 
aquisições de alimentos. As compras sustentáveis são importantes não só para a 
conservação do meio ambiente, mas também apresentam uma melhor relação 
custo/benefício para o processo produtivo. 

O conceito de sustentabilidade tem ganhado destaque sobre a forma como o ser 
humano tem se utilizado dos recursos naturais. O surgimento de termos como pegadas 
ecológica, hídrica e de carbono demonstra que a humanidade está vivendo atualmente 
além da capacidade do planeta (GALLI et al., 2012). A água está presente em todos os 
processos e atividades humanas, dentre os quais os relacionados com a produção de 
alimentos, tanto para a produção agrícola como pecuária, sendo componente 
indispensável para garantir a capacidade de produção. De acordo com Strasburg e 
Jahno (2015a), o planejamento de cardápio para coletividade tem uma repercussão 
direta na questão ambiental. Isso porque as refeições ofertadas contemplam 
quantidades maiores de insumos para atender a um maior número de beneficiados. 
Dessa forma, avaliar a pegada hídrica dos insumos utilizados na elaboração de 
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cardápios para coletividades é de fundamental importância para a avaliação dos 
aspectos da sustentabilidade dos recursos para os quais a água é fundamental. Planejar 
cardápios de maneira adequada interfere de maneira preventiva no uso dos recursos 
naturais, bem como pode influenciar positivamente na formação de hábitos e do 
consumo alimentar mais sustentáveis por parte dos usuários. 

Portanto, o presente plano de trabalho contemplará a avaliação dos cardápios ofertados 
em restaurantes institucionais de ensino, levando em consideração não apenas os 
aspectos referentes à qualidade nutricional dos mesmos, mas também focando em 
aspectos relacionados à promoção do desenvolvimento de cardápios sustentáveis. Para 
isso serão avaliadas as aquisições dos gêneros alimentícios pelos restaurantes que 
participarão do estudo e a pegada hídrica dos cardápios. 

 
Metodologia 

 

Estudo é caracterizado com transversal, de natureza descritiva e exploratória, realizado 
em restaurantes institucionais de ensino selecionados por meio de uma amostragem 
não-probabilística por conveniência. Foram selecionados três restaurantes 
universitários, localizado no estado do Rio Grande do Norte, e, diferentes regiões do 
estado, sendo estando um localizado no agreste potiguar, um na região metropolitana 
e um na capital, sendo esses identificados com RU 1, RU 2 e RU 3 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo sido 
aprovado sob o número 92734418.5.0000.5292 - CAAE. Os restaurantes também 
emitiram carta de anuência confirmando a participação de suas Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN) na pesquisa. 

Foram feitas duas análises com base nos cardápios das instituições, sendo elas a 
avaliação da aquisição dos gêneros alimentícios e a avaliação da pegada hídrica. Para 
a avaliação da aquisição dos gêneros alimentícios, foram realizadas duas análises, a 
primeira com relação à origem dos gêneros adquiridos e a segunda com relação à 
qualidade nutricional desses alimentos. Foi utilizado como modelo referencial de análise 
para a aquisição dos gêneros alimentícios o Método de Avaliação da Aquisição de 
Gêneros Alimentícios (AGA), descrito por Martinelli et al. (2016), tendo este modelo sido 
adaptado de acordo com a necessidade de cada UAN. 

Inicialmente, foram coletadas às notas fiscais de recebimento dos gêneros provenientes 
do planejamento mensal do restaurante, obtidas no mês anterior ao da coleta de dados. 
Dessas notas foram coletadas informações referentes descrição do item, valor unitário 
(ex: pacote, caixa, kg), quantidade referente ao valor unitário e dados referentes a 
origem do produto. 

Seguida a esta coleta, os alimentos foram categorizados em 17 grupos alimentares, 
sendo eles: 1) açúcares, 2) cereais, 3) frutas, 4) castanhas e nozes, 5) infusos e bebidas 
não alcoólicas, 6) leguminosas, 7) leite e derivados, 8) molhos, 9) pescados, 10) 
produtos cárneos e derivados, 11) óleos e gorduras vegetais, 12) ovos, 13) sal e outros 
condimentos, 14) vegetais do grupo 1 ao 5, 15) vegetais do grupo 6, 16) vegetais do 
grupo 7 e 17) outros gêneros. Esses grupos foram definidos de acordo com Ornellas 
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(2001), Araújo et al. (2013), Domene (2011), Ordoñez et al. (2005) e Borjes, Cavalli e 
Proença (2010). Os grupos de 13 e 17 foram estabelecidos pelos próprios autores. 

Em seguida, os gêneros adquiridos foram classificados de acordo com o Guia Alimentar 
para População Brasileira, que propõe quatro tipos de classificação, de acordo com o 
tipo de processamento que foi empregado, são essas: Alimentos in natura ou minimante 
processados, alimentos processado, ultraprocessados e óleo, gorduras, açúcar e sal. 

Para a classificação da origem dos gêneros, foram levadas em consideração as 
informações contidas nas notas fiscais dos produtos, oriundas dos rótulos das 
embalagens. Para os alimentos que não possuíram embalagens rotuladas (vegetais, 
frutas, pão e algumas carnes), o local de origem a ser considerado foi feito mediante 
análise prévia da produção do alimento em questão no estado do Rio Grande do Norte 
através de documentos disponibilizados pelo Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER, 2016) e pelas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte (CEASA, 2018). A classificação utilizada foi à proposta por Gomes (2018), 
demonstrada no quadro abaixo. 

Para a análise da pegada hídrica (PH), foi utilizado o cardápio oferecido pelos 
restaurantes no mês anterior ao mês da coleta, apenas os que foram servidos no almoço 
e considerando os dias de segunda-feira a sexta-feira, excluindo dias de fim de semana. 
Para tanto, foram utilizadas as Fichas Técnicas de Preparo (FTP), levando em 
consideração os gêneros utilizados, o peso líquido per capita (g) de cada e a previsão 
do numero de refeições. Como referencial de analise foram utilizados os valores de 
pegada hídrica propostos por Hoekstra (2008), Mekonnen e Hoekstra (2011), Hoekstra 
(2010), Pahlow et al. (2015). Os valores são expressos em L/kg ou em m3/ton-1, para 
tanto, o cálculo foi feito considerando o valor kg por cada tipo de alimento multiplicado 
pelo valor de referência de cada um dos gêneros dividido pelo numero de refeições por 
dia, resultando no valor per capita da PH. 

 
Resultados e Discussões 

 

A respeito da qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos, de acordo com a 
classificação proposta pelo Guia Alimenta para a População Brasileira, obteve-se como 
resultado um percentual de distribuição por grau de processamento que pode ser 
observado na tabela abaixo. 

Percebe-se que há uma predominância de alimentos in natura ou minimamente 
processados em detrimento das outras categorias em todos os três restaurantes. Em 
segundo lugar, encontram-se os alimentos ultraprocessados, seguidos dos processados 
e dos óleos, gorduras, açúcar e sal. 

O Guia Alimentar Para a População Brasileira (2014) recomenda que os alimentos in 
natura e minimamente processados devam ser fazer parte da base da alimentação, o 
que é visto de acordo com o resultado obtido. Entretanto, ainda percebe-se um alto 
percentual de alimentos processados e especialmente ultraprocessados, que deveriam 
ter o seu consumo evitado devido aos impactos da sua forma de produção, distribuição 
e comercialização além de possuírem uma composição nutricional precária associada 
a um excesso de calorias. 
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Na tabela 2 é possível observar o resultado com relação à origem dos gêneros 
alimentícios. É possível perceber que no RU 1 e no RU 3 existe uma predominância de 
compras de gêneros alimentícios nacionais. Apesar do RU 2 ter uma predominância de 
gêneros de origem local (41,8%), os de origem nacional vem logo em seguida, com uma 
diferença muito pequena de porcentagem (38,8%). Esses resultados demostram que os 
RUs estão adquirindo boa parte dos seus gêneros de fornecedores nacionais, em 
detrimentos dos fornecedores locais, estaduais ou regionais. 

Frente a este resultado, percebe-se a importância de valorização dos produtores locais 
e da agricultura familiar como forma de propor cardápios mais sustentáveis. Essa 
decisão fortalece os três pilares da sustentabilidade, propostos por Elkington (1999), 
que são o ambiental, social e econômico. 

Comprar de produtores locais demandará menos energia e gases do efeito estufa (GEE) 
para produção e distribuição desses alimentos. Segundo Michalský e Hooda (2015), um 
estudo que visou analisar a importação de frutas e vegetais no Reino Unido demonstrou 
que a importação aérea desses produtos gera grande quantidade de GEE que poderiam 
ser evitados através da produção local. 

Outro estudo, realizado por Weber e Matthews (2008), avaliou o impacto ambiental da 
produção de alimentos e demonstrou a relação existente entre os impactos ambientais 
e escolhas alimentares. Foi observado que a compra de produtos locais gerava uma 
redução da emissão de GEE em até 5%, considerando todo o ciclo de produção. O 
estudo ainda destaca que a fase de produção é a que mais contribui com a geração de 
GEE, sendo responsável por 83%. Ou seja, a forma de produção de alimentos tem um 
impacto ambiental representativo. 

As formas de produção de alimentos atualmente, especialmente a nível nacional, as 
quais são comandadas por grandes latifundiários e empresas de grande renome, trazem 
diversos impactos ao meio ambiente como as práticas de insustentabilidade 
identificadas por Giordano (2005) que são a degradação do solo, disponibilidade 
limitada de água, esgotamento de recursos naturais, pobreza rural e diminuição da força 
de trabalho agrícola. 

No mundo, as formas de produzir e distribuir alimentos estão sofrendo mudanças, os 
sistemas alimentares centrados na agricultura familiar e empresas locais estão 
perdendo a força para dar lugar a sistemas baseados em monoculturas que servem de 
matéria-prima para produção de alimentos ultraprocessados ou rações para animais 
que demandam um alto consumo de água, combustíveis e substâncias químicas como 
agrotóxicos e antibióticos, além do transporte de longas distancias (BRASIL, 2014). 

O movimento contrário a essa tendência contribui para a justiça social e a integridade 
do ambiente. As formas de produção agrícola da agricultura familiar e empresas locais 
são constituídas de técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo, essas 
características além de promover e fortalecer o pilar social e ambiental também 
fortalecer o econômico. 

Nesse contexto, vale destacar o Decreto n° 8.473, de 22 de junho de 2015, que 
determina que pelo menos 30% do total dos recursos destinados à aquisição de gêneros 
alimentícios pelos órgãos e entidades que fazem parte da administração publica federal 
deverão ser destinados à aquisição de produtos de agricultores familiares e suas 
organizações, empreendedores rurais e demais beneficiários. 
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Essa medida tomada pelo governo estimula o desenvolvimento sustentável econômico, 
entretanto, ainda é preciso investir de forma mais direta nos agricultores, para que estes 
possam produzir em quantidade e qualidade suficiente para atender a demanda dos 
órgãos públicos, o que ainda não é uma realidade, sendo este um dos empecilhos 
encontrados pelos órgãos públicos para atingir a cota de 30%. 

A respeito da pegada hídrica, é possível perceber certo padrão entre os três 
restaurantes. Na tabela 3 é possível observar o resultado da analise dos cardápios sob 
a ótica da pegada hídrica nos três restaurantes analisados, levando com consideração 
o valor per capita por semana. 

Vale salientar que só foram levados em consideração os alimentos servidos no almoço 
e somente da linha tradicional, excluindo a linha vegetariana e os dias de fim de semana. 
Para tanto, percebe-se que a média entre os três locais foi parecido, variando de 2.155 
L/kg/pessoa a 2.644 L/kg/pessoa, uma diferença de 1,23. A média geral entre os três 
RU analisados é de 2.399,32 L/kg. 

Sabe-se que os produtos de origem animal têm a valores de pegada hídrica superiores 
aos produtos de origem vegetal. Para tanto, calculamos o percentual de contribuição no 
valor das carnes e produtos cárneos, e teve-se como resultado um percentual de 
contribuição de 58% no RU 1, 67% no RU 2 e 63% no RU 3. 

É perceptível como os alimentos de origem animal impactam o valor da PH em todos os 
restaurantes analisados, contribuindo com mais de 50% desse valor. Esse resultado 
corrobora trabalhos semelhantes encontrados na literatura. 

Em um estudo realizado por Strasburg e Jahno (2015b), observou-se que o valor per 
capita da refeição do brasileiro é em torno de 1.992 L/dia, para refeições realizadas fora 
do lar, tendo como base a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009. Ainda 
nesse estudo, dos 26 itens avaliados (6 de origem animal e 20 de origem vegetal), os 
de origem animal representaram 63,3% do valor de consumo de água, sendo 
responsável por apenas 31,2% do consumo em gramas. 

No estudo realizado por Vanham e Bidoglio em 2013, observou-se que a média diária 
de dietas europeia é em torno de 4.265 L/dia, Desse total, 53% da contribuição da PH 
per capita da alimentação europeia é oriunda de produtos de origem animal (2290 L/dia), 
sendo a carne bovina, suína e leite os que mais contribuíram, reafirmando o grande 
impacto ambiental desses produtos. 

Apesar de o valor encontrado no presente estudo ser menor do que o encontrado em 
dieta europeia, boa parte do valor da pegada hídrica é de origem animal. O mesmo 
padrão foi observado por Strasburg e Jahno (2015a), onde boa parte do valor da PH 
tem contribuição dos produtos de origem animal. É possível perceber que a maior 
inclusão de alimentos de origem vegetal nos cardápios pode ser uma ação positiva, uma 
vez que eles têm melhor desempenho ambiental em detrimento dos de origem animal. 

Segundo De Laurentiis, Hunt e Rogers (2017), em estudo realizado em escola do Reino 
Unido, foi percebido o impacto positivo de dietas vegetarianas e veganas, estas, além 
de trazer menos impactos ao meio ambiente, esses alimentos possuem fatores de 
produção contra o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
como diabetes e hipertensão. A American Dietetic Association (ADA) publicou em 2009 
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um posicionamento sobre as dietas vegetarianas e concluiu que dietas vegetarianas são 
saudáveis, nutricionalmente adequadas além de promover diversos benefícios a saúde. 

Entretanto, há divergência quanto a essas informações, revelando tensões entre 
qualidade nutricional e sustentabilidade ambiental. Em um estudo realizado por Graham 
et al. (2019), que explorou a relação entre o impacto ambiental e quantidade de 
nutrientes em sanduíches e bebidas disponíveis em cafés de uma universidade do 
Reino Unido, encontrou que aqueles que continham produtos de origem animal 
possuíam maior impacto ambiental e uma correlação positiva com calorias, gorduras 
saturadas e sódio, entretanto, também apresentou correlação positiva com maior oferta 
de micronutrientes, especialmente ferro, cálcio e vitamina B12, aqueles que não 
continham produtos de origem animal apresentaram menor impactos e menor ingestão 
de calorias e sódio, porém, também apresento redução na ingestão de micronutrientes 
importantes. 

 
Conclusão 

 

O estudo mostrou que os cardápios ofertados nos Restaurantes Universitários da UFRN 
são compostos principalmente de alimentos in natura e minimamente processados. No 
entanto, percebe-se que ainda há uma necessidade de reduzir a compra de produtos 
alimentícios ultraprocessados, uma vez que a qualidade nutricional desses é baixa, além 
de pode trazer riscos à saúde em decorrência do alto teor de sódio, açúcares, gorduras 
e aditivos químicos. 
O cálculo da pegada hídrica dos cardápios demonstrou que os alimentos de origem 
animal são os principais contribuintes para o aumento desse indicador. Uma das saídas 
para a redução dos valores de pegada hídrica seria o aumento da oferta de alimentos 
proteicos de origem vegetal, aumento da oferta de pescado e a diminuição de carne 
bovina. 
Com relação à origem dos alimentos adquiridos, pode-se sugerir um aumento da 
aquisição de produtos de origem local e regional, o que hoje já é possível devido às 
políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. Diante do exposto, pode-se 
concluir que a construção de um cardápio sustentável envolve muitas variáveis, indo 
além da questão ambiental, envolvendo também o âmbito social e econômico. 
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TÍTULO: Incidência da hipotermia não-intencional em pacientes cardiopatas 

Resumo 

O estudo objetiva avaliar a incidência da hipotermia não intencional em pacientes 
cardiopatas. Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, realizado na enfermaria 
cardiológica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no município de Natal, Rio 
Grande do Norte, no período de agosto de 2016 à julho de 2018. A pesquisa teve início 
após anuência do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, pelo n° 2.574.889. A amostra foi composta de 109 prontuários, sendo 
observada a presença de hipotermia em 87,16% dos pacientes, dos quais 61,47% dos 
pacientes eram homens; 33,03% foram internados devido à insuficiência cardíaca; 
72,48% tem hipertensão arterial sistêmica; 30,28% possuem diabetes mellitus; 16,51% 
tem insuficiência renal crônica; temperatura axilar média obtida no valor de 36,02 ºC. 
Dentre as características definidoras e fatores de risco do diagnóstico hipotermia, a 
hipertensão arterial sistêmica obteve relevância como característica, com uma amostra 
de 53,21%; “inatividade” (84,4%); “extremos de idade” (48,87%) e “terapia com agentes 
farmacológicos” (98,17%). De acordo com o estudo, observaram-se altos índices de 
hipotermia na população cardiopata sem estarem expostos a temperaturas extremas ou 
submetidos a procedimentos cirúrgicos, alertando para a importância do manejo e 
detecção precoce, principalmente pela equipe de enfermagem, dos agravos 
proporcionados por essa condição. 

 
Palavras-chave: Enfermagem, Hipotermia, Cardiologia 

TITLE: Incidence of unintentional hypothermia in cardiac patients 

Abstract 
The study aims to evaluate the incidence of unintentional hypothermia in cardiac 
patients. This is a retrospective cohort study, performed at the cardiology ward of the 
Onofre Lopes University Hospital (HUOL), in the city of Natal, Rio Grande do Norte, from 
August 2016 to July 2018. The research began after consent of the Ethics and Research 
Committee (CEP) of the Federal University of Rio Grande do Norte, at no. 2,574,889. 
The sample consisted of 109 medical records, and hypothermia was observed in 87.16% 
of the patients, of which 61.47% of the patients were men; 33.03% were hospitalized due 
to heart failure; 72.48% have systemic arterial hypertension; 30.28% have diabetes 
mellitus; 16.51% have chronic renal failure; average axillary temperature obtained in the 
value of 36,02 ºC. Among the defining characteristics and risk factors of the diagnosis 
hypothermia, systemic arterial hypertension was relevant as characteristic, with a 
sample of 53.21%; “pharmacological therapy” (98.17%), “Inactivity” (84.4%); and 
“Extreme age” (48.87%). According to the study, there were high rates of hypothermia in 
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the heart disease population without being exposed to extreme temperatures or 
undergoing surgical procedures, alerting to the importance of early management and 
detection, especially by the nursing staff, of the diseases caused by this condition. 
 
Keywords: Nursing, Hypothermia, Cardiology 

Introdução 
 
A redução da temperatura corporal a níveis abaixo de 36 °C determina um quadro de 
hipotermia, incapacitando a realização de funções orgânicas pelo corpo mediante a 
produção insuficiente de calor, classificando-se em leve (34 °C a 36 °C), moderada (30 
°C a 34 °C) e grave (< 30 °C). Essa condição pode ocorrer de modo não intencional e 
terapêutico, no qual o primeiro é comumente encontrado em pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos, ou que sofreram algum tipo de trauma, bem como através da 
perda de calor para o ambiente de forma exacerbada, alterações na termorregulação 
e/ou ausência de medidas preventivas. Já para fins de tratamento e melhor prognóstico 
do paciente, utiliza-se a hipotermia terapêutica. (RIBEIRO et al., 2016). 

O organismo possui um sistema de termorregulação no qual são aceitáveis mudanças 
de temperatura de 0,2 a 0,4 °C, correspondendo a 37 °C, a fim de manter a 
funcionalidade do metabolismo. Quando essa variação não corresponde aos valores 
admissíveis, o hipotálamo e suas ações sob a termorregulação são estimulados, 
proporcionando reações como vasoconstricção ou vasodilatação periférica, suor, 
contração muscular involuntária e/ou maior produção de calor através do tecido adiposo 
(LOPES et al., 2015). 

As implicações cardíacas são observadas mediante através da vasoconstricção e 
elevação da frequência cardíaca e respiratória, bem como das demandas metabólicas. 
Essas manifestações viabilizam a isquemia do miocárdio em pacientes com algum 
distúrbio coronariano, bem como alterações na coagulação, acarretando na redução do 
volume sanguíneo e necessidade de transfusões (KIEKKAS et al., 2018). 

Apesar da ocorrência da hipotermia associada a enfermidades cardíacas serem 
relacionadas após exposição a temperaturas elevadas, assim como após submissão a 
procedimentos cirúrgicos sob efeito de anestésicos, observou-se a presença de 
hipotermia não-intencional em pacientes cardiopatas com certa regularidade 
(PITOMBEIRA, 2018). 
  
Em virtude das implicações anteriormente citadas, torna-se relevante o discernimento e 
reconhecimento das evidências clínicas acerca da desregulação na temperatura pelo 
profissional de Enfermagem. Para isso, esses profissionais utilizam-se da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), conforme regulamentado pela 
Resolução 358/2009, que trata sobre o processo organizacional, metodológico e 
instrumental para uma assistência efetiva. Além disso, dispõe acerca do seu Processo 
de Enfermagem, o qual é constituído de cinco etapas inter-relacionadas, sendo elas: 
histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
implementação de enfermagem e avaliação (AQUINO et al., 2017; CONSELHO 
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2017; MOLA et al., 2019). 
 
O diagnóstico de enfermagem delibera acerca das respostas humanas emitindo 
inferências sobre a clínica do paciente, assim como atua na determinação do 
planejamento para as ações de cuidado ao paciente realizadas nas demais 
etapas.  Assim, conforme a NANDA-I (2018), e face a amostra estudada, a hipotermia 
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encontra-se no Domínio Segurança/Proteção, na classe de termorregulação, a qual é 
definida por: “Temperatura corporal central abaixo dos parâmetros diurnos normais 
devido à falha na termorregulação”. Cabe ressaltar que a versão 2018-2020 foi resultado 
da revisão das características definidoras e fatores relacionados, como também da 
incorporação das populações de risco e condições associadas (FERREIRA et al., 2015; 
HERDMAN; KAMITSURU, 2018; PITOMBEIRA, 2018). 
 
Mediante ao exposto, o presente estudo apresentou como questão norteadora “qual a 
incidência da hipotermia não-intencional em pacientes cardiopatas?”, apresentando por 
finalidade avaliar a incidência da hipotermia não-intencional nessa população, a fim de 
proporcionar reflexões sobre o tema, contribuir para o conhecimento acerca da 
população estudada, bem como ampliação do registro do processo de trabalho realizado 
pelo enfermeiro na promoção de uma assistência efetiva. 
 
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, de coorte única retrospectiva 
realizado na enfermaria cardiológica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no 
município de Natal, Rio Grande do Norte. A população selecionada foi composta pelos 
prontuários de adultos e idosos internados na unidade cardiológica no período de 01 de 
agosto de 2016 a 09 de julho de 2018, cujos critérios de inclusão para análise traçados 
foram: prontuários dos pacientes admitidos na enfermaria cardiológica no período da 
coleta; prontuários de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos; prontuários de 
pacientes que não se submeteram a procedimentos cirúrgicos e daqueles que não 
apresentaram hipotermia na admissão. Dentre os critérios de exclusão encontravam-se: 
prontuários sem diagnóstico médico de doença cardíaca; pacientes internados na 
enfermaria cardiológica para cirurgia eletiva e/ou por outros motivos, como doenças 
cardiovasculares. 

 

Inicialmente, foi realizado o estudo piloto com 30 prontuários a fim de detectar 
fragilidades no instrumento, bem como para discussão e treinamento da equipe 
responsável pela coleta. 

 

A equipe de coleta contou com seis membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Enfermagem Clínica (NEPEC), sendo 5 discentes de graduação e um enfermeiro, os 
quais foram treinados acerca dos indicadores clínicos e aplicação do instrumento, bem 
como sobre o manuseio do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) 
e o MV2000. Durante a primeira semana de coleta, os discentes foram acompanhados 
pela pesquisadora de forma individual, a fim de tirar dúvidas e evitar erros durante a 
obtenção dos dados. 

 

A análise obtida foi constituída da listagem com todos os pacientes e suas respectivas 
informações durante o período estipulado. Após avaliação dos prontuários, obteve-se 
um total de 1009 registros, sendo 645 de pacientes internados por doenças cardíacas e 
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361 por doenças vasculares ou provenientes de outras unidades de internação que, por 
algum motivo, encontravam-se no setor de cardiologia. 

 

Posteriormente, foram analisados os 645 prontuários, sendo 109 selecionados de 
acordo com os critérios de inclusão anteriormente citados e, com isso, constituíram a 
amostra do presente estudo. 

 

O presente estudo apresentou variáveis presentes no instrumento de coleta de dados, 
sendo composto de informações sociodemográficas (idade, faixa etária, sexo, estado 
civil, local de nascimento, local que reside, grau de escolaridade, ocupação, renda 
familiar, número de dependentes da renda e religião); clínicas (motivo da internação, 
tempo da internação, data da cirurgia, tempo de diagnóstico da cardiopatia, história de 
cirurgia anterior à internação, a quanto tempo realizou a cirurgia anterior, comorbidades 
associadas, suporte ventilatório, neurológico e hemodinâmico) e variáveis preditoras, 
conforme os indicadores clínicos no Diagnóstico de Enfermagem hipotermia pela 
NANDA-I (consumo de álcool, inatividade, baixa temperatura ambiental, extremos de 
idade e extremos de peso). 

 

Os dados obtidos foram organizados em uma planilha no Microsoft Excel for Windows 
(2017) no formato xlxs e, após categorização e organização, foram exportados para o 
software científico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25.0.O 
presente estudo obteve anuência do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, conforme preconizado na Resolução nº. 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, pelo n° 2.574.889 e CAAE 
85607418.3.0000.5537. Os preceitos da bioética foram respeitados e as informações 
obtidas mantidas em sigilo pelo pesquisador e componentes da equipe. 

 
Resultados e Discussões 

 

A hipotermia é responsável por complicações a nível cardiovascular, predispõe a 
infecções do sítio cirúrgico, eleva o tempo de internamento para recuperação pós-
anestésica, distúrbios hematológicos, dentre outros (PEREIRA, 2016). Tendo em vista 
as implicações, o manejo e a detecção precoce desta condição devem ser realizados 
pelos profissionais de saúde, a fim de minimizar e/ou evitar agravos à saúde. 

 

A literatura referente às causas da hipotermia não intencional em pacientes que não 
foram submetidos a procedimentos cirúrgicos ou que tiveram contato prolongado com 
baixas temperaturas é irrisória. Contudo, após análise dos 109 prontuários selecionados 
como amostra, foi observada a presença de hipotermia em 87,16%. 
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No presente estudo 61,47% dos pacientes eram homens, corroborando com os índices 
epidemiológicos nos quais a população masculina aparece com mais frequência quando 
o assunto refere-se às doenças cardiovasculares (CORDEIRO et al, 2017; BRANT et 
al, 2017). 

 

A insuficiência cardíaca (IC), condição na qual o coração não bombeia de forma 
adequada o sangue para o organismo, ou o faz sob altas pressões de enchimento 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2018), foi o motivo de internação mais 
frequentemente obtido, correspondendo a 33,03%. Dentre as comorbidades gerais mais 
encontradas nos prontuários, 72,48% são portadores de hipertensão arterial sistêmica, 
30,28% possuem diabetes mellitus e 16,51% tem insuficiência renal crônica. Essas 
condições associadas também são abordadas em um estudo transversal retrospectivo 
acerca dos fatores primários e secundários que acarretam na insuficiência cardíaca, 
consoante ao que foi observado no presente estudo (PEDRÃO, 2018). 

 

Sob a ótica dos parâmetros vitais, com enfoque na temperatura axilar média, foi obtido 
o valor de 36,02 ºC, com mínimo e máximo de 35,15 ºC e 37,07 ºC, respectivamente, 
sendo o tempo decorrente para o desenvolvimento desta hipotermia, em média, 2,39 
dias para o surgimento da primeira temperatura axilar menor do que 36º C, obtendo 
mínima de 1 dia e máxima de 6 dias. 

 

Dentre as características definidoras e fatores de risco, conforme a NANDA-I, 
selecionados para o presente estudo, apenas hipertensão arterial sistêmica obteve 
relevância como característica, com uma amostra de 53,21%. Relativo aos fatores de 
risco, os parâmetros observados com maior frequência foram “inatividade” (84,4%), 
“extremos de idade” (48,87%) e “terapia com agentes farmacológicos” (98,17%). No que 
tange a idade, foram observadas variedades na faixa etária, contudo, deve-se observar 
os mecanismos de compensação do organismo, os quais se encontram mais deficitários 
em indivíduos idosos ou crianças, os quais apresentam menor resistência a alterações 
bruscas de temperatura (PITOMBEIRA, 2018). 

 

Mediante a associação das variáveis mais relevantes, sendo elas, sexo, faixa etária, 
procedimento cirúrgico anterior, fatores de risco da NANDA-I, terapia farmacológica e 
exames laboratoriais, com a incidência da hipotermia, apenas o fato de não ter sido 
submetido previamente à cirurgia cardíaca obteve significância estatística. Dessa forma, 
o risco de desenvolver hipotermia encontra-se elevada em pacientes que não passaram 
por procedimentos cirúrgicos se comparados ao que já realizaram. 

 

Consoante aos dados obtidos pode-se observar que a maioria das variáveis analisadas 
não apresentaram resultados significativos quanto aos dados estatísticos acerca da 
hipotermia não intencional, fato este justificado pela ausência de informações relevantes 
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ao estudo, difícil determinação das variáveis e ocorrência do desfecho subestimada as 
associações. 

 

Além disso, é passível de discussão quanto à acurácia na medição da temperatura, 
tendo em vista que se encontram resultados mais fidedignos ao verificar-se a 
temperatura central, a qual se refere à redução de calor produzida no interior do corpo, 
sendo, portanto, menos influenciável pela temperatura ambiente (WEY, 2012). 

 

Em virtude da presença constante do enfermeiro junto as pacientes, a estes cabem à 
escolha dos métodos e materiais utilizados na prestação dos cuidados. Para isso, o 
exercício da enfermagem baseada em evidências é de fundamental relevância para que 
a assistência prestada seja efetiva, preventiva e de qualidade (PITOMBEIRA, 2018). 

 
Conclusão 
 
O presente estudo obteve alto índice de pacientes cardiopatas que desenvolveram 
hipotermia sem estarem expostos a temperaturas extremas ou submetidos a 
procedimentos cirúrgicos. 

 

Em virtude das implicações dessa condição, especificamente em pacientes com 
comorbidades, observa-se a relevância quanto a detecção e tratamento precoce, a fim 
de reduzir os agravos à saúde, assim como ao organismo daqueles que já se encontram 
vulneráveis devido a não funcionamento pleno da bomba cardíaca. Também, torna-se 
um parâmetro capaz de prever e prevenir complicações pós-cirúrgicas, as quais são 
comumente abordadas em estudo como fator causal de hipotermia. 

 

A relevância deste trabalho encontra-se na constatação de altos índices de incidência 
da hipotermia não intencional em cardiopatas, proporcionando subsídio quantitativo 
expressivo acerca da temática. Com isso, recomenda-se que novos estudos sejam 
realizados, buscando explicar as causas dessas alterações, a fim de produzir 
conhecimento com embasamento científico e capaz de prever desfechos indesejáveis 
de modo a preveni-los. 
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TÍTULO: Frequência de alterações metabólicas em adolescentes com sobrepeso e 

obesidade 

Resumo 

Introdução: As dislipidemias são caracterizadas pelas alterações de lipoproteínas como 
LDL-c, triglicerídeos (TG) e HDL-c, as quais podem ser usadas como forma de triagem 
de diagnóstico para os fatores de risco cardiovascular. Objetivo: Verificar a frequência 
das alterações do perfil lipídico nos adolescentes com sobrepeso e obesidade. 
Metodologia: Estudo transversal, envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos, ambos os 
sexos, atendidos no ambulatório pediátrico do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN 
(CAAE 56763716.7.0000.5292) e realizado entre 2016 e 2018. Foram coletados peso e 
estatura, bem como colesterol total (CT), LDL-c, HDL-c e TG. Avaliou-se a distribuição 
das variáveis pelo teste de Shapiro-Wilk e a associação pelo teste Qui-Quadrado de 
Pearson. Resultados: Participaram 124 adolescentes, com maior percentual 52,4% (n= 
65) no sexo masculino. Verificou-se alterações das médias das variáveis lipídicas (CT - 
170,71 mg/dL; HDL-c - 39,44 mg/dL e TG - 124,44 mg/dL). Houve maior frequência de 
alterações no sexo feminino (71,2%) para o TG elevado. O grupo com obesidade 
apresentou resultado significativo para o HDL-c baixo (p 0,004). Conclusão: Observou-
se na população estudada dados relevantes quanto a presença das dislipidemias. A 
elevada frequência de baixo HDL-c, sobretudo naqueles classificados com obesidade, 
pode favorecer o comprometimento da saúde cardiovascular nessa população 
futuramente. 

 
Palavras-chave: Adolescentes, Sobrepeso, Obesidade, Dislipidemias. 

TITLE: Frequency of metabolic disorders in overweight and obese adolescents 

Abstract 
Introduction: Dyslipidemias are characterized by lipoprotein alterations such as LDL-c, 
triglycerides (TG) and HDL-c, which can be used as a diagnostic screening for 
cardiovascular risk factors. Objective: To verify the frequency of lipid profile changes in 
overweight and obese adolescents. Methodology: Cross-sectional study involving 
adolescents from 10 to 19 years old, male and female, attended at the pediatric 
ambulatory of Onofre Lopes University Hospital (HUOL). The study was approved by the 
Research Ethics Committee of HUOL / UFRN (CAAE 56763716.7.0000.5292) and 
conducted between 2016 and 2018. Weight and height, total cholesterol (TC), LDL-c, 
HDL-c and TG were collected. The distribution of variables was evaluated by the 
Shapiro-Wilk test and the association by Pearson's chi-square test. Results: 124 
adolescents participated, with a higher percentage 52.4% (n = 65) in males. Changes in 
the mean lipid variables (TC - 170.71 mg / dL; HDL-c - 39.44 mg / dL and TG - 124.44 
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mg / dL) were observed. There was a higher frequency of changes in females (71.2%) 
for high TG. The obese group had a significant result for low HDL-c (p 0.004). 
Conclusion: Relevant data regarding the presence of dyslipidemias were observed in the 
studied population. The high frequency of low HDL-c, especially in those classified as 
obese, may favor the impairment of cardiovascular health in this population in the future. 
 
Keywords: Adolescent, Overweight, Obesity, Dyslipidemias. 

Introdução 

A obesidade é uma doença complexa, tendo como surgimento a multicausalidade, na 
qual podem estar inclusos os fatores genéticos, metabólicos, ambientais e 
comportamentais1. O acúmulo excessivo de tecido adiposo é característico do 
sobrepeso e da obesidade2. Nesse contexto, a obesidade passou a ser considerada um 
problema de saúde pública e normalmente está associada a outras doenças, dentre os 
quais incluem a hiperlipidemia e a aterosclerose3. 

As dislipidemias, por sua vez, são alterações do perfil lipídico, como elevação da 
concentração sérica da Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-c), ou dos Triglicerídeos 
(TG), e/ou redução da Lipoproteína de Alta Densidade (HDL-c). Favorecem o 
desenvolvimento da aterosclerose, uma doença de caráter crônico e inflamatório, 
responsável pelo espessamento da parede arterial (camadas média e íntima), como 
também pela redução de sua elasticidade2. 

Há um expressivo aumento das dislipidemias em crianças e adolescentes mostrados na 
literatura4-6. No Brasil, um estudo de grande porte registrou alta prevalência de 
alterações lipídicas em adolescentes (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e HDL-c 
baixo)6. 

Na maioria dos casos a dislipidemia tem origem decorrente de maus hábitos como o 
consumo exagerado de gorduras saturadas ou trans na dieta, além do sedentarismo7. 
Porém, existem outros fatores que também podem desencadear dislipidemia como a 
genética, medicamentos, condições de comorbidades e doenças metabólicas8. O 
processo de deposição lipídica na parede arterial é iniciado muito precocemente (desde 
a infância), tendo efeito cumulativo com o avançar da idade, conforme exposição aos 
fatores que predispõem os eventos ateroscleróticos9. 

Diante do aumento expressivo da obesidade em adolescentes e de suas consequências 
ainda na faixa etária pediátrica, se faz importante verificar a presença de alterações das 
concentrações lipídicas em adolescentes com excesso de peso no intuito de prevenir 
maiores complicações na vida adulta. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo 
verificar a frequência das alterações do perfil lipídico nos adolescentes com sobrepeso 
e obesidade que são atendidos pelo ambulatório de endocrinologia pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

 
Metodologia 

 

Trata-se de estudo transversal, recorte de um projeto maior intitulado ‘‘Estudo da 
associação entre polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) dos genes CYP2R1 e VDR 
com as concentrações séricas de cálcio e vitamina D em adolescentes com 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 444 

 

sobrepeso/obesidade’’. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) (CAAE 56763716.7.0000.5292), obedecendo às diretrizes 
regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde10. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2016 a dezembro de 2018, no 
momento da triagem do ambulatório de endocrinologia pediátrica do HUOL, localizado 
no município de Natal/RN. Durante a coleta, o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) foram 
entregues em duas vias (uma via para os participantes e outra para os pesquisadores) 
aos pais e/ou responsáveis dos adolescentes para serem devidamente preenchidos, 
após terem recebido informações sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. 

A amostra foi não probabilística em pacientes atendidos pela primeira vez, com idade 
entre 10 e 19 anos, de ambos os sexos, diagnosticados com sobrepeso e/ou obesidade, 
segundo classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando o Índice de 
Massa Corporal (IMC) para idade. O recrutamento dos participantes ocorreu durante 
três dias na semana, conforme funcionamento do serviço de triagem do referido hospital. 

Seguiu-se os critérios de inclusão e exclusão do estudo maior, na qual esta pesquisa 
está inserida. Desse modo, foram incluídos: (1) adolescentes entre 10 e 19 anos com 
diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Os critérios de exclusão: (1) não ter as funções 
físicas e cognitivas preservadas; (2) gestantes e lactantes; (3) uso de vitaminas e 
minerais; (4) ter diagnóstico de diabetes; (5) uso de medicamentos para o tratamento 
da resistência à insulina ou diabetes mellitus tipo 2; (6) apresentar síndromes genéticas 
associadas à obesidade ou outras doenças; (7) apresentar alguma patologia aguda ou 
crônica que pudesse alterar o metabolismo da vitamina D (Insuficiência Cardíaca, 
Insuficiência Renal Crônica, câncer). 

A avaliação antropométrica foi realizada a partir do peso e a estatura, os quais foram 
coletados de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 
1995)14. A aferição dessas medidas foi realizada por examinadores capacitados 
durante a coleta de dados. A partir do cálculo do IMC foi possível determinar o 
diagnóstico de sobrepeso e obesidade dos adolescentes, com base nas curvas da OMS, 
específicas para idade e sexo, sendo classificado como sobrepeso quando o escore-z 
era ≥ +1 e < +2; obesidade quando o escore-z era ≥ +2 e ≤ +3; obesidade grave escore-
z > +3. 

Para a avaliação bioquímica foram coletadas amostras de sangue após jejum de 12 a 
14 horas pelo Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. O sangue foi fracionado 
em tubo sem anticoagulante (volume de 10 mL) para obtenção do soro e, em seguida, 
destinado às concentrações de colesterol total e suas frações e triglicerídeos. As 
determinações bioquímicas foram realizadas com kits Wiener, de acordo com a 
metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 
(Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). 

Foram adotados os valores de referência de Faludi et al (2017)7, como ponto de corte 
para investigação das alterações lipídicas nos adolescentes: Lipoproteína de alta 
densidade (HDL-c) <45 mg/dL; Triglicerídeos (TG) >90 mg/dL; Lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-c) >110 mg/dL; colesterol total (CT) >170 mg/dL. 
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Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software R x64 3.5.1. As variáveis 
quantitativas foram descritas pela média, mediana e desvio padrão e as variáveis 
qualitativas pela frequência absoluta. Para realizar o teste de normalidade foi utilizado 
o teste de Shapiro-Wilk. Para verificar a associação entre as proporções nas variáveis 
categóricas, foi utilizado tabela de contingência e o teste Qui-Quadrado de Pearson. Foi 
utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para a correlação das variáveis 
testadas. As análises estatísticas foram consideradas significantes quando o p-valor foi 
menor que 5% (p<0,05). 

 
Resultados e Discussões 
 

Participaram do estudo 65 adolescentes do sexo masculino e 59 do sexo feminino, 
totalizando 124 participantes. Na Tabela 1 (em anexos) está exposto a média e desvio 
padrão das características gerais dos adolescentes. Observou-se que a média das 
variáveis lipídicas estavam acima do ponto de corte para o CT (170,71 mg/dL), TG 
(124,44 mg/dL) e o HDL-c (39,44 mg/dL). Esses achados são preocupantes, 
considerando que as alterações do TG e do HDL-c concomitantemente são avaliados 
como fatores aterogênicos, e considerados critérios diagnósticos da síndrome 
metabólica7. 

A Tabela 2 (em anexos) apresenta as características gerais dos adolescentes de acordo 
com o sexo. Verificou-se maior frequência de alterações nos adolescentes do sexo 
feminino (71,2%) para o TG elevado em comparação ao sexo masculino (55,4%). Em 
consonância com os nossos achados, Enes e Silva (2018) também encontram TG mais 
elevado no sexo feminino ao avaliarem 525 adolescentes de Piracicaba (SP)11. 

Os TG constituem uma classe de lipídios que possuem funções relevantes em nosso 
corpo quando presentes em quantidades adequadas. Ele é hidrolisado por ação da 
enzima Lipase Lipoproteica (LPL) em Ácidos Graxos Livres (AGL) e funciona como 
reserva energética, no qual é armazenado no tecido adiposo ou prontamente utilizado 
por músculos esqueléticos. As lipoproteínas (moléculas que facilitam a solubilização e 
transporte dos lipídeos) são separadas em dois grupos distintos, um deles é rico em 
colesterol (LDL e HDL) e o outro rico em TG (quilomícrons e Lipoproteínas de Densidade 
Muito Baixa (VLDL)). Entretanto é preocupante o excesso das lipoproteínas ricas em 
TG, devido a hipertrigliceridemia (ocasionada pela diminuição da hidrólise dos TG pela 
LPL ou do aumento da síntese de VLDL), uma vez que são consideradas aterogênicas 
em associação com a redução do HDL.7,12. 

A partir da classificação do estado nutricional antropométrico registrou-se maior 
frequência de adolescentes com obesidade em comparação ao sobrepeso. O grupo com 
obesidade apresentou resultado significante para o HDL-c baixo (p<0.004) (Tabela 3 -
anexos), corroborando com outros estudos conduzidos com adolescentes em diversas 
regiões do Brasil 13-16. Ressalta-se que o HDL-c tem a função de transportar o 
colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, e concentrações baixas dessa 
lipoproteína contribui com o acúmulo de lipídeos oxidados da LDL-c, fixação de 
moléculas de adesão e monócitos no endotélio vascular, contribuindo com 
aaterogênese7. 

Sabe-se que as alterações lipídicas representam um alerta para a saúde cardiovascular. 
A persistência das dislipidemias pode prever a ocorrência de eventos cardiovasculares 
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no futuro17. Dessa maneira, a infância é considerada uma fase estratégica para 
prevenção de doenças como a aterosclerose, já que os hábitos de vida estão em 
processo de formação. Intervenções com esse público são positivas, uma vez que 
auxilia na prevenção das DCV em adultos7. 

 
Conclusão 
 

Alterações lipídicas estão presentes nos adolescentes estudados a partir da elevada 
frequência de baixo HDL-c, sobretudo nos adolescentes diagnosticados com obesidade, 
o que pode favorecer o comprometimento da saúde cardiovascular nessa população 
futuramente. Média das concentrações elevadas do CT, TG e redução do HDL-c, 
também sinalizam presença de alterações metabólicas, desta forma, sugere-se para os 
próximos estudos incluir uma amostra maior de adolescentes, a fim de aumentar a 
confiabilidade dos resultados. 
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Tabela 1. Características gerais dos adolescentes. 

 

 

Tabela 2. Classificações antropométricas e do perfil lipídico dos adolescentes de acordo 
com o sexo. 
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Tabela 3. Características dos adolescentes de acordo com o grau de excesso de peso. 
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TÍTULO: Avaliação Longitudinal dos Fatores Centrados no Paciente Após Cirurgia para 

Recobrimento Radicular 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de tratamentos para recobrimento radicular 
(RR) com tecido conjuntivo subepitelial (TCSE) e uma matriz de colágeno nos fatores 
centrados em pacientes com recessões gengivais classe I ou II de Miller, com 06 meses 
de acompanhamento. METODOLOGIA: Este estudo clínico, controlado, randomizado, 
duplo cego, de boca dividida, avaliou 32 indivíduos com recessões gengivais Classe I 
ou II de Miller bilaterais submetidos à cirurgia para RR com enxerto de TCSE (controle) 
e uma matriz de colágeno (teste). Os parâmetros avaliados foram dor pós-operatória, 
HSDC, estética, grau de satisfação e qualidade de vida (QV), no baseline, 03 e 06 meses 
após a cirurgia. Os dados foram analisados estatisticamente por meio dos testes de 
Análise de Variância Split-Plot e ANOVA. RESULTADOS: A média de idade foi 29,53 
anos e estavam distribuídos igualmente quanto ao sexo. Foram observadas melhoras 
estatisticamente significativas nas médias dos parâmetros dor pós-operatória, HSDC, 
estética e satisfação, dentro de cada grupo de tratamento (p<0,001), porém, sem 
diferenças significativas entre os grupos. A análise mostrou que houve melhora na QV 
após 03 e 06 meses da realização do procedimento cirúrgico. CONCLUSÃO: Ambos 
tratamentos resultaram em redução significativa de impactos negativos na qualidade de 
vida e nos fatores centrados nos pacientes em 06 meses. Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas entre as duas técnicas. 
 
Palavras-chave: Recessão Gengival. Qualidade de Vida. Satisfação do Paciente. 

TITLE: Longitudinal Assessment of Patient-Centered Factors After Root Coverage 

Surgery 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the impact of root cover (RR) treatments with 
subepithelial connective tissue (TCSE) and a collagen matrix on factors centered in 
patients with Miller class I or II gingival recessions at 6 months of follow-up. METHODS: 
This randomized, double-blind, split-mouth, controlled, clinical study evaluated 32 
subjects with bilateral Miller Class I or II gingival recessions who underwent RR surgery 
with TCSE graft (control) and a collagen matrix (test). . The parameters evaluated were 
postoperative pain, HSDC, aesthetics, satisfaction and quality of life (QoL) at baseline, 
03 and 06 months after surgery. Data were statistically analyzed using Split-Plot Analysis 
of Variance and ANOVA tests. RESULTS: The average age was 29.53 years and were 
equally distributed according to gender. Statistically significant improvements were 
observed in the mean postoperative pain, HSDC, aesthetics and satisfaction parameters 
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within each treatment group (p <0.001), but without significant differences between the 
groups. The analysis showed that there was an improvement in QOL after 03 and 06 
months of the surgical procedure. CONCLUSION: Both treatments resulted in significant 
reduction of negative impacts on quality of life and patient-centered factors at 06 months. 
No statistically significant differences were found between the two techniques. 

 
Keywords: Gingival recession. Quality of life. Patient Satisfaction. 

Introdução 

Ao longo dos últimos anos, a estética tem se transformado numa relevante preocupação 
na área da Odontologia, aliando-se aos princípios de promoção e manutenção da saúde 
bucal, e enfatizado a perspectiva da terapia periodontal tanto do ponto de vista dos 
clínicos quanto dos pacientes (TAVELLI et al., 2018). Nesse sentido, a exposição das 
superfícies radiculares, consequências das recessões gengivais (RG), são 
frequentemente associadas não só às queixas estéticas, mas também à 
hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC) e dificuldades para obter o controle ideal 
do acúmulo de biofilme dentário (TEIXEIRA et al., 2018). 

Em adição à estética e HSDC, outros fatores como a prevenção de cárie e lesões 
cervicais não-cariosas (LCNC) são consideradas as maiores indicações ao tratamento 
das RG, além de representarem as principais motivações dos pacientes à procurarem 
tratamento (CHAMBRONE et al., 2008; 2010; 2012). Dessa forma, os procedimentos de 
cirurgia plástica periodontal para recobrimento radicular (RR) têm sido adotados há 
muito tempo como a intervenção terapêutica mais eficaz nesses casos (LANGER; 
LANGER, 1985; BARROS et al., 2004). 

Desde o desenvolvimento das primeiras técnicas para RR, a correção da insuficiente 
quantidade de mucosa ceratinizada, através de cirurgias com utilização de enxertos 
autógenos gengivais, tem sido frequente (MATTER, 1982). O uso de enxertos de TCSE 
tem sido amplamente proposto (EDEL, 1998; ROCCUZZO et al., 2002; OATES; 
ROBINSON; GUNSOLLEY, 2003; McGUIRE; SCHEYER, 2014), observando-se 
melhores resultados estéticos e harmonização de cores teciduais, além de uma maior 
previsibilidade clínica, sendo considerado o padrão ouro no tratamento das recessões 
gengivais (ROCCUZZO et al., 2002; OESINI et al., 2004). Associada ao emprego do 
TCSE, a técnica do retalho posicionado coronalmente (RPC) é o procedimento mais 
realizado (GRIFFIN et al., 2006). Entretanto, essa técnica apresenta algumas 
desvantagens como a morbidade do leito doador, além da quantidade limitada de 
enxerto a ser disponibilizado (WESSEL; TATAKIS, 2008). 

Sendo assim, um substituto adequado reduziria a morbidade e a dor do paciente, bem 
como aumentaria o número de dentes que poderiam ser tratados em uma única sessão 
(McGUIRE; SCHEYER, 2010). Com base nisso, uma matriz de colágeno xenógeno 
(MC), de origem suína (Mucograft®) tem sido proposta como alternativa ao enxerto de 
TCSE em cirurgias mucogengivais, a fim de aumentar a faixa de mucosa ceratinizada 
(SANZ et al., 2009), recobrir deiscências gengivais (McGUIRE; SCHEYER, 2014) e 
melhorar a cicatrização dos defeitos de tecido mole (HERFORD et al., 2010). 

É sabido que o emprego dessas técnicas pode trazer melhorias ao bem-estar físico, 
psicológico e social do paciente (McGUIRE; SCHEYER, 2014). Entretanto, todos esses 
benefícios podem se tornar inexpressivos, pois, muitas vezes, o que o paciente 
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considera importante para sua satisfação com o tratamento pode ser bem diferente do 
que os profissionais acreditam. Fatores esperados pelos pacientes, e que não tenham 
sido considerados inicialmente, contribuem para o insucesso do tratamento, 
desencadeando insatisfação, ansiedade, insegurança, diminuição da autoestima e 
introversão (McGRATH; BEDI, 2004; McGUIRE; SCHEYER, 2014). Portanto, logo nas 
fases de acolhimento, consulta e planejamentos iniciais se faz necessário conhecer as 
expectativas do paciente, uma vez que a percepção do indivíduo sobre sua saúde bucal 
está diretamente ligada à sua qualidade de vida (QV) (SLADE; SPENCER, 1994; 
McGRATH; BEDI, 2004). 

Dessa maneira, tendo em vista a relevância das características periodontais individuais 
e dos anseios pessoais de cada sujeito, com foco no impacto clínico e na qualidade de 
vida relacionados ao paciente, o presente estudo se propõe a avaliar os fatores 
centrados nos pacientes (FCP) submetidos ao recobrimento radicular com tecido 
conjuntivo e uma matriz de colágeno em recessões gengivais classe I e II de Miller. 

 
Metodologia 

 
1.1        CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
Este ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, de boca dividida, foi registrado 
sob o código NCT02980055, no Registro de Ensaios Clínicos ClinicalTrials.Gov, e 
seguiu as diretrizes-chave do Protocolo CONSORT. 
 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob parecer 1.663.972/2016 
(Anexo I). Todos os indivíduos envolvidos participaram da pesquisa mediante assinatura 
de termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). O estudo foi realizado nas 
clínicas do Departamento de Odontologia (DOD) da UFRN. 
 
A população estudada foi constituída inicialmente por 49 indivíduos que procuraram o 
serviço do DOD-UFRN para o tratamento de recessões gengivais (RG). Entretanto, para 
determinação da amostra, foi realizado um cálculo amostral utilizado estudo de McGuire 
& Scheyer (2010). 
 
Adicionalmente, foi utilizado um intervalo de confiança bilateral de 95% e poder de 80%. 
No entanto, e considerando uma possível perda de 20% da amostra ao longo do estudo, 
um total de 46 indivíduos deveria ser avaliado. Ao final, um total de 32 indivíduos 
participaram desta pesquisa. 
 
Foram incluídos nesta pesquisa indivíduos com idade entre 18 e 55 anos; e, RG dos 
tipos classe I e classe II de Miller (MILLER, 1985), em pré-molares e/ou caninos 
contralaterais, superiores ou inferiores; e, com periodonto saudável (AAP, 1999). 
 
Foram excluídos indivíduos usuários de aparelhos ortodônticos; próteses fixas ou 
removíveis envolvendo os pré-molares com RG escolhidos para o estudo; fumantes; 
grávidas ou lactentes; portadores de doenças sistêmicas que pudessem interferir na 
cicatrização ou saúde periodontal. 
 
Todos os indivíduos pertenceram aos dois grupos de tratamento e apenas um elemento 
dentário foi escolhido para o recobrimento radicular. Dessa forma, foi randomizado o 
lado e a arcada de cada intervenção cirúrgica através de um sorteio aleatório simples e 
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essa randomização foi feita antes do início do estudo. 
 
1.2           COLETA DE DADOS 
Para coleta dos dados de HSDC, autopercepção estética (AE), grau de satisfação (GS) 
e dor pós-operatória (DPO), foi apresentada ao paciente uma escala visual analógica 
padronizada (LOMBARDI, 1973; DIXON; BIRD, 1981; TAN et al., 2014; MEI; LEE; YEH, 
2016), para o nível de HSDC, AE e GS em ambos os lados a seram operados, bem 
como o nível de DPO nos três sítios cirúrgicos. 
 
A coleta dos dados de HSDC, AE e GS foi realizada antes da cirurgia e após 03 e 06 
meses da realização o recobrimento radicular, enquanto que os dados de DPO foram 
coletados 08h, 24h, 07 dias, 15 dias e 30 dias depois do procedimento cirúrgico. Para 
avalição da QVRSB, foi aplicado o formulário simplificado OHIP-14. 
 
Em seguida, para calcular o impacto na QVRSB dos pacientes, foi utilizado o método 
padrão de cálculo do OHIP-14 (Quadro 01). Dessa forma, quanto maior foi a pontuação 
apresentada, maior foi o impacto negativo na QVRSB pelo indivíduo. 
 
1.3       PROTOCOLO DE TRATAMENTO 
            Em ambos os grupos foi adotada a técnica cirúrgica de retalho reposicionado 
coronalmente proposta por Barros et al. (2004), em que há a realização de incisões 
verticais relaxantes, como na técnica de Langer & Langer (1985), porém com a extensão 
do retalho para os dentes imediatamente adjacentes àqueles que seriam operados 
(Figura 05). Foi realizada uma incisão, em ângulo reto na base da papila, com 
profundidade em torno de 01mm, coronariamente à JCE dos dentes imediatamentes 
adjacentes ao dente com exposição radicular, seguida das incisões relaxantes. 
 
A papila foi deseptelizada e um retalho de espessura parcial foi realizado além da junção 
mucogengival. A raiz do elemento dentário com exposição radicular foi meticulosamente 
aplainada e em seguida, foi adaptado sobre o elemento dentário com recessão o enxerto 
de TCSE removido do palato no mesmo lado a ser enxertado, no grupo controle, e a 
matriz de colágeno xenógeno foi adaptada sobre o dente com recessão do lado aposto, 
no grupo teste. Os enxertos foram suturados com suturas interrompidas e suspensórias 
nas papilas adjacentes e com fio de sutura sintético de nylon 5.0 (Ethicon® ‒ Johnson 
& Johnson, São Paulo, SP, Brasil) (Figuras 06 e 07). O sítio doador foi suturado com fio 
de sutura em seda 4.0. 
Todos os pacientes foram orientados a fazer uso das seguintes medicações: 
Dexametasona 4 mg: Tomar um comprimido 01 hora antes da cirurgia e, depois, um 
comprimido a cada 06 horas, até o quarto comprimido. 
Nimesulida 100 mg: Tomar um comprimido a cada 12 horas, durante 03 dias. 
Dipirona 500 mg: Tomar um comprimido a cada 06 horas, durante 03 dias. 
Amoxicilina 500 mg: Tomar uma cápsula 01 hora antes da cirurgia e, depois, uma 
cápsula a cada 08 horas, por 07 dias. 
 
 
1.4        ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Inicialmente, uma análise descritiva dos dados foi realizada com o software Statistic 
Data Analysis para a avaliação da distribuição da normalidade dos dados quantitativos 
de HSDC, estética, satisfação e dor pós-operatória. A normalidade dos dados foi 
determinada a partir da análise de desvios-padrões, assimetria e curtose. Após essa 
avaliação, foi identificado que os parâmetros seguiam os pressupostos utilizados, 
determinando assim a utilização de testes paramétricos. 
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Foi verificada a existência de associação entre as variáveis dependente e as variáveis 
sexo e idade, em uma primeira etapa (análise bruta), mediante a obtenção das 
estimativas dos Odds ratios, além do valor da estatística Qui-quadrado de Mantel-
Haenszel (x2MH). 
 
Os dados de HSDC, AE, GS e DPO foram analisados estatisticamente por meio do teste 
de Análise de Variância Split-Plot para comparar as interações entre os grupos de 
tratamento e o tempo de avaliação. 
 
Em relação ao parâmetro qualidade de vida, a Análise de Variância Um Fator foi 
realizada seguida de penalização com o ajuste de Bonferroni. Para todos os testes foi 
pré-estabelecido um nível de significancia de 5%. 
 
Resultados e Discussões 
 

RESULTADOS 

A EVA para HSDC, AE, GS e DPO, além do questionário OHIP-14, foram aplicados em 
32 pacientes no período de agosto de 2016 a junho de 2018 (Figura 01). Os pacientes 
estavam distribuídos igualmente quanto ao sexo, com média de idade de 29,53 anos 
(22-53; ± 7,12). Neste estudo, a maior prevalência de recessões gengivais foi 
encontrada nos primeiros pré-molares superiores (40; 62,5%), seguidos dos caninos 
superiores (21; 32,8%) e segundos pré-molares superiores (3; 4,7%), todos 
classificados como Classe I de Miller (1985). 

A análise mostrou que houve diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 
HSDC, AE e GS do paciente, dentro de cada grupo de tratamento. A análise estatística 
também mostrou que não houve interação entre os grupos de tratamento e tempo, para 
todos os parâmetros. Os pós-testes mostraram diferenças estatísticas apenas em 
relação aos valores do baseline em comparação com cada período de 
acompanhamento (03 e 06 meses). Os gráficos 01, 02 e 03 ilustram o efeito do tempo 
na mudança da percepção da HSDC, da estética e da satisfação por parte do paciente. 

Foram observadas reduções estatisticamente significantes para DPO dentro de cada 
tipo de sítio cirúrgico, no decorrer dos períodos avaliados (Tabela 05). Não houve 
interação entre os grupos de sítios cirúrgicos com o passar do tempo. Os pós-testes 
mostraram que não houve diferença estatística para o palato em relação aos períodos 
entre 07 e 15 dias, e entre 15 e 30 dias, respectivamente. O gráfico 04 ilustra a o efeito 
do tempo na redução DPO do paciente nos sítios operados. 

Houve diferença estatisticamente significativa na análise dos dados do parâmetro OHIP-
14, sendo possível perceber melhora na QVRSB dos pacientes após 03 e 06 meses da 
realização do procedimento cirúrgico (p<0,001). Com relação às dimensões do 
questionário, “limitações funcionais” apresentou diferença significativamente estatistica 
apenas entre o baseline e 06 meses; também houve diferença estatisticamente 
significativa para as demais dimensões, contudo somente quando realizada a análise 
entre baseline e 03 meses e baseline e 06 meses. Dentre as dimensões que 
apresentaram melhores resultados, com valores mais baixos progressivamente, estão 
“dor física” e “desconforto psicológico” (Tabela 06). 
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DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou o impacto dos tratamentos para recobrimento radicular (RR) com 
enxerto de TCSE e uma MC de origem xenógena em FCP, incluindo parâmetros como 
a HSDC, a AE, o GS, a DPO, além da QVRSB dos pacientes antes e após essas 
terapias. A partir disso, foi possível perceber que ambas as técnicas para RR 
promoveram impactos positivos na QVRSB e nos demais FCP. 

Por definição, um FCP baseia-se em "qualquer relatório sobre o estado de saúde de um 
paciente que venha diretamente dele, sem interpretação da resposta deste por um 
médico/profissional de saúde ou por qualquer outra pessoa" (FDA, 2009). Nesse 
contexto, McGuire & Scheyer (2014) relataram que a EVA e o OHIP-14. 

Tendo em vista a existência de estudos clínicos que já enfatizem a possível segurança 
do uso da MC, além da eficácia delas no tratamento das RG, a avaliação da QVRSB, 
bem como a redução da dor e demais FCP, podem ser considerados desfechos que 
diferenciam as intervenções cirúrgicas para RR. 

Dentre os dentes avaliados neste estudo, os mais acometidos por RG foram os 
primeiros pré-molares (40; 62,5%), seguidos dos caninos (21; 32,8%) e segundos pré-
molares (3; 4,7%), todos da arcada superior. 

Para o primeiro FCP avaliado, as médias da HSDC mostraram reduções 
estatisticamente significativas para cada grupo de tratamento, no decorrer do tempo em 
relação aos relatos dos pacientes no baseline, porém, sem diferenças entre esses 
grupos em relação aos períodos de análise. Isto evidencia a efetividade de ambos os 
tratamentos para RR em reduzir a HSDC e a inexistência de diferença entre as técnicas, 
para este parâmetro. 

Douglas de Oliveira et al. (2013) e Moreira et al. (2016), em estudos clínicos, 
observaram redução nas médias da EVA para HSDC, após três meses de cirurgia para 
RR com TC. No entanto, assim como neste estudo, os autores relataram que alguns 
pacientes ainda se queixaram de HSDC após a cirurgia. Contudo, os níveis relatados 
pelos pacientes passaram a ser muito mais baixos em comparação com os valores do 
baseline. 

A análise das médias da EVA para os parâmetros AE e GS , mostrou que houve 
reduções estatisticamente significativas intragrupo. Contudo, não houve interação 
intergrupo. Assim como para a HSDC, os parâmetros estética e satisfação também 
destacaram o efeito positivo das duas técnicas para RR estudadas na mudança da 
percepção dos FCP, sem diferenças entre elas, no decorrer do tempo. 

Achados equivalentes foram relatados por Rocha dos Santos et al. (2017), que também 
observaram melhorias nas médias que avaliaram a AE, mas igualmente sem encontrar 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estudados. Além disso, aos 
seis meses, após avaliação dos pacientes sobre o GS com o tratamento, os autores 
reportaram avaliações positivas em relação ao tempo, também sem diferenças 
estatísticas significativas quanto as técnicas cirúrgicas empregadas (ROCHA DOS 
SANTOS et al., 2017). 

A literatura também aponta resultados semelhantes aos desta pesquisa mesmo após 
períodos de avaliações maiores. Aroca et al. (2013), num ensaio clínico com doze 
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meses de avaliação, sobre ambas as técnicas aqui relatadas, também não encontraram 
diferença significativa nas médias da EVA para a satisfação dos pacientes com a 
estética entre os grupos teste e controle. O mesmo foi encontrado no estudo de McGuire 
& Scheyer (2016), que não encontraram diferenças significativamente estatísticas para 
as médias da EVA em relação à satisfação estética relatada pelos pacientes, em ambas 
as técnicas para RR, após cinco anos. 

O GS e AE geral relatada pelos sujeitos com ambos os tratamentos, teste e controle, 
tem se mostrado equivalente não somente nesta pesquisa, como em outros estudos 
clínicos previamente citados (McGUIRE; SCHEYER, 2016; AROCA et al., 2013). Isso 
corrobora a importância do resultado estético de acordo com a satisfação do paciente, 
que por muitas vezes não é levada em consideração em detrimento das expectativas 
do profissionais (KIM et al., 2014). Acerca disso, a MC parece ser uma alternativa viável 
ao TC, uma vez que exclui a morbidade da área doadora. 

Tonetti et al. (2018), avaliaram se a associação da MC ao RPC seria superior em reduzir 
a morbidade, diminuindo o tempo de recuperação e melhorando os resultados relatados 
pelos pacientes em relação à aplicação do enxerto de TC em cirurgias para 
recobrimentos radiculares de múltiplas recessões gengivais adjacentes. Através da 
aplicação de uma EVA, os autores coletaram dados sobre a experiência com DPO de 
187 indivíduos (MC, 92; TC, 95), por um período de 14 dias. Com relação à experiência 
de dor avaliada, o tempo médio para ausência de dor significativa (valores inferiores a 
um terço dos escores da EVA) foi de três a cinco dias, e o tempo para os pacientes 
relatarem ausência completa de dor foi de oito a nove dias. Nesse estudo, os pacientes 
do grupo experimental (MC) perceberam menos dor decorridos os 07 dias pós-cirúrgicos 
com relação ao grupo teste, mas não havendo diferenças estatísticas significativas 
(TONETTI et al., 2018). 

Os indivíduos avaliados neste estudo relataram ausência de dor significativa (EVA < 3) 
decorridas 08h e 24h após a cirurgia, chegando a relatar ausência total de dor em menos 
de sete dias após o tratamento, para cada sítio cirúrgico. Com maiores períodos de 
reavaliações de DPO, foi possível observar mais precisamente a progressão das 
avaliações positivas dos pacientes no decorrer do processo cicatricial dos três sítios 
envolvidos. 

Em seus estudos, Aroca et al. (2013) e McGuire & Scheyer (2010) também avaliaram a 
DPO através da aplicação da EVA. Aroca et al. (2013) observaram diferenças 
estatisticamente significativas entre as duas técnicas, sendo o TC a técnica com maior 
média após 07 dias. 

Quanto à percepção do paciente na DPO, o palato apresentou médias da EVA maiores 
que aquelas dos sítios cirúrgicos receptores. Isso parece se dever ao tipo de 
cicatrização primária da área (TONETTI et al, 2018); ao fato de haver maior 
envolvimento na condução do bolo alimentar (ZUCCHELLI et al., 2014); e ao constante 
contato com a língua, nos processos de fala (BURKHARDT; HAMMERLE; LANG, 2015). 

Uma vez que parcela substancial da morbidade é atribuída à dor pós-operatória 
(TAVELLI et al., 2018) consequente à retirada de enxertos de tecidos moles do palato, 
os resultados encontrados pela presente pesquisa, são um importante passo para 
desenvolvimento de abordagens que excluam a existência de uma área doadora como 
sítio cirúrgico secundário, como é o caso de técnicas para recobrimento radicular que 
empregam a MC. 
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De acordo com Tavelli et al. (2018), as análises dos FCP no tratamento das RG não 
devem se limitar às preocupações com estética e HSDC, mas também em demais 
fatores associados como a cárie radicular, lesões cervicais não-cariosas, acúmulo de 
biofilme microbiano e até deficiência de tecido ceratinizado, visto que são fatores que 
podem influenciar na QVRSB do indivíduo, sendo ela então um fator a ser investigado. 
Nesse sentido, o presente estudo também avaliou a QVRSB nos pacientes tratados com 
MC e TC nas cirurgias para RR, sendo possível notar que os pacientes apresentaram 
melhora na QVRSB após 03 e 06 meses da realização do procedimento cirúrgico 
(p<0,001), de acordo com o OHIP-14. 

No que se refere às dimensões do OHIP-14, excetuando-se o domínio “limitações 
funcionais”, que apresentou diferença significativamente estatistica apenas entre o 
baseline e 06 meses, todas as demais dimensões apresentaram diferenças 
estatísticamente significativas entre o baseline e os períodos de reavaliações. Dentre 
as dimensões que apresentaram melhores resultados, com valores mais baixos 
progressivamente, “dor física” e “desconforto psicológico” se destacaram. 

A dor física pode estar relacionada à HSDC, cárie radicular ou lesões cervicais não-
cariosas, que podem ocorrer independentemente da quantidade de exposição radicular. 
A literatura relata que os pacientes frequentemente reportam que a presença de RG 
afeta negativamente os domínios de sensibilidade e psicológico da QVRSB, e que a 
melhora nesses parâmetros após o tratamento das RG é frequentemente um dos 
principais fatores incialmente percebidos e reportados pelos pacientes (WAGNER et al., 
2016; TEIXEIRA et al., 2018). 

Quanto aos achados relativos aos domínios funcionais, psicológicos, sociais e físicos 
nesta pesquisa, pode-se presumir que, provavelmente, a resolução de outras 
consequências das RG, como problemas estéticos, deficiências de fala e problemas na 
higienização e na alimentação ocasionam uma melhora na autopercepção da QVRSB 
dos pacientes ao longo do tempo (AROCA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; 
DOUGLAS DE OLIVEIRA et al., 2013; WAGNER et al., 2016; ROCHA DOS SANTOS, 
2017; TEIXEIRA et al., 2018). 

Este estudo encontrou limitações metodológicas importantes no que se refere ao 
mascaramento dos participantes, dada a resistência de alguns em desconhecer, 
intencionalmente, o tipo de tratamento recebido em cada lado que seria avaliado, 
evitando assim subjetividades, tendenciosidades e preconceitos que poderiam introduzir 
vieses. Além disso, por ser um estudo de boca dividida, é importante ressaltar a 
dificuldade dos pacientes em dissociar cada sítio operado a fim de informar, 
isoladamente, o nível de dor pós-operatória em cada um deles. Em adição, por mais 
confiável que seja a mensuração de parâmetros qualitativos por meio de escalas visuais 
analógicas (TAN et al., 2014), a EVA apresentou limitações neste estudo, uma vez que 
HSDC, AE, GS e DPO, por exemplo, consistem em manifestações subjetivas 
influenciadas pelo estado emocional de cada indivíduo no momento da análise. 

 
Conclusão 

 

Foi possível perceber que as cirurgias de recobrimento radicular promovem impactos 
positivos na qualidade de vida relacionada à saúde bucal e nos fatores relacionados aos 
pacientes. Ambos tratamentos resultaram em redução significativa de impactos 
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negativos na qualidade de vida e nos fatores centrados nos pacientes em 06 meses. 
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as duas técnicas 
para recobrimento radicular em relação a quaisquer parâmetros avaliados. Portanto, 
tendo em vista os resultados deste estudo no que se refere aos fatores centrados nos 
pacientes, a matriz de colágeno pode representar uma alternativa possível ao enxerto 
de tecido conjuntivo subepitelial. 
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Anexos 

 

 

Figura 01. Escala Visual Analógica. Natal-RN, 2018. 
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Figura 02. Cartão-resposta do formulário OHIP-14. Natal-RN, 2018. 
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Quadro 01. Peso equivalente à cada resposta das questões do formulário OHIP-14. 
Natal-RN. 2018. 

 

 

Figura 03. Aspecto inicial dos elementos dentários com recessão gengivais. Natal-RN, 
2018. 
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Figura 04. Aspecto do leito receptor após realização do retalho. Natal-RN, 2018. 
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Figura 05. Aspecto do leito receptor do enxerto de tecido conjuntivo após sutura. Natal-
RN, 2018. 

 

 

Figura 06. Aspecto do leito receptor da matriz de colágeno após sutura. Natal-RN, 2018. 
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Figura 07. Recobrimento radicular com enxerto de tecido conjuntivo após 06 meses. 
Natal-RN, 2018. 
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Figura 08. Recobrimento radicular com matriz de colágeno após 06 meses. Natal-RN, 
2018. 

 

 

Tabela 02. Descrição das variáveis dependentes. Natal, RN, 2018. 
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Tabela 03. Descrição das variáveis independentes. Natal, RN, 2018. 

 

 

Figura 09. Fluxograma do quantitativo final de indivíduos da pesquisa. Natal-RN. 2018 
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Tabela 04. Hipersensibilidade dentinária cervical, estética e satisfação do paciente no 
baseline, 03 e 06 após cirurgia. Análise de Variância Split-Plot (SPANOVA). Teste t de 
Student. Natal, RN, 2018. 

 

 

Tabela 05. Dor pós-operatória do paciente, nos sítios cirúrgicos receptores e no sítio 
doador, 08h, 24h, 07, 15 e 30 dias após o procedimento cirúrgico. Análise de Variância 
Split-Plot (SPANOVA). Teste t de Student. Natal, RN, 2018. 
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Tabela 06. Questionário OHIP-14 e suas dimensões no baseline, 03 e 06 meses após 
a cirurgia para recobrimento radicular. Análise de Variância (ANOVA). Penalização com 
ajuste de Bonferroni. Natal, RN, 2018. 
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TÍTULO: Validação de método por CLUE para quantificação do ácido ferúlico em 

formulações cosméticas 

Resumo 

O ácido ferúlico (AF) possui um alto potencial fotoprotetor, age como uma barreira de 
membrana celular, impedindo a atividade de radicais livres e minimizando os efeitos dos 
dímeros de timina que são agentes carcinogênicos resultantes da exposição da pele à 
radiação UV. Métodos analíticos rápidos para quantificação do AF são, portanto, 
necessários para a prevenção de fotodanos provocados pela exibição às radiações 
ultravioletas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi otimizar e validar um método 
rápido e sensível para o doseamento do AF em formulações cosméticas por 
cromatografia líquida de ultra eficiência associada detector arranjo de diodos (CLUE-
DAD) e aplicá-lo na quantificação de uma formulação gel-creme previamente preparada 
com 0,5 g do ativo. As análises foram realizadas em modo isocrático utilizando uma fase 
estacionária Zorbax eclipse plus® C18 de fase reversa 50 x 2,1 mm (1,3 μm) com 
detecção à 322 nm. A fase móvel foi constituída de acetonitrila e ácido acético 2% (12:88 
v/v) com vazão de 0,25 mL/minuto. A faixa de linearidade do método foi de 1 a 7 μg/mL 
(R² = 0,999). O método validado mostrou-se sensível, específico, exato, preciso, e de 
acordo com a resolução nº 166 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
de 2017. 
 
Palavras-chave: Validação, CLUE-DAD, Ácido Ferúlico, Formulações cosméticas 

TITLE: Method validation by CLUE for quantification of ferulic acid in cosmetic 

formulations 

Abstract 

Ferulic Acid (FA) has an high photoprotector potential, it acts as a cell membrane barrier, 
preventing the free radicals activity and minimizing the effects of thymine dimers that are 
carcinogenic agents resulting from UV rays skin’s exposure. Rapid analytical methods 
to quantify ferulic acid are therefore mandatory for photodamage protection caused by 
ultraviolet rays. In this framework, the aim of this study was to optimize and validate a 
rapid and responsive method to quantify the FA in cosmetic formulations using ultra 
performance liquid chromatography (UPLC). Furthermore this method was used to 
evaluate FA in profile of a cream gel, previously, made at the lab. The analyses have 
been carried through an isocratic UPLC-DAD method using a reversed phase 50 x 2,1 
mm Zorbax eclipse plus® C18 (1,3 μm) column a mobile phase constituted of acetonitrile 
and 2% acetic acid (12:88) at a flow rate of 0,25 mL/min and detection at 322 nm. The 
linearity range was 1-7 μg/mL (R² = 0.999). The validated UPLC-DAD method was 
sensitive, specific, exact and precise, according to the Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) resolution 166. 
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Keywords: Validation, UPLC-DAD, Ferulic Acid, Cosmetic Formulations 

Introdução 

A exposição aguda e crônica aos raios solares promove processos fisiopatológicos 
como envelhecimento precoce da pele, eritema, irritação ou queimaduras solares, 
fotoalergia, imunodepressão e câncer de pele. A exposição à radiação ultravioleta (UV) 
resulta na geração de espécies reativas de oxigênio/nitrogênio, resultando em danos 
oxidativos. Essas espécies são denominadas radicais livres (SRINIVASAN et al., 2007). 
De modo geral, os radicais livres são moléculas oxidantes muito reativas que agridem 
outras moléculas, modificando as estruturas químicas. Eles são produzidos como parte 
do metabolismo natural e são introduzidos no organismo por meio de fontes externas 
como exposição ao sol ou poluição (VANZIN, 2008). O estresse oxidativo age em 
diferentes níveis das células; no citoplasma desencadeiam os ROS (Reactive Oxygen 
Species) perturbações do estado de oxirredução e no nível do núcleo celular é a origem 
de grandes e profundos danos no DNA (STRUZEL, 2007). Na pele, com o passar do 
tempo e a perda da capacidade do organismo de se recuperar da ação dos radicais 
livres, os queratinócitos epidérmicos perdem propriedades adesivas, levando ao 
afinamento epidérmico e ressecamento, o que pode ser observado pela atrofia cutânea 
e afinamento das junções dermoepidérmicas. Os fibroblastos da derme (colágeno e 
elastina) são igualmente agredidos. Com isso ocorre uma reação global que envolve o 
desenvolvimento de rugas de menor e maior profundidade, manchas, perda da 
luminosidade, elasticidade e da firmeza cutânea e consequentemente flacidez, perda de 
viço e aumento do ressecamento da pele (ALMEIDA FILHO, 2002). Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais frequente no Brasil (cerca de 
25% de todos os tumores diagnosticados). O aumento nos casos de câncer de pele está 
relacionado à maior incidência dos raios UVB e UVC sobre a Terra, decorrente das 
agressões à camada de ozônio. A partir desse fato, urge a necessidade de estratégias 
para combater esses efeitos prejudiciais, reduzindo a ocorrência de câncer pele e 
retardando o processo de fotoenvelhecimento (CHEN et al., 2012; KHAMBHOLJA, 
2011). O desenvolvimento de formulações tópicas utilizando antioxidantes - cuja 
finalidade é de estabilizar os radicais livres, promovendo assim a inativação dos 
mesmos - pode possibilitar maior proteção cutânea contra fotodanos alcançando 
proteção mais significativa. Dentre os compostos bioativos disponíveis para uso tópico 
e em concordância com as propriedades antes descritas, o ácido ferúlico ocupa posição 
de destaque, atuando no combate aos radicais livres e protegendo a pele contra a 
radiação UV e formação de eritemas (LIN et al., 2005). O Ácido Ferúlico (ácido 4-hidroxi-
3-metoxicinâmico) é um potente antioxidante encontrado nas mais diversas fontes 
naturais, tais como: arroz, trigo, beterraba, entre outros, seja em sua forma livre, ou 
conjugado a proteínas e polissacarídeos da parede celular (PAIVA et al., 2013; 
TEIXEIRA et al., 2013). Ao elaborar formulações cosméticas para atender essa 
necessidade, as análises instrumentais são ferramentas essenciais para a avaliação da 
qualidade. Parâmetros como precisão, sensibilidade e especificidade conferem às 
técnicas instrumentais maior confiabilidade nos resultados. A técnica de Cromatografia 
Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) consiste numa técnica analítica de separação físico-
química que é fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura, 
que ocorre devido a diferentes interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a 
fase estacionária. Com isso, temos uma rapidez e eficiência analítica juntamente com 
uma melhora na reprodutibilidade e na detecção de amostras complexas, tornando-se 
um instrumento valioso para o controle de qualidade. O presente trabalho tem como 
objetivo a validação do método para a quantificação do ácido ferúlico em formulações 
cosméticas por CLUE, seguindo a resolução nº 166/2017, a qual instrui a validação 
analítica (ANVISA, 2017). 
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Metodologia 

 
O estudo foi realizado no Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos 
(LCQMed) e no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Cosméticos 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 1-VALIDAÇÃO 1.1 - Materiais 
O ácido ferúlico utilizado foi adquirido da indústria química Henrifarma. Utilizou-se, 
também, acetonitrila (ACN) e ácido acético glacial de grau HPLC, este último foi 
manipulado para a preparação da fase móvel de água acidificada a 2%. Além, da água 
purificada do sistema Millipore Milli-Q® (Millipore Corporation - USA). 1.2 - 
Desenvolvimento de Método por CLUE Os cromatogramas foram obtidos por um 
Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência Shimadzu Prominence ® (Shimadzu, Japão), 
equipado ao degaseificador DGU-20A3, com sistema de bombas binário LC-20AD XR, 
auto-amostrador SIL-20AC XR, forno da coluna CTO-20AC, um sistema de detecção 
arranjo de diodos SPD-M20A com faixa de varredura 290 e 322 nm e módulo de 
comunicação com o computador CBM-20A. Nas análises, inicialmente, utilizou-se a 
coluna cromatográfica Kinetex® C18 (50 x 2,1 mm) com diâmetro de partícula interno 
de 1,3 micrômetro. No entanto, no decorrer do experimento, modificou-se a fase 
estacionária para Zorbax eclipse plus® C18 com as mesmas dimensões. Os picos 
cromatográficos foram obtidos pela integração dos cromatogramas no software LC-
Solution e pela análise no software Origin. Para a identificação do ativo, preparou-se 
uma solução padrão de 400 ppm e a partir disso, preparou-se triplicatas das soluções 
trabalho de 100 e 200 ppm, tendo como solvente uma mistura (50:50) de acetonitrila e 
água ultrapura. Para a preparação da fase móvel da análise, temos que para a água 
acidificada (2%) mediu-se 10 mL de ácido acético glacial e 490 mL de água ultrapura 
em provetas graduadas e as combinou no frasco de reagente. Separou-se, também, a 
acetonitrila em um frasco similar. Os recipientes contendo as soluções foram colocados 
no Ultra som UNIQUE® 1400 para um banho ultrassônico de 15 minutos que é de suma 
importância visto que tem como objetivo a remoção de gases dissolvidos nas fases. 
Colocou-se o solvente orgânico (ACN) na bomba B e a água acidificada na bomba A e 
com isso, testou-se o seguinte gradiente exploratório: tempo (min) / A (v/v): B (v/v); T0.01 
/ 25:5, T30.0 / 0:30, T31.0 / 25:5, T36.0 / 25:5, com uma temperatura inicial do forno da 
coluna de 25 °C. O volume de injeção das amostras de AF 1µL e a vazão da fase móvel 
de 0,2 mL/min. Em seguida, verificou-se uma melhor performance do modo isocrático, 
juntamente, com um comprimento de onda de 322 nm conforme previsto na literatura 
(PERES, 2015). Os parâmetros avaliados para a validação do método foram: 
especificidade/seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limites de detecção (LD), 
limites de quantificação (LQ) e robustez. A especificidade e seletividade foram avaliadas 
através da a presença do composto em presença de outros componentes, tais como 
impurezas, produtos de degradação e de síntese deste fármaco. A especificidade do 
composto, também, foi assegurado pela determinação do tempo de retenção e o 
espectro de absorção do mesmo. Além disso, neste método cromatográfico verificou-se 
a pureza do pico cromatográfico do analito. A linearidade é a proporcionalidade do fator 
resposta, a razão entre sinal analítico e concentração do analito. A mesma foi 
determinada a partir da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados das 
curvas analíticas obtidas das amostras isoladas nas concentrações de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 
7 ppm, diluídas com a fase móvel de trabalho e injetadas em triplicata. Essas curvas 
analíticas foram geradas pelas médias das áreas do pico cromatográfico em função das 
respectivas concentrações de trabalho. Para a avaliação da precisão determinou-se a 
repetibilidade e a precisão intermediária calculando-se o desvio padrão relativo (DPR%) 
ou coeficiente de variação (CV%) que é dado pela razão do desvio padrão e a 
concentração média determinada de uma sequência de amostras preparadas sob as 
mesmas condições experimentais. A repetibilidade foi examinada a partir de nove 
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análises das amostras preparadas nas mesmas concentrações, além da certificação 
das mesmas condições de operação, no mesmo dia. A precisão intermediária foi 
avaliada pela análise das mesmas amostras, no mesmo laboratório em dias diferentes 
e por diferentes analistas. A exatidão foi expressa a partir da concordância dos dados 
de amostras triplicatas de concentrações baixas (80%), concentrações médias (100%) 
e concentrações altas (120%). Esse parâmetro foi calculado a partir do percentual 
recuperado que consiste na diferença percentual entre a concentração da média 
determinada e a concentração teórica em cada nível. Para o limite de detecção tomou-
se como base os parâmetros das curvas analíticas dos ensaios de linearidade, o LD foi 
estimado pela razão entre a média do desvio padrão residual do intercepto com o eixo 
Y (coeficientes lineares) e a inclinação da curva de calibração, multiplicado por 3,3. O 
limite de quantificação foi estimado pela divisão da média do desvio padrão residual do 
intercepto com o eixo Y (coeficientes lineares) das três curvas de calibração dos ensaios 
de linearidade, pela inclinação das três curvas de calibração, multiplicado por 10. A 
robustez indica a capacidade do método em resistir a pequenas e deliberadas variações 
das condições analíticas. Para essa avaliação, modificou-se em ± 5% as seguintes 
condições cromatográficas: fluxo da fase móvel, temperatura da coluna e concentração 
de ACN na amostra. As mudanças foram realizadas de 0,23 e 0,27 mL/min para o fluxo; 
28 °C e 32 °C para a temperatura do forno; e 10 e 14 para a composição de ACN, tendo 
como parâmetro um fluxo de 0,25 mL/min, temperatura de 30 °C e 12% de ACN, 
conforme a Tabela 1. A análise dessas influências foi determinada a partir do desvio 
padrão relativo dos valores de área do pico obtidos com o método desenvolvido e com 
as propostas de variação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Pelas análises realizadas obteve-se melhores condições cromatográficas utilizando 
uma coluna C18 a 30 °C com fluxo de 0,25 mL/min eluição isocrática de fase móvel 
composta por ACN:H2O (12:88, v/v). 

Para a validação do método analítico, a especificidade foi assegurada frente os 
cromatogramas das soluções de AF isolado e dos veículos das formulações de AF com 
gel de Carbopol e gel-creme com Focus Gel, visto que a pureza espectral e a área dos 
pico cromatográfico de AF não sofreu interferência pela presença dos excipientes 
selecionados, além dos cromatogramas dos veículos não apresentar pico característico 
no tempo de retenção do ativo, em cerca de aproximadamente 6 minutos, conforme a 
Figura 1. 

A linearidade obtida pela curva analítica na Figura 2 de sete pontos com as 
concentrações de 1 a 7 µg/mL apresentou-se bastante satisfatória com um coeficiente 
de correlação (r) de 0,9993 pelo melhor ajuste para o conjunto de dados. Pelo valor 
obtido, temos que há uma relação linear entre os eixos e com o coeficiente maior que 
0,990, temos que esse parâmetro está de acordo com a resolução 166/2017, além do 
coeficiente angular (14380) ser significativamente diferente de zero. 

Com os dados das análises intra dias, ao analisar a dispersão das áreas dos picos, o 
desvio padrão relativo (%) calculado pela razão do desvio padrão e a média das áreas, 
temos uma boa repetibilidade com um erro de 0,37%. Das análises interdias, o desvio 
padrão relativo foi de 1,46%. Avaliando esses valores de DPR (%), têm-se que não há 
variabilidade considerável nas análises, pois as dispersões são inferiores a 5%, como 
especificado na RDC 166/17. Com os resultados da precisão intermediária, o método 
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pode ser considerado reprodutível quando realizado nas condições cromatográficas e 
analíticas especificadas, configurando, assim, um método analítico preciso. 

No estudo de exatidão, avaliou-se a relação entre as concentrações reais do ativo 
expressas pelos cromatogramas e as concentrações teóricas expressas pela 
quantidade de ácido ferúlico incorporado nas amostras das formulações analisadas de 
gel e gel-creme. Para o gel de Carbopol, a recuperação foi de 7,23, enquanto a 
recuperação do Focus Gel foi de 6,62 para o intervalo de 1 a 7 ppm. Com isso, estimou-
se a recuperação para AF + Focus gel em cerca de 105%, e para o AF + Gel de carbopol 
cerca de 97,17%, tendo assim, uma exatidão aceitável dos resultados. 

O limite de detecção, na Tabela 2, pelo método proposto foi de aproximadamente 5,07, 
cujo valor expressa a menor concentração que pode ser detectada pelo método 
especificado, com precisão e exatidão, porém sem necessariamente ser quantificada. 
O limite de quantificação observado foi de 15,37, sendo ele a concentração mínima para 
a quantificação do ativo, apresentando boa sensibilidade do método. 

Após as injeções em triplicata das condições estabelecidas para a avaliação da robustez 
dos métodos e integração dos picos dos cromatogramas resultantes das variações da 
composição fluxo e da temperatura da coluna, pode-se inferir, através dos dados 
tabelados (Tabelas 3 e 4), que os métodos propostos obtiveram valores de variação 
adequados para serem considerados robustos aos parâmetros avaliados, com DPR (%) 
menores que 5%. 

Ainda que o desvio do fluxo da fase móvel analisado tenha sido maior (Tabela 5), ou 
seja, com uma maior desestabilização do sistema, o método apresenta-se confiável e 
aplicável indicando o não comprometimento da sua confiabilidade. 

A partir das especificações do método validado, utilizou-se a mesma para a 
quantificação do AF na formulação gel-creme preparada com 0,5% (p/p) de AF 
incorporado, foi obtida por meio da solubilização dos componentes hidrofílicos na 
quantidade total de água da respectiva formulação, juntamente, com aquecimento da 
mesma em uma chapa aquecedora até cerca de 45 °C. Em seguida, pulverizou-se e 
dispersou-se o polímero gelificante sob agitação mecânica 300 rpm por 30 minutos. 

Com isso, colocou-se alíquotas de 0,5 µL da formulação para um balão volumétrico de 
125 mL com o auxílio de pipetas automáticas e as diluiu com uma solução (1:1) 
previamente preparada e sonicada de Acetonitrila e Água ultrapura. Em seguida, 
transferiu-se as soluções para os vials identificados (com 1,5 µL de capacidade), 
utilizando seringas descartáveis e filtros de poros com 0,22 µm MILLIPORE(r) para não 
danificar o equipamento cromatográfico. 

Após o preenchimento dos vials com as amostras coletadas, reservou-se um vial para 
a leitura apenas do ácido ferúlico com os mesmos solventes, tendo assim o branco da 
análise, colocando-o na posição inicial, um parâmetro para comparações. 

 Os cromatogramas obtidos da formulação e do padrão para controle é representado na 
figura 3, cujo pico cromatográfico da amostra de controle é observado no tempo de 4,41 
minutos, apresentado pratos teóricos de 4,448 e uma assimetria de 1,19 enquanto o 
pico do gel-creme é constatado no tempo de 4,57, com pratos teóricos de 4,279 e uma 
assimetria de 1,20, retratado na Figura 3. 
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Sendo assim, pelas concentrações da curva de calibração e as leituras realizadas de 3 
lotes, com cada lote contendo, aproximadamente, em teoria 0,5 g do fármaco. Pelas 
análises, verificou-se que os lotes apresentavam em média 0,51 ± 0,028 g de ácido 
ferúlico em seu meio. De acordo com a ANVISA, os produtos farmacêuticos devem 
conter 90% a 110% do princípio ativo declarado no rótulo de suas embalagens, logo, 
pela legislação vigente confirma a quantidade declarada no produto com 102%. 

 
Conclusão 

 
Sabe-se que a validação é imprescindível para garantir a confiabilidade dos resultados 
de um determinado procedimento analítico. O método proposto por cromatografia 
líquida de ultra eficiência, mostrou-se exato, preciso, robusto e linear, apresentando a 
confiabilidade requerida e permitindo o seu emprego na quantificação de Ácido Ferúlico 
em formulações cosméticas em análises de rotina de controle de qualidade, pois é um 
método simples, rápido, seguro e de baixo custo. Os teores encontrados estão dentro 
do limite da farmacopeia brasileira para produtos acabados entre de 90 e 110%. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Níveis de parâmetros cromatográficos avaliados na robustez do método por 
CLUE-DAD. 

 

 

Figura 1 - Cromatograma obtido por CLUE-DAD. AF) Solução de AF a 100 ppm. VFCG) 
Solução preparada do veículo da formulação gel-creme Focus gel (sem adição de AF) 
a 100 ppm. VGC) Solução preparada do veículo da formulação gel de Carbopol (sem 
adição de AF) 
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Figura 2 - Curva analítica do Ácido Ferúlico nas concentrações especificadas por CLUE-
DAD. 

 

 

Tabela 2 - Limites de detecção e quantificação do método desenvolvido 

 

 

Tabela 3 - Dados da análise da robustez à variação da temperatura (° C). 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 479 

 

Tabela 4 - Dados da análise da robustez à variação da composição de ACN%. 

 

 

Tabela 5 - Dados da análise da robustez à variação do fluxo da fase móvel. 

 

 

Figura 3 - Cromatogramas do Ácido Ferúlico isolado (em vermelho - amostra controle) 
e na forma veiculada (em azul - na formulação creme gel). 
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TÍTULO: Identificação dos processos fonológicos atuantes na fala de crianças em 

processo de aquisição fonológica típica 

Resumo 

O desenvolvimento da linguagem segue um padrão de aquisição fonológica semelhante 
entre as crianças, sendo considerado não-linear e gradual o qual eles tentam se 
aproximar da fala adulta, podendo apresentar algumas alterações chamadas de 
estratégias de reparo. Existem muitos estudos sobre essas estratégias, no entanto elas 
são escassas na cidade de Natal. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é identificar 
os processos fonológicos atuantes na fala de crianças em processo de aquisição 
fonológica típica nesse local. Com relação a metodologia, essa pesquisa é quantitativa 
e qualitativa, com análise descritivo-exploratória. A coleta da fala de 28 crianças, entre 
quatro e sete anos de idade, foi feita por meio de um teste de nomeação de figuras. 
Posteriormente, esses dados foram transcritos foneticamente e analisados, verificando 
todas as ocorrências dos processos fonológicos presentes nas falas desses infantis. 
Como resultado é possível observar que o apagamento de líquida final foi o processo 
mais recorrente. Com isso, pode-se concluir que os processos fonológicos adotados por 
essas crianças são diferentes dos processos observados no sudeste e sul do país e 
dessa forma os dados obtidos nesse estudo podem auxiliar os fonoaudiólogos nas 
terapias de transtornos dos sons da fala de infantes residentes de Natal. Entretanto 
torna-se necessário elaboração de pesquisas com amostras mais robustas para a 
confirmação dos dados obtidos no presente estudo. 

 
Palavras-chave: Criança. Fala. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Identification of the phonological processes involved in the speech of children in 

the process of typical phonological acquisition 

Abstract 

Language development varies from person to person, but children follow a similar, 
nonlinear, gradual pattern of phonological acquisition that they try to approach adult 
speech, and may present with some alterations called repair strategies. There are many 
studies on these strategies, however they are scarce in the city of Natal. Thus, the 
objective of this research is to identify the phonological processes acting on the speech 
of children in typical phonological acquisition process in this place. Regarding the 
methodology, this research is quantitative and qualitative, with descriptive-exploratory 
analysis. The speech collection of 28 children, between four and seven years old, was 
made through a picture naming test. Subsequently, these data were phonetically 
transcribed and analyzed, checking all occurrences of phonological processes present 
in the speech of these children. As a result it can be seen that the final liquid blotting was 
the most recurring process. Thus, it can be concluded that the phonological processes 
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adopted by these children are different from the processes observed in the southeast 
and south of the country and thus the data obtained in this study can help speech 
therapists in speech sound disorders therapies of children living in Brazil. Christmas. 
However, it is necessary to elaborate research with more robust methodologies to 
confirm the data obtained in the present study. 

 
Keywords: Child. Speech. Language Development. 

Introdução 

A aquisição fonológica de falantes do Português Brasileiro (PB) é um domínio do 
sistema fonológico da língua-alvo o qual é alcançado naturalmente em uma ordem 
comum à grande parte das crianças, em um determinado período (aproximadamente, 
entre os quatro e os seis anos de idade). Sendo que, o domínio da linguagem é 
semelhante entre as crianças de mesma idade, ocorrendo de modo gradual e não-linear, 
devendo considerar as diferenças individuais de cada infante. (LAMPRECHT, 2004; 
MATZENAUER, 2015; CERON, GUABIANI, OLIVEIRA, KESKE-SOARES, 2017). 

O domínio e desenvolvimento linguístico da fala ocorrem espontaneamente, resultando 
em um domínio do sistema fonológico por volta dos cinco a seis anos de idade. Essa 
sequência de obtenção natural, definida como aquisição fonológica típica, acontece 
quando não se tem a presença de distúrbios afetivos, ambientais e biológicos. Nesse 
processo está envolvido diferentes níveis linguísticos, que dentre eles pode se destacar 
o nível fonológico. No PB a aquisição fonológica possui parâmetros definidos de domínio 
dos segmentos (nasais, plosivas, fricativas, por fim as líquidas) e das estruturas 
silábicas (CV,V >> CVV >> CVC >> CCV, a letra “C” se refere a consoante e “V” a vogal). 
(LAMPRECHT, 2004). 

Durante esse processo de aquisição fonológica a criança apresenta diferentes 
processos fonológicos, que também recebem o nome de estratégia de reparo, para se 
aproximar da fala adulta e superar as dificuldades impostas pela língua, o qual ela ainda 
não é capaz de articular. (LAMPRECHT, 2004).   

Muitos dos estudos são feitos considerando o nível da produção de fala das pessoas. A 
partir da apresentação do processo de aquisição eles analisam ordem de domínio dos 
segmentos, das estruturas silábicas e dos processos fonológicos observados nessa 
aquisição. (LAMPRECHT, 2004). 

Dessa forma, existem estudos para avaliar o processo de aquisição do PB, tanto no 
nível segmental quanto prosódico. Entretanto, eles foram desenvolvidos, 
majoritariamente, nas regiões sul e sudeste. Logo, há pouca, ou quase nenhuma 
literatura atual apresentando como ocorre a aquisição fonológica na região nordeste do 
país e mais especificamente na cidade de Natal, Rio grande do Norte. 

É importante ressaltar que é possível observar variações dialetais na forma de falar 
nessas diferentes regiões. No entanto, são escassos os estudos voltados para as 
estratégias de reparo adotada pelas crianças durante o período de aquisição fonológica 
na região nordeste, incluindo a cidade de Natal. 

Sendo assim, os processos fonológicos adotados pelas crianças podem ser diferentes, 
isto é, os processos observados no sul do país possivelmente não são aplicados pelas 
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crianças falantes na região nordestina. Entretanto, no Nordeste é possível supor que a 
ordem de domínio não demonstra alterações, dado que seu domínio está ligado a seus 
componentes estruturais, desenvolvimento e maturação de áreas cerebrais. 

Portanto, a relevância da pesquisa se justifica por estudar os aspectos da descrição 
fonológica, demonstrando as principais estratégias de reparo observadas no percurso 
de aquisição dos natalenses. Esse estudo, permitirá adquirir conhecimentos sobre uma 
população pouco estudada por meio da comparação dos falantes de Natal que 
apresentam a mesma variável linguística. Isso favorecerá a intervenção terapêutica 
fonoaudiológica, já que ela poderá ser mais centrada nas características acústicas e 
fonológicas de fala dos residentes de Natal. 

 
Metodologia 

 

Esta pesquisa é caracterizada como quantitativa e qualitativa, contendo uma análise 
descritivo-exploratória. 

Esse estudo procurou descrever como ocorre o processo de aquisição fonológica típica 
das crianças moradoras da cidade de Natal. 

Para isso, primeiramente este projeto de pesquisa foi registrado no Plataforma Brasil e 
posteriormente foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Onofre 
Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o número do 
parecer: 3.366.535. A pesquisa obedeceu às recomendações da resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

A coleta de dados foi iniciada somente após a aprovação pelo CEP e mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por parte dos 
responsáveis das crianças envolvidas. 

As informações presentes nos TCLE foram apresentadas aos pais das crianças e/ou 
responsável de forma objetiva e clara. Tais dados eram referentes aos procedimentos 
realizados, aos objetivos e a justificativa da pesquisa, bem como os riscos, custos e 
benefícios contidos caso a pessoa desejasse participar. Também foi esclarecido no 
TCLE que a interrupção em participar da pesquisa em qualquer momento estava sendo 
assegurada, sem que isso resultasse em qualquer prejuízo ao participante. 

A seleção dos sujeitos para compor a amostra e a coleta dos dados foram realizadas no 
Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp-UFRN) das crianças do estudo. Para isso foi 
solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Institucional. 

Todos os dados coletados para esta pesquisa foram computados e armazenados para 
a criação de um banco de dados permanente do setor de Linguagem do Curso de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), após a 
assinatura do Termo de Doação dos Dados e Imagens pelo responsável pela criança. 
Por meio disso armazenamento, tornou-se possível a utilização destes dados em outras 
pesquisas desenvolvidas pelo setor de linguagem do Curso de Fonoaudiologia da 
UFRN. 
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Nessa pesquisa, os responsáveis da instituição, onde foi realizada a pesquisa, foram 
informados previamente para esclarecimentos da pesquisa e solicitado a indicação dos 
alunos que mais se enquadram nos critérios de inclusão da amostra. 

Após essa indicação foi enviado carta convite aos pais das crianças explicando o projeto 
e se desejam que seu filho faça parte ou não. Aos pais que optarem que seus filhos 
façam parte do estudo foi solicitada a assinatura do TCLE e resposta a um questionário 
prévio sobre o desenvolvimento da criança. 

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados para seleção dos participantes nesse 
estudo: possuir aquisição de fala e linguagem dentro do esperado para faixa-etária; não 
ter recebido intervenção fonoaudiológica com enfoque na fala ou na linguagem; não 
apresentar alterações neurológicas, psicológicas e cognitivas observáveis 

Além disso o participante deveria ser falante monolíngue do Português Brasileiro; não 
possuir alterações nos aspectos mio funcionais; ter idade entre 4 e 7; anos; responder 
aos estímulos sonoros de forma satisfatória; ter disponibilidade de participar das 
sessões de coleta de fala de quinzenalmente e ter o TCLE assinado pelos 
pais/responsáveis autorizando a participação das crianças na pesquisa. 

Foram excluídas da pesquisa aquelas crianças que não atenderem aos critérios de 
inclusão, não compareceram nos dias das coletas ou que não colaboraram durante a 
realização das atividades. 

A amostra totaliza um total de 28 crianças, 17 meninos e 11 meninas, organizadas em 
diferente faixas-etárias, entre 4:1 e 6:5. 

Os responsáveis das crianças que aceitaram fazer parte da pesquisa foram convidados 
a levar a criança para realizar avaliação da audição no setor de audiologia da Clínica 
Escola de Fonoaudiologia da UFRN. Nessa avaliação foi realizada meatoscopia, 
audiometria, imitanciometria – timpanometria e pesquisa do reflexo acústico. 

Para obtenção dos dados de fala foi conversado com os responsáveis pelo NEI/CAp-
UFRN e solicitado uma sala silenciosa na própria escola. A coleta foi realizada na escola 
por ser um ambiente familiar para a criança, não necessitando que ela se desloque em 
horário externo a escola. 

Os dados de fala foram coletados buscando a elicitação dos itens lexicais durante a 
brincadeira. Todas as crianças foram convidadas a participarem das brincadeiras. Para 
isso foi fornecido brinquedos para evocar a exploração das crianças pelos objetos com 
o objetivo de fazerem elas falarem sobre aquilo que estavam fazendo. 

As crianças foram convidas individualmente para a realização da coleta de fala. As 
coletas de fala foram realizadas quinzenalmente, em interação de aproximadamente 30 
minutos, gravadas em áudio e posteriormente todos os itens lexicais produzidos pela 
criança foram transcritos por meio de transcrição fonética restrita e analisados. 

Para coleta da fala dos infantis foi usado as provas de fonologia do Teste de Linguagem 
Infantil ABFW (WERTZNER, 2000). 
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A testagem do sistema fonológico foi feita por meio da prova de nomeação. Composta 
por 39 vocábulos, nela o examinador solicitou à criança que falasse o nome da figura 
mostrada. 

Todas as coletas de fala foram revistas por mais dois estudantes do curso de 
fonoaudiologia com experiência em transcrição fonética. 

A avaliação do inventário fonético da criança bem como das regras fonológicas usadas, 
foi feita por meio da Avaliação Fonológica da Criança - AFC (YAVAS, 
HERNANDORENA-MATZENAUER, LAMPRECHT, 2001). 

Para análise dos dados foram considerados todas produções feitas pelas crianças. 
Assim como, os processos fonológicos, sendo esses observados tanto no nível 
segmental quanto prosódico, para definição da ordem de aquisição dos fonemas na 
língua. 

 
Resultados e Discussões 

 
Os processos fonológicos encontrados em crianças com aquisição fonológica típica 
podem ser classificados em: processos de estruturação silábica e processos de 
substituição (YAVAS, HERNANDORENA-MATZENAUER, LAMPRECHT, 2001). 

Nos processos a nível da estruturação silábica são: redução do encontro consonantal, 
apagamento de sílaba átona, apagamento de fricativa final, apagamento de líquida final, 
apagamento de líquida intervocálica, apagamento de líquida inicial, metátese e 
epêntese. 

Enquanto os processos de substituição podem ser separados em: dessonorização da 
obstruinte, anteriorização, substituição de líquida, semivocalização de líquida, 
plosivização, posteriorização, assimilação e sonorização pré-vocálica. 

Nesse estudo foram encontradas 12 ocorrências de encontro consonantal. Essa 
estratégia de redução de um encontro consonantal dentro de uma mesma sílaba através 
do apagamento de uma das consoantes aconteceu nas seguintes palavras: “livro”, 
“trator”, “prato”, “braço”, “zebra” e “planta”. 

Houve duas ocorrências de apagamento de fricativa final. A estratégia de apagamento 
do fonema /s/ no final de sílaba dentro da palavra ou no final da palavra ocorreu na 
palavra “pasta”. 

O apagamento de líquida final teve maior ocorrência dentre todas as estratégias de 
reparo: 67. Esse processo consiste em realizar o apagamento de uma consoante líquida 
– lateral ou não-lateral em posição final de sílaba dentro de palavra ou em final de 
palavra. Todas, exceto uma criança, apresentou essa estratégia em algum desses 
vocábulos: “tambor”, “garfo” e “trator”. 

Teve somente um apagamento de líquida intervocálica, em “milho”, e um apagamento 
de líquida em posição inicial de sílaba em “relógio”. 
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Houve três ocorrências de dessonorização de obstruinte. Em “garfo”, “girafa” e “galinha” 
a produção das plosivas e fricativas sonoras foram surdas. 

Teve cinco substituições de líquidas, em “tesoura”, “cadeira”, “milho” e “palhaço”. Assim 
como, houve cinco posteriorizações na fricativa /s/ de “pasta”. 

Houve também, seis ocorrências de plosivização. Nas palavras “garfo”, “vassoura”, 
“sapo”, “tesoura”. 

Desse modo, na análise dos processos fonológicos observou-se que as estratégias mais 
recorrentes foram o apagamento de líquida final, seguido da redução de encontro 
consonantal e plosivização. (Anexos 1 e 2). 

Comparando esse estudo com outros das regiões sul e sudeste do Brasil, realizados 
com crianças em desenvolvimento típico da fala, tiveram divergências sobre os 
processos fonológicos mais recorrentes. 

Em uma pesquisa realizada na região noroeste de Belo Horizonte, os processos mais 
frequentes foram os de redução do encontro consonantal e substituição de consoantes 
líquidas (VITOR; CARDOSO-MARTINS, 2007). 

Em outros estudos realizado no Rio de Janeiro, crianças entre três e cinco anos de idade 
apresentaram como processos mais utilizados a redução de encontro consonantal, 
lateralização e apagamento de consoante final, seguida pela metátese (FERRANTE; 
BORSEL; PEREIRA, 2009) (SILVA; et al, 2012). 

Já na região sul, uma pesquisa foi desenvolvida com 866 crianças de Santa Maria e 
Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, tinha como objetivo verificar os processos 
mais recorrentes em crianças com aquisição fonológica típica. As estratégias mais 
presentes nesses infantes foram: redução do encontro consonantal, apagamento de 
líquida não lateral em coda, substituição de líquida não lateral em onset, 
semivocalização de líquida não lateral em coda e apagamento de sílaba átona (CERON; 
et al, 2016). 

Outro estudo desenvolvido na região sul do Brasil, afirmou que o processo de 
apagamento da vibrante pós-vocálica é muito encontrado em posição final de palavra e 
em verbos nos infinitivos (MONARETTO, 2000). 

Sendo assim, essas diferenças entre os processos fonológicos mais recorrentes em 
cada região refletem a influência do ambiente socio emocional e cultural no 
desenvolvimento linguístico da criança em cada local do Brasil. A estimulação familiar e 
escolar é essencial para desenvolvimento da fala dos infantes (PASSAGLIO, et al; 2015; 
SOUZA; DOURADO; LEMOS, 2015). 

Além disso, os diferentes resultados encontrados entre essas pesquisas feitas, pode ser 
reflexo das distintas faixas etárias usadas, assim como da metodologia aplicada para 
coleta e análise dos dados e o tamanho da amostra estudada. Cada um desses fatores 
pode interferir no percentual de ocorrência do processo fonológico de um estudo 
(CERON, et al, 2016). 

Ademais, é interessante observar que por mais que cada região brasileira tenha um tipo 
de processo fonológico predominante, a maioria das crianças analisadas nas pesquisas 
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fez um ou mais estratégias de reparo. Isso se deve ao fato que, alguns autores 
acreditam que muitas crianças com sete, oito anos ou mais possuem dificuldades em 
determinados fonemas. Com isso, muitas delas para suprir esse problema com o som 
realizam processos fonológicos além dos cinco anos de idade (GILLESPIE; COOPER, 
1973; BRITTO PEREIRA; BIANCHINI; CARVALHO, 2003). 

Entretanto, outros autores refutam essa ideia. Em virtude de, defenderem a ideia de que 
o desenvolvimento fonológico do português brasileiro está adquirido por volta dos 4 ou 
5 anos de idade (MEZZOMO; RIBAS, 2004). 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que o emprego da líquida não lateral em contexto de final silaba final de 
palavra são ausentes em moradores de Natal. Observa-se esse fato, pois todas as 
crianças desse estudo, exceto uma, apresentaram o processo fonológico de 
apagamento de líquida final. 

Essa estratégia de reparo não é comum em crianças com desenvolvimento típico nas 
regiões sudeste e sul. Dessa forma, supõem-se que os processos fonológicos adotados 
pelas crianças residentes em Natal são diferentes do que os observados nas 
supracitadas regiões. 

Logo, esse estudo permitiu coletar dados da fala que poderão ser usados como 
norteadores do padrão de normalidade fonológica. Essas informações obtidas 
contribuem nas intervenções fonoaudiológicas de crianças residentes de Natal que 
apresentam atraso ou transtorno fonológico. 

Mesmo assim, são necessárias mais pesquisas na área fonológica com maior número 
de indivíduos e robustez metodológica (duplo-cegos e randomizados) envolvendo os 
moradores de Natal, a fim de generalizar os resultados encontrados nesse estudo. 
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Anexo 1:Processos fonológicos encontrados em crianças de aquisição fonológica típica, 
separados por faixa etária de cada criança: 
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Anexo 2: Ocorrência dos processos fonológicos encontrados em crianças de aquisição 
fonológica típica: 
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ENCAPSULADO 

Resumo 

O encapsulamento de partículas visa potencializar o efeito da substância encapsulada. 
O objetivo foi obter e caracterizar quimicamente nanopartículas de inibidor de tripsina 
isolado das sementes de tamarindo (ITT) encapsuladas em diferentes agentes 
encapsulantes. O ITT foi obtido por Cromatografia de afinidade Tripsina-Sepharose 
segundo Carvalho et al. (2016). O encapsulamento foi realizado pela técnica de 
nanopreciptação em solvente orgânico, utilizando quitosana purificada, proteína do soro 
do leite isolada e combinação de ambos como agentes encapsulantes. As partículas 
obtidas foram avaliadas quanto a Microscopia Ele-trônica de Varredura e 
Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier. As micrografias 
mostraram que o encapsulado em quitosana purificada (EQ) formou partícula sem 
formato definido com depressões na superfície e tamanho de 619 nm, já os 
encapsulados em proteína do soro do leite (EP) e na combinação (EQPI) formaram 
partículas aglomeradas esféricas, de tamanhos médio de 100 nm, além de superfícies 
lisas. Os espectros mostraram a presença de bandas deslocadas na mesma região do 
espectro do inibidor e agentes encapsulantes e a presença de novas bandas após o 
encapsulamento, evidenciando a interação entre nú-cleo e material de parede. Conclui-
se assim que o encapsulamento do ITT utilizando a combi-nação de quitosana purificada 
e proteína do soro do leite isolada como material de parede, ofereceu estabilidade da 
função bioativa do agente encapsulado. 
 
Palavras-chave: Encapsulamento. Quitosana purificada. Proteína isolada do leite. 

TITLE: Chemical characterization of encapsulated tamarind seed sactyogenic trypsin 

inhibitor 

Abstract 

Particle encapsulation aims to enhance the effect of the encapsulated substance. The 
objective was to obtain and chemically characterize trypsin inhibitor nanoparticles 
isolated from tamarind seeds (TTI) encapsulated in different encapsulating agents. The 
TTI was obtained by Trypsin-Sepharose affinity chromatography according to Carvalho 
et al. (2016). The encapsulation was performed by the technique of nanoprecipitation in 
organic solvent, using purified chitosan, whey protein isolated and combination of both 
as encapsulating agents. The obtained particles were evaluated for Scanning Electron 
Microscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The micrographs showed that 
the encapsulated in purified chitosan (EC) formed unformed particle defined with 
depressions on the surface and size of 619 nm, already those encapsulated in whey 
protein (EW) and in combination (ECWI) formed spherical agglomerated particles of 
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medium size 100 nm, in addition to smooth surfaces. The spectra showed the presence 
of displaced bands in the same region inhibitor spectrum and encapsulating agents and 
the presence of new bands after encapsulation, highlighting the interaction between core 
and wall material. It is thus concluded that the TTI encapsulation using the combination 
of purified chitosan and whey protein isolated as wall material, offered stability of the 
bioactive function of the encapsulated agent. 

 
Keywords: Encapsulation. Purified Chitosan. Protein isolated from milk. 

Introdução 

A obesidade é uma doença definida como o acúmulo de gorduras que acarreta danos à 
saúde (WHO, 2017). Essa condição vem ganhando prevalência em todo o mundo e 
segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de obesidade chegou 
a quase o triplo em 2016, comparado ao ano de 1975, tornando-se um problema de 
saúde pública, por ser causa de morbimortalidade (UPADHYAY et al., 2018). De acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2013, 50% da 
população brasileira com mais de 20 anos estava acima do peso (IBGE, 2013). 

A prevalência da obesidade tem sido considerada a epidemia mundial do novo milênio. 
Aproximadamente 2,8 milhões de adultos morrem no mundo devido a eventos 
relacionados ao sobrepeso e à obesidade. Vale ressaltar que esse indicador de saúde, 
está fortemente relacionado ao desenvolvimento de várias doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) como hipertensão, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares 
(KONTIS et al., 2014; ROBERTO et al., 2015). 

Com o avanço dos estudos sobre digestibilidade e absorção de nutrientes, sabe-se da 
influência de inibidores de proteases sobre tais aspectos e a capacidade destes na 
saciedade, como secretagogos de CCK, sendo um possível candidato coadjuvante no 
tratamento da obesidade (KOMARNYTSKY; A COOK; RASKIN, 2010). A inibição de 
enzimas digestivas causadas pela administração desses inibidores, pode levar ao 
acúmulo de proteínas não digeridas no intestino, culminando na maior liberação de CCK 
que, além de atuar retardando o esvaziamento gástrico, modula as respostas de 
saciedade na regulação da energia neural (LIMA et al., 2019). 

O grupo de pesquisa em Nutrição e Substâncias Bioativas para Saúde 
(NutriSBioativoS), desenvolve estudos com inibidor de tripsina isolado da semente de 
tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) e analisa seu efeito em modelo animal. Foi 
observado que em animal eutrófico, o ITT reduziu tanto o consumo quanto o peso dos 
animais, juntamente com o aumento de CCK, porém em animal com obesidade foi visto 
apenas a redução do consumo alimentar e não foram observados efeitos significativos 
quanto à redução do ganho de peso ou aumento de CCK (CARVALHO et al., 2016; 
RIBEIRO et al., 2015). 

O encapsulamento de compostos bioativos, consiste em uma técnica que visa melhorar 
a estabilidade da substância encapsulada (agente ativo) e prolongar a liberação no local 
em que irá atuar. É uma tecnologia que vem gerando interesse por parte de 
pesquisadores que buscam alternativas visando melhorar a eficiência de atividades, 
reconhecidamente importantes, uma vez que melhorar a utilização e o potencial de 
compostos que apresentam bioatividades (AZEREDO, 2005; VOS et al, 2010). 
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Desse modo, o encapsulamento do ITT possibilita a manutenção da ação antitríptica, 
podendo assim potencializar os resultados, sendo essa a condicionante para o efeito 
sacietogênico. Sendo assim, o objetivo desse estudo é obter e caracterizar 
quimicamente nanopartículas de ITT encapsuladas em diferentes agentes 
encapsulantes. 

 
Metodologia 

 

A fruta tamarindo (Tamarindus indica L.) foi adquirida comercialmente em Natal, RN, 
sendo utilizadas apenas as sementes. A etapa de obtenção do ITT foi realizada no 
Laboratório de Química e Função de Proteínas Bioativas (LQFPB) do Departamento de 
Bioquímica da UFRN, segundo a metodologia proposta por Carvalho et al. (2016). 

As sementes foram descascadas e trituradas em moedor refrigerado a 6 ºC, até obter 
uma farinha de grânulos finos. Após esse procedimento, foi adicionado tampão Tris-HCl 
50 mM, pH 7,5 na proporção de 1:10 e deixado sob agitação magnética durante 3 horas 
à temperatura ambiente, depois centrifugado a 12.000 rpm, em 30 minutos a 4ºC sendo 
coletado apenas o sobrenadante designado de extrato bruto, que por sua vez, foi 
fracionado por precipitação após a adição de sulfato de amônio em 3 faixas de saturação 
(0-30%, 30-60% e 60-90%) sob agitação. 

Em seguida, cada precipitado foi centrifugado em condições já descritas anteriormente, 
suspensos em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e dialisados contra água durante 20 
horas. Foram realizados método de Bradford (1976) para quantificar o inibidor e análise 
antitríptica de acordo com a metodologia de Kakade, Simons e Liener (1969). A fração 
que obteve o melhor resultado foi submetida à cromatografia de afinidade com tripsina-
sepharose (10 cm x 1,5 cm) em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 para isolar o inibidor. 

A fração não retida da coluna foi eluída com o mesmo tampão usado nas outras etapas, 
já a fração retida foi eluída com HCL 5mM, coletada em alíquota de 5mL e avaliada por 
espectrofotometria a 210 nm. Esta por sua vez foi dialisada contra o tampão de extração 
e posteriormente liofilizada, sendo armazenada a -20°C para ser submetida a um novo 
ensaio de inibição de tripsina e quantificação proteica. 

Para a obtenção dos encapsulados contendo ITT, a metodologia foi baseada em Luque-
Alcaraz et al., (2016) com modificações. As soluções de injeção (20 mL) foram 
preparadas segundo a razão ITT : agente encapsulante de 1:4 (p/p) para os grupos 
contendo proteína do leite isolada e quitosana purificada, separadamente. Para o grupo 
contendo a combinação dos materiais de parede, foi utilizada a razão ITT : proteína do 
soro do leite isolada: quitosana purificada de 1:2:2 (p/p). 

Para o preparo a solução de injeção contendo quitosana purificada, o pH foi ajustado 
para valor igual a 3,0, utilizando ácido acético PA. A solução foi submetida à agitação 
magnética por 180 minutos a 50°C. Após esse tempo, o pH da solução foi elevado a 
5,5, utilizando NaOH (6 M). Posteriormente, o ITT foi solubilizado por 15 minutos, sob 
agitação magnética a temperatura ambiente, nessa solução de injeção. 

Em relação à proteína do soro do leite isolada, a solução de injeção foi solubilizada sob 
agitação magnética por 40 minutos a temperatura ambiente. Após esse tempo, o ITT foi 
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adicionado e solubilizado sob agitação magnética por 15 minutos a temperatura 
ambiente. 

O preparo do duplo material de parede foi realizado conforme citado anteriormente, 
sendo essas soluções de injeção preparadas na proporção massa/massa equivalente a 
1:2:2 (ITT: quitosana purificada: proteína do soro do leite isolada), totalizando e 
mantendo dessa forma, a proporção núcleo e material de parede de 1:4. 

O solvente orgânico utilizado para promover a precipitação foi o etanol absoluto, na 
proporção de solução injeção : etanol igual a 1:5 (v/v), a temperatura de 10°C. O 
tensoativo utilizado foi o tween 80 solubilizado no etanol na proporção 0,10%. A injeção 
da solução contendo agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 
5 minutos, sob a ação do ultradispersor (Ika) a 18.000RPM, utilizando seringa. Todo o 
processo foi realizado em triplicata. 

Posteriormente, todas as dispersões obtidas foram centrifugadas (800 RPM a 10°C por 
10 minutos) para separação do precipitado, o qual foi desidratado em etanol por 
overnight nas proporções: 1:4 (etanol: proteína do soro do leite isolada) e; 1:7 (etanol: 
quitosana purificada) e (etanol: quitosana purificada: proteína do soro do leite isolada), 
nesses agentes encapsulantes (quitosana purificada e duplo material de parede), a 
etapa de desidratação foi repetida. Os resíduos gerados foram secos em evaporador 
rotatório (temperatura de 35°C e pressão igual a 0 lbf/pol2) e liofilizados (temperatura 
de -42 °C e pressão igual a 10-3 mbar). 

Os materiais brutos e encapsulados foram submetidos à análise por Espectroscopia no 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), na faixa de 500 a 4000 cm-1, 
utilizando-se o espectrômetro IR-Tracer 100 da Shimadzu, com resolução de espectros 
de 0,25 cm-1. E por RAMAN utilizando o Confocal Raman Microscope WITec 
Alpha300M+ (Witec Ulm Germany / Izasa Portugal). Além disso, foi realizada a 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) no qual os materiais encapsulados (branco 
e experimental) foram dispersos em acetona, para posterior aplicação em placa de 
silício, a qual foi fixada em fita de carbono. As nanopartículas foram analisadas em 
diversos aumentos, utilizando baixo vácuo e tensão de 2 kV, utilizando o microscópio 
Zeiss Auriga com fonte de elétrons do tipo FEG. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Figura 1 mostra as imagens de MEV obtidas do ITT encapsulado em diferentes 
agentes encapsulantes. A caracterização morfológica revelou que o ITT encapsulado 
em proteína do soro do leite isolada + quitosana purificada (EQPI), assim como o ITT 
encapsulado em proteína do soro do leite isolada (EP), formaram partículas 
aglomeradas com formas esféricas, de tamanhos em torno de 100 nm, além de 
superfícies lisas. Em contrapartida, o ITT encapsulado em quitosana purificada (EQ) 
não apresentou formato definido e tamanhos em torno de 619 nm, além de superfície 
com inúmeras depressões. 

O uso de partículas encapsuladas na liberação controlada de compostos bioativos, tem 
sido cada vez mais crescente devido sua capacidade em favorecer a biodisponibilidade 
e estabilidade da substância ativa, alcançando assim a manutenção da função em 
condições biológicas (JUNG, 2000). O tamanho das partículas aumenta sua mobilidade 
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através das barreiras existentes no organismo, fazendo com que ela alcance o local alvo 
para agir (ZENG et al., 2011). 

Existem uma variedade de materiais de parede que são utilizados para o 
encapsulamento de compostos que apresentam bioatividade, como as proteínas como 
por exemplo, albumina, caseína e proteína do soro do leite isolada. Há também os 
polissacarídeos como ágar, alginato, celulose, quitosana e outros (JOYE; 
MCCLEMENTS, 2014). O agente encapsulante visa evitar degradação ou alteração da 
capacidade funcional do agente ativo, superando as condições fisiológicas do trato 
gastrointestinal e oferecendo facilidade na incorporação ao alimento sem interferência 
nas características do mesmo (VOS et al., 2010). A seleção do material de parede 
depende de vários fatores como suas características e propriedade do agente ativo. 

Dentre os diferentes polímeros usados, a quitosana destaca-se pela propriedade 
mucoadesiva e capacidade de imobilização de enzimas devido a elevada resistência 
térmica (AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA; AMINABHAVI, 2004). Em ambiente aquoso, 
tem capacidade de interagir com cargas negativas do lúmen intestinal, aumentando 
assim a vida útil da substância ativa no sítio alvo (HAN et al., 2010). Além disso, 
apresenta propriedades de biocompatibilidade, bioadesão e biodegradabilidade que 
facilita a utilização na encapsulação (MESQUITA et al., 2015). 

Já a proteína do soro do leite isolada, também atua protegendo a substância ativa de 
ações externas e tem a capacidade de reter moléculas hidrofóbicas, facilitar a 
digestibilidade no trato gastrointestinal e promover a liberação controlada, além de 
oferecer propriedades nutricionais e funcionais (PATEL, 2015). Devido essas 
características, essa opção vem sendo bastante utilizada como material de parede em 
técnicas de encapsulamento (ABBASI, A. et al., 2014). 

A micrografia do EQ apresentou depressões ao longo da superfície da partícula, 
sugerindo assim que o ativo não foi totalmente protegido pelo agente encapsulante, 
além disso, o EQ apresentou um tamanho maior de partícula. A quitosana possui uma 
cadeia grande, assim como o ITT como já apresentado em estudos anteriores e por isso 
é mais dificultoso a obtenção de partículas em escala nanométrica (HAN et al., 2010; 
RIBEIRO et al., 2015). 

Quando combinado com a proteína do soro do leite como agente encapsulante, foi 
observado que a partícula obtida, conseguiu se manter em escala manométrica, com 
formato esférico e superfície lisa. Isso pode está relacionado com a capacidade da 
proteína do soro do leite de ser um surfactante, que se deve ao fato de que, ao interagir 
com outros materiais, a proteína mudou sua conformação de modo a se adaptar as 
interações, diminuindo a tensão superficial e alcançando assim a estabilidade 
(BOUYER, et al., 2012). 

A Figura 2 mostra os espectros obtidos para o material bruto e a quitosana purificada 
utilizados nas formulações e para o ITT encapsulado em diferentes agentes 
encapsulantes. É possível observar novas bandas não observadas nos materiais brutos. 

No espectro do EQ, foi possível observar a presença de aglomerados característicos do 
polissacarídeo. Observaram-se bandas largas nas regiões de 1652 cm-1 (estiramento 
de vibração da amida I), de cerca de 1529 cm-1 (vibração de flexão da amida II), de 
1395-1529 cm-1 (presença de grupos metila) e de 1077 cm -1 (alongamento da ligação 
CO) (Figura 2B). 
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No EP foram observadas bandas características na região de 1392-1242 cm-1 
(alongamento de ligação CO), de 1448 - 1392 cm-1 (dobramento dos grupos hidroxila - 
OH), de 1647 cm-1 (amida I ) e, na região de 1535 cm-1 (dobramento de ligações NH e 
estiramento de CN da amida II) (Figura 2A). 

Comparando-se os espectros da quitosana purificada e do ITT, foi observado o 
deslocamento de bandas da mesma região no EQ e bandas atenuadas características 
de ITT, além disse houve a formação de novas interações químicas, como interações 
eletrostáticas, de hidrogênio e hidrofóbica. Esse aspecto fornece o indicativo que houve 
interação química entre o agente encapsulante e o ativo, ou seja, que o ITT realmente 
foi encapsulado em quitosana. 

Chanphai e Tajmir-riahi (2016) encapsularam um inibidor de tripsina em quitosana e 
realizaram a análise de FTIR. Foi observada a presença de novas bandas do 
encapsulado, nas mesmas regiões deslocadas de quitosana e o inibidor, sendo 
características positivas, pois mostram que de fato houve interação de 
polissacarídeo/proteína. Essa interação da quitosana com o inibidor de tripsina ocorre 
por meio ligações de hidrogênio e força de Van der Walls, que levam a alteração da 
estrutura terciária do inibidor de tripsina causando a desestabilização parcial do inibidor, 
deixando o complexo mais estável (CHANPHAI; TAJMIR-RIAHI, 2016). 

Em relação ao EQPI, foi possível observar bandas vibracionais características de 
interações hidrofóbicas e eletrostáticas, bem como a presença de bandas 
características de tiol -dissulfeto e ligações polares, sugerindo que houve interação do 
ativo e material de parede (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 1998). 

 
Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, conclui-se que encapsular o ITT utilizando 
a combinação de quitosana purificada e proteína do soro do leite isolada como material 
de parede, oferece vantagem por ter protegido o agente ativo, sugerindo que há uma 
segurança em relação a estabilidade da ação bioativa do composto encapsulado. 
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Figura 1. Microscopia Eletrônica de Varredura de diferentes pós encapsulados pela 
técnica de nanoprecipitação. A) Proteína de soro de leite isolada (EP), B) Quitosana 
purificada (EQ), C) Duplo material (EQPI) 
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Figura 2. Espectros no Infravermelho por Transformada de Fourier de diferentes pós 
encapsulados pela técnica de nanoprecipitação. A) Proteína de soro de leite isolada 
(EP), B) Quitosana purificada (EQ), C) Duplo material (EQPI) 
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TÍTULO: Avaliação da função respiratória de recém-nascidos prematuros em 

ambulatório de seguimento. 

Resumo 

Avaliar a mobilidade toracoabdominal durante a respiração e sua relação com os fatores 
de risco clínicos em recém-nascidos prematuros (RNPT). Trata-se de um estudo 
multicêntrico, transversal realizado em duas Unidades de Cuidado Intermediário 
Neonatal com RNPT entre 26-35 semanas, estáveis hemodinamicamente, que fizeram 
uso de oxigênio ou suporte ventilatório durante a fase da internação. O movimento 
lateral do tronco foi filmado por 2 minutos e os vídeos foram avaliados no Software 
MATLAB® para interpretação quantitativa da participação toracoabdominal, por um 
pesquisador cego sobre os dados da amostra. Os dados foram expressos graficamente 
em cm2 representando os valores máximos, mínimos e médios da participação do tórax 
e abdômen. O coeficiente de Pearson foi usado para avaliar a correlação entre as 
variáveis neonatais com a mobilidade. Foram avaliados 2080 frames de 26 RNPT com 
idade gestacional média de 31 semanas ± 2,34. Quanto maior a idade e o peso, maior 
a participação do tórax na respiração (r=0,55; p=0,001) e quanto maior o tempo de 
internação menor é a sua participação (r=-0,40; p=0,04). A participação do abdômen 
aumenta de acordo com o aumento do número de dias em uso de oxigênio (r=0,33; 
p=0,001) e diminui com o aumento da idade e do peso (r=-0,41; p=0,001). A participação 
toracoabdominal tem relação direta com idade gestacional e o peso. 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro, Biomecânica Respiratória, Parede 

Torácica. 

TITLE: assessment of thoracoabdominal mobility in respiration and the relationship with 

clinical risk factors in preterm infants 

Abstract 

To evaluate the thoracoabdominal involvement during breathing and its relationship with 
clinical risk factors in preterm infants (PTNB). This is a multicenter, cross-sectional study 
conducted in two Neonatal Intermediate Care Units with PTNB between 26 and 35 
weeks, hemodynamically stable, which used oxygen or ventilatory support during the 
hospitalization phase. The lateral movement of the trunk was filmed for 2 minutes and 
the videos were evaluated in the MATLAB Software for quantitative interpretation of the 
thoracoabdominal participation by a blind researcher on the data of the sample. The data 
were expressed graphically in cm2 representing the maximum, minimum and mean 
values of the participation of the thorax and abdomen. Pearson's coefficient was used to 
assess the correlation between neonatal variables and mobility. 2080 frames of 26 
infants with mean gestational age of 31 weeks ± 2.34 were evaluated. The greater the 
age and weight, the greater the participation of the chest in breathing (r = 0.55, p = 0.001) 
and the longer the hospitalization time the lower its participation (r = -0.40, p = 0, 04). 
The participation of the abdomen increases according to the increase in the number of 
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days in the use of oxygen (r = 0.33, p = 0.001) and decreases with increasing age and 
weight (r = -0.41, p = 0.001). The thoracoabdominal participation is directly related to 
gestational age and weight. Prolonged use of oxygen and hospitalization time adversely 
interfere with the respirat 
 
Keywords: Infant Premature, Respiratory Biomechanics; chest wall; abdominal wall 

Introdução 

As condições anatômicas da mecânica respiratória de um recém-nascido prematuro 
(RNPT) não são favoráveis para manter um volume pulmonar estável sem gasto 
energético 1,2. As costelas são cartilaginosas e horizontalizadas, a caixa torácica 
complacente e circular, com redução no número de alvéolos e uma ventilação colateral 
quase inexistente 3. O músculo diafragma é mais achatado e seu ângulo de inserção na 
caixa torácica é horizontalizado, o que dificulta o mecanismo de alavanca durante a 
contração muscular além da musculatura pulmonar enfraquecida, assim como os 
demais músculos esqueléticos em decorrência da redução do tamanho e do número de 
fibras musculares 1,4. Todas essas características diminuem a eficiência da ventilação 
pulmonar e implicam em aumento do seu gasto energético, despertando maior 
preocupação quanto ao seu prognóstico 2. O aperfeiçoamento de tecnologias e 
procedimentos não invasivos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para 
monitorização dessa mecânica respiratória, tem contribuído para uma avaliação mais 
precisa e permitido uma análise da mobilidade toracoabdominal 5,6. Há muito tempo 
são considerados clinicamente úteis na avaliação de desconforto respiratório em recém-
nascidos e são usados rotineiramente em escores que medem o grau de dificuldade 
respiratória na neonatologia 7-11. Um dos métodos que têm recentemente demonstrado 
precisão na descrição da mobilidade toracoabdominal e permitido estabelecer uma 
avaliação acessível com boa reprodutibilidade e um baixo custo é a videogrametria12-
14. Apesar da avaliação videogamétrica inferir comportamentos mecânicos respiratórios 
de relevante utilidade clínica para a fisioterapia respiratória 9,11-13 como a evolução do 
controle muscular respiratório em estratégias complementares ao tratamento de 
doenças respiratórias e situações clínicas associadas às condutas 
fisioterapêuticas3,10,14, ainda não há estudos que abordem os aspectos relacionados 
ao RNPT. Nesta perspectiva, este estudo se propõe a avaliar, através de uma análise 
videogramétrica, a participação toracoabdominal durante a respiração e sua relação 
com os fatores de risco clínicos em recém-nascidos prematuros. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo multicêntrico, transversal realizado em duas Unidades de 
Cuidado Intermediário Neonatal de dois hospitais, um localizado na região sudeste e 
outro na região nordeste do Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, sob o parecer 2.283.210. A amostragem foi realizada por conveniência e o 
recrutamento realizado entre abril a dezembro de 2017. Todos os RNPT inclusos na 
pesquisa fizeram uso de algum suporte ventilatório (ventilação mecânica invasiva, 
ventilação não invasiva intermitente, pressão positiva continua em vias áreas), 
possuíam idade gestacional inferior a 37 semanas e 6 dias, peso superior a 1,3 kg, 
faziam uso da dieta enteral plena e respiravam em ar ambiente no dia da avaliação. 
Para refinamento do experimento de coleta entre os dois hospitais, um treinamento por 
vídeo conferência foi realizado entre as duas unidades e envolveram a avaliação de 
cinco RNPT, que não entraram no estudo. O ajuste do cenário de coleta e a 
posicionamento dos recém-nascidos foram idênticos e todos os cinco experimentos 
foram discutidos entre as duas equipes. O cenário foi construído sobre uma estrutura 
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de madeira com espessura de 1,5 cm, 56 cm de altura e 61 cm de largura. A estrutura 
foi revestida com folhas de Etil Vinil Acetato (EVA) na cor preta. Os RNPT foram 
posicionados em supino, sem roupa, sobre a estrutura com os membros superiores 
posicionados em flexão, abdução e rotação externa, quadril flexionado a 
aproximadamente 110º com exposição máxima da região toracoabdominal e fixados 
três marcadores adesivos circulares da cor verde escura na parede lateral do tronco3,6 
Durante o experimento participaram três avaliadores. O primeiro posicionado ao nível 
da região cefálica do RNPT, garantindo um posicionamento correto. O segundo 
posicionado ao nível da região podálica, garantindo um posicionamento do quadril maior 
que 90° e evitando que os membros inferiores (MMII) estivessem em contato com o 
abdome. O terceiro esteve no comando da câmera para a realização dos vídeos. Os 
vídeos foram realizados com uma câmera de celular sobre um tripé com altura de 1 m 
e calibrada para captar todo o movimento lateral do tronco. Os recém-nascidos foram 
filmados durante 120 segundos uma única vez e quando necessário à sucção não 
nutritiva com solução diluída de glicose (0,1 ml de sacarose a 24%) foram utilizados, 
antes da coleta do vídeo, para acalmar os RNPT7. O modelo metodológico descrito 
neste estudo foi adaptado do estudo de Ricieri DV (2009)5 e Ripka (2014)12. 
Interpretação dos vídeos e Análise estatística Os vídeos foram avaliados no Software 
MATLAB® para interpretação quantitativa da participação toracoabdominal, por um 
pesquisador cego sobre os dados da amostra. Os dados foram expressos graficamente 
em cm2 representando os valores máximos, mínimos e médios da participação do tórax 
e abdômen, foram utilizadas médias e desvios – padrão para análise das variáveis 
descritivas. Para análise da normalidade das variáveis quantitativas foi utilizado o teste 
Kolmogorov-Sminov. O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi usado para avaliar 
e mensurar a correlação linear entre as variáveis quantitativas neonatais com a 
mobilidade, adotando como classificação para interpretação da magnitude das 
correlações, segundo Dancey e Reidy (2005): r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 
(moderado); r = 0,70 até 1 (forte. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram avaliados 2320 frames de 29 RNPT, destes três foram excluídos por falha na 
análise dos vídeos, sendo incluídos no estudo 2080 frames correspondentes a 26 RN. 
Todos os recém-nascidos estiveram em uso de algum suporte ventilatório e a média em 
dias de uso de oxigênio foi de 11 (± 19) dias. Os dados descritivos da amostra estão 
apresentados na Tabela 1. A participação do abdômen apresentou correlação negativa 
com a idade gestacional e o peso ao nascimento e positiva com os dias de uso de 
oxigênio. A participação do tórax apresentou correlação positiva com a idade 
gestacional e negativa com dias de internação. Todas as correlações foram fracas, 
exceto a participação torácica x peso de nascimento. Os coeficientes de correlação de 
Pearson para as correlações selecionadas estão demonstrados nas tabelas 2 e 3. A 
participação do tórax foi maior quanto maior o peso e a idade gestacional, diminuindo 
com o aumento de dias de internação. A participação abdominal só é maior quanto maior 
for o uso de oxigênio. Essa participação foi medida pela mensuração do movimento 
toracoabdominal, anteriormente citado por outros autores3,5,6,12-14 e recentemente 
usado na área de neonatologia3,9,10. Em todos estes estudos3,5,6,12-14 o movimento 
respiratório foi medido a partir do deslocamento lateral do compartimento 
toracoabdominal e, apesar de estudarem diferentes sujeitos e situações clínicas, todos 
apresentaram resultados satisfatórios na diferenciação do contorno torácico e 
abdominal, corroborando nossos resultados. A análise videogramétrica foi utilizada 
recentemente por Gomes et al. (2018)9 e Gomes et al. (2018)10. Nestes estudos os 
autores filmam o recém-nascido por 60 segundos e avaliam, a partir dos fotogramas 
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extraídos da filmagem, o comportamento toracoabdominal antes e após diferentes 
manobras da fisioterapia respiratória, demonstrando ser uma metodologia efetiva para 
a aquisição de medições e informações numéricas usadas em aplicações clínicas 
neonatais 9,10. Nos RNPT, as alterações mecânicas e musculares do sistema 
respiratório contribuem para um aumento da mobilidade abdominal, consequentemente, 
um maior gasto energético e uma piora clínica progressiva3. O movimento abdominal 
faz parte da mecânica respiratória neonatal e acontece de forma predominante devido 
as desvantagens biomecânicas da caixa torácica como o aumento da complacência, 
horizontalização das costelas e diafragma, diminuição da zona de aposição 
diafragmática e imaturidade da musculatura abdominal e intercostal1. Em nosso estudo, 
a participação abdominal foi maior quanto menor a idade e o peso, corroborando a ideia 
da imaturidade do sistema1, e reforçando a hipótese de uma alteração da mecânica 
respiratória e assincronia da caixa torácica 15. Outro achado do estudo foi à relação 
entre o uso de oxigênio e o aumento da mobilidade abdominal. Estudos demonstram 
que RNPT que fazem uso de oxigênio por mais de 10 dias apresentam depressão 
respiratória, vasodilatação pulmonar, vasoconstricção sistêmica arterial e fibrose 
pulmonar15-17. Uma hipótese para justificar nossos achados esta relacionada ao 
processo de fibrose pulmonar, o que deixaria a caixa torácica mais rígida, aumentando 
a participação da área abdominal na respiração e corroborando os achados de Rocha 
e Pereira15, 16. O que também justifica o fato do tempo de internação ter relação 
negativa com a participação torácica. Quanto maior o tempo de internação, maior a 
exposição aos fatores que aumentam o estresse oxidativo e liberação de radicais 
livres18, 19. Esse estresse oxidativo é decorrente do desenvolvimento incompleto dos 
sistemas antioxidantes do RNPT favorecendo o desencadeamento de lesões teciduais, 
com isso os radicais tóxicos oxidam enzimas, quebram a estrutura do DNA, inibem as 
proteases e induzem a peroxidação lipídica, todos esses fatores geram reações 
inflamatórias que provocam a interrupção do crescimento e desenvolvimento 
pulmonar16-19. A alteração da mobilidade toracoabdominal é um achado comumente 
perceptível em recém-nascidos em terapia intensiva20. Frequentemente, avalia-se esse 
padrão respiratório por meio do número de incursões respiratórias e qualidade da 
expansibilidade torácica, quanto menor a mobilidade torácica e maior a frequência 
respiratória, pior a condição clínica do recém-nascido20. No entanto, pacientes 
neonatais não controlam voluntariamente a sinergia do trabalho muscular durante a 
respiração e os estudos que descrevem estas alterações se limitam a dados 
retrospectivos ou subjetivos, o que compromete a interpretação dos resultados e 
valoriza a utilização de metodologias objetivas, como a indicada em nosso estudo. 
Apesar das unidades de alta complexidade neonatais terem modificado sua 
assistência21, na prática clínica, métodos não invasivos capazes de quantificar de forma 
objetiva a evolução respiratória são preferíveis e mais confiáveis, quando comparados 
à avaliação subjetiva da qualidade da expansibilidade torácica22. Neste estudo 
apresentamos um modelo objetivo e quantitativo e demonstramos que os fatores 
externos como o uso prolongado de oxigênio e tempo de internação interferem 
negativamente no padrão respiratório, de RNPT aumentando a participação abdominal 
durante a respiração espontânea. 
 
Conclusão 
 
Mas, apesar do estudo apontar resultados promissores quanto à mensuração da 
mobilidade respiratória em RNPT, algumas limitações devem ser consideradas. Esse 
método de avaliação exige que o recém-nascido permaneça imóvel em decúbito dorsal, 
o que pode causar irritação e dificultar a coleta, exigindo um número maior de 
avaliadores ou até mesmo a indicação de sucção não nutritiva para contenção dos 
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movimentos. Para o futuro, espera-se quantificar a mobilidade respiratória a partir de 
uma avaliação seriada com a incorporação da filmagem em equipamentos 
rotineiramente usados na unidade neonatal, como incubadoras e monitores 
multiparamétricos, e dessa forma, possibilitar a identificação precoce de alterações da 
mobilidade em recém-nascidos de diferentes idades e condições clínicas. Apesar das 
limitações inerentes a coleta das filmagens, o método foi suficiente para demonstrar que 
a participação toracoabdominal tem relação direta com idade gestacional e o peso e os 
fatores externos como o uso prolongado de oxigênio e tempo de internação interferem 
negativamente no padrão respiratório, uma vez que, o aumento da participação 
abdominal durante a biomecânica respiratória pode representar um gasto energético. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA TAXA DE RELAXAMENTO MÁXIMA (MRR) EM PACIENTES 

COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD) COMPARADOS A SUJEITOS 

SAUDÁVEIS 

Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar as taxas de relaxamento e contração dos músculos 
inspiratórios derivadas da SNIP em indivíduos com DMD versus sujeitos saudáveis 
pareados além de avaliar a sensibilidade e especificidade para diferenciar indivíduos 
doentes de não- doentes. Metodologia: A partir da curva de SNIP, foram calculadas as 
taxas de relaxamento máximo (MRR) como a primeira derivada da pressão em relação 
ao tempo (dP/dt), a constante de tempo da porção exponencial da curva de decaimento 
de pressão (τ, tau) e a taxa máxima de desenvolvimento de pressão (MRPD). 
Resultados: Quando comparados a sujeitos saudáveis, os indivíduos com DMD 
apresentaram redução da função pulmonar e de força muscular respiratória (p<0,001), 
além de menor MRR (6,2 [5,1 – 7,1] vs 9 [6,8 – 11,6] % /ms, p = 0,001) e MRPD (-0,38 
[-0,48 / -0,29] vs -0,62 [-0,83 / -0,52] cmH2O/ms− 1, p =0,001), e maior τ (64,6 [50,2 – 
88,1] vs 40,1 [29,4 - 47] ms, p = 0,001). Adicionalmente, os parâmetros derivados da 
curva SNIP foram capazes de discriminar indivíduos com DMD de sujeitos saudáveis 
[Pico SNIP (AUC 0,93 p<0,0001), MRR (AUC 0,83 p<0,0001), τ (AUC 0,92 p<0,0001) e 
MRPD (AUC 0,90 p<0,0001)]. Conclusão: Os parâmetros derivados da curva SNIP 
podem discriminar DMD de indivíduos saudáveis, auxiliando na identificação precoce 
dessas alterações na prática clínica. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Pressões Respiratórias Máximas. 

TITLE: MAXIMUM RELAXATION RATE (MRR) ANALYSIS IN PATIENTS WITH 

DUCHENNE MUSCULAR DISTROPHY (DMD) COMPARED TO HEALTHY SUBJECTS 

Abstract 

To assess the relaxation and contractile rates of inspiratory muscles non-invasively 
through nasal inspiratory sniff pressure in Duchenne muscular dystrophy (DMD) and 
compare to matched-paired healthy subjects. Also, to assess the sensitivity and 
specificity to differentiate diseased individuals from non-patients. Methodology: From the 
SNIP curve, the maximum relaxation rate (MRR) was calculated as the first derivative of 
pressure versus time (dP/dt), time constant of the exponential portion of the pressure 
decay curve (τ, tau) and maximum rate of development of pressure (MRPD). Results: 
When compared with healthy subjects, DMD patients exhibited lung function parameters 
and respiratory muscle strength lower than healthy subjects (p<0.0001), besides a 
significantly lower maximum relaxation rate (6.2 [5.1 - 7.1] vs 9 [6.8 - 11.6] % / ms, p 
=0.001) and MRPD (-0.38 [-0.48 | -0.29] vs -0.62 [-0.83 | -0.52] cmH2O/ms− 1, p = 
0.001), as well as a τ (64.6 [50.2 - 88.1] vs 40.1 [29.4 - 47] ms, p = 0.001) significantly 
higher. Additionally, ROC curves showed that the parameters derived from the SNIP 
curve are able to discriminate DMD from healthy subjects [Peak Snip (AUC 0.93 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 507 

 

p<0.0001), MRR (AUC 0.83 p<0.0001), τ (AUC 0.92 p<0.0001) and MRPD (AUC 0.90 
p<0.0001)]. Conclusion: The parameters derived from the SNIP curve can discriminate 
DMD from healthy individuals, helping in the early identification of these changes in 
clinical practice. 
 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Maximal Respiratory Pressure 

Introdução 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária recessiva ligada ao 
cromossomo X, produzida por uma mutação do gene que codifica a distrofina. Ela afeta 
a metade dos membros masculinos da família, sendo que na metade dos membros do 
sexo feminino são portadores assintomáticos. Atualmente, a incidência da DMD está 
estimada em torno de 1:3,500 nascidos vivos sendo que no Brasil, por ano, ocorrem 
cerca de 700 novos casos (Freitas et al, 2013). Do ponto de vista respiratório, a DMD 
frequentemente segue um curso previsível, com declínio progressivo da função 
pulmonar que se inicia após o confinamento à cadeira de rodas, e está associado com 
o aumento da insuficiência respiratória (IR) e da ineficiência da tosse (Birnkrant, 2002). 
Na DMD, os problemas respiratórios são a causa da mortalidade em mais de 70% dos 
indivíduos e estima-se que 55% dos indivíduos morrem de insuficiência respiratória 
entre 16 e 19 anos de idade (Gomes-Merino, 2002). Dessa forma, a avaliação constante 
da força muscular respiratória auxilia na indicação de terapias e manejo do paciente. A 
força muscular respiratória pode ser avaliada através da técnica de medida da Pressão 
Inspiratória máxima (Pimáx) e da Pressão Expiratória máxima (PEmáx), para 
identificação da disfunção respiratória. Durante o progredir da fraqueza dos músculos 
respiratórios, a perda de força muscular ocorre antes da redução do volume pulmonar 
ser detectada (Maria, 2007). Um teste alternativo e/ou complementar para avaliar a força 
inspiratória é o teste SNIP (sniff nasal inspiratory pressure), que registra a pressão 
inspiratória nasal durante o fungar (Uldry, 1995). Possui vantagem de medir a pressão 
inspiratória durante uma manobra fisiológica que é facilmente realizada, mesmo por 
crianças com doenças neuromusculares e pode revelar-se mais confiável (Nicot et al, 
2006) e sensivel (Nève, 2013) nessa população do que Pimáx. Adicionalmente, as taxas 
de relaxamento e propriedades contráteis dos músculos inspiratórios derivados da curva 
de SNIP, podem auxiliar na identificação da fadiga muscular respiratória precoce. As 
taxas de relaxamento podem ser descritas pela taxa de relaxamento máximo(MRR), 
calculada, a partir do SNIP teste, como a primeira derivada da pressão em relação ao 
tempo (dP/dt) durante a primeira metade da curva de relaxamento, uma vez que a taxa 
aumenta com a amplitude da oscilação de pressão, é usual normalizá-la e expressá-la 
como uma percentagem da queda de pressão em cada 10 milissegundos (Benício, et 
al, 2016); e a constante de tempo da porção exponencial da curva de decaimento de 
pressão (τ, tau) após contração voluntária de um músculo. Esau et. al. mostraram que 
esses parâmetros de relaxamento, a MRR e a constante de tempo de decaimento de 
pressão (τ, tau) são significativamente alterados pelo desenvolvimento da fadiga 
muscular inspiratória. A redução da taxa máxima de relaxamento (MRR) de músculos 
inspiratórios durante sniffs tem sido utilizada como índice preditor de fadiga muscular 
respiratória por diversos autores (Evangelista et al 2015, Sarmento et al 2018, Gárcia-
Rio, 2006). Além disso, as propriedades contráteis do diafragma podem ser descritas 
pela taxa máxima de desenvolvimento de pressão (MRPD) e tempo de contração (TC). 
Ambos são alterados em casos de fadiga e têm sido utilizados como índices para avaliar 
a função muscular respiratória (Sarmento, et. al. 2018). Diante disso, nós hipotetizamos 
que esses parâmetros possam estar alterados em indivíduos com DMD e podem ser 
indicadores precoces de fadiga muscular inspiratória. Dessa forma, o presente estudo 
objetivou analisar as taxas de relaxamento e propriedades contráteis dos músculos 
inspiratórios derivadas da curva do SNIP para identificação precoce da fadiga muscular 
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inspiratória em indivíduos com DMD versus indivíduos saudáveis além de avaliar a 
sensibilidade e especificidade para diferenciar indivíduos doentes de não-doentes. 
 
Metodologia 

 
Essa pesquisa foi realizada no Laboratório PneumoCardioVascular, situado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL. A amostra foi recrutada por conveniência e dividida 
em dois grupos: Grupo DMD composto por indivíduos encaminhados do Ambulatório de 
Doenças Neuromusculares do HUOL e Grupo Controle composto por sujeitos 
saudáveis. Foi realizada a avaliação funcional, através da Medida de Função Motora 
(MFM) e prova de função pulmonar composta pelo teste espirométrico e as pressões 
respiratórias máximas (PImáx, PEmáx e SNIP). Todas as avaliações foram realizadas 
em um único dia por um avaliador treinado. Os critérios de inclusão para o grupo DMD 
foram apresentar diagnóstico de Distrofia Muscular de Duchenne, idade acima de 7 
anos, apresentar um nível de cognição suficiente para compreender os procedimentos 
que deverão ser realizados, estar livre de doenças pulmonares infecciosas associadas, 
não possuir histórico de traqueostomia, não estar em ventilação não invasiva por mais 
de 15 h/dia e não estar usando sedativos. Enquanto que grupo controle deveriam estar 
livre de doenças pulmonares, apresentar idade similar aos indivíduos de DMD e 
apresentar um nível de cognição suficiente para compreender os procedimentos 
realizados. Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram se recusar a participar 
de alguma etapa do estudo e/ou não completar a realização de algum procedimento da 
pesquisa (algum dado não for registrado adequadamente). Instrumentos de avaliação 
Espirometria: A espirometria foi realizada conforme descrito por Pereira (2008), 
utilizando o software espirometria Koko nSpire® (LongMont, USA). Os indivíduos foram 
instruídos a realizar esforços máximos inspiratórios e expiratórios, com intervalo de 1 
minuto entre as repetições, o número de tentativas levou em conta um número de três 
curvas aceitáveis e duas reprodutíveis (Pereira, 1996). As variáveis avaliadas foram a 
capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório final no 1 segundo (VEF1) e a 
relação VEF1/CVF. Os valores previstos foram calculados mediante os valores de 
referência propostos por Mallozi e publicados por Pereira (1996) para os pacientes de 7 
a 18 anos e Pereira et al. 2007, para os maiores de 18 anos. Manuvacuometria A 
manovacuometria foi utilizada para avaliar a força da musculatura respiratória, através 
da mensuração das pressões expiratória máxima (PEmáx), inspiratória máxima (PImáx) 
e SNIP. Foi utilizado um Manovacuômetro Digital V0.2 (NEPEB- LabCare/UFMG, Belo 
Horizonte-MG, Brasil), um receptor nasal e um bocal rígido de plástico com orifício de 
escape de 2 mm de diâmetro na porção distal ao indivíduo, para prevenir a influência 
das pressões geradas pelos músculos faciais (Oliveira, 2012). Para a medida da PImáx, 
foram solicitados que realizassem uma expiração máxima, próxima ao volume residual 
(VR) fora do bocal, seguida de uma inspiração máxima, próxima à CPT. Em seguida, 
para medir a PEmáx, foi solicitada a realização de uma inspiração máxima, próxima a 
CPT, fora do bocal, seguida de uma expiração máxima, próxima ao VR. A cada 
avaliação, foi considerado o valor máximo obtido em, ao menos, cinco provas, com três 
manobras aceitáveis, sem vazamentos e com duração de, pelo menos, dois segundos 
(Valle et. al. 2013 e ATS/ERS, 2002). Para a análise dos resultados foram considerado 
os valores previstos para essa população, calculado através da equação proposta por 
Lanza et al.2015, para os pacientes de 7 a 18 anos e Neder et al.1999, para os maiores 
de 18 anos. Para o SNIP, os participantes foram posicionados sentados com os braços 
apoiados, com o receptor inserido em uma das narinas que não apresentasse 
obstrução, de acordo com a percepção individual. Os sujeitos foram orientados a realizar 
uma manobra a partir da CRF, na qual o indivíduo, com a boca fechada, realiza uma 
“fungada” máxima pela narina contralateral (livre), antecedida de uma expiração lenta e 
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relaxada. Foram realizadas dez manobras com intervalo de 30s entre cada uma delas, 
sendo selecionado o pico de pressão de maior valor com duração total menor que 500 
ms. Adotamos os valores de referências propostos por Stefanutti et al 1999, para os 
pacientes de 7 a 18 anos e Araújo et al 2012, para os maiores de 18 anos. Análise da 
curva SNIP Foi utilizado o software MATLAB 2014 (The MathWorksInc, Natick, MA, 
USA) para avaliar os parâmetros derivados da curva SNIP. A MRPD, expressa como 
cmH2O/ms−1, foi calculada como o pico negativo da primeira derivada da curva de 
pressão- tempo. A derivada de tempo (τ) também foi calculada. Um gráfico do logaritmo 
natural de pressão vs tempo produz uma linha reta sobre os 50 a 70% da curva de 
queda de pressão, indicando que essa porção da curva declina de maneira 
monoexponencial, com uma constante de tempo τ (τ = 1 / slope). O coeficiente de 
correlação da linha de regressão (pressão vs time) tinha que ser ≥ 0,96 para uma medida 
de tau ser aceita (Mador, 1992). A MRR foi calculada através da razão da primeira 
derivada de pressão em relação ao tempo (dP/dt) durante a primeira metade da curva 
de relaxamento, na qual é desenhada uma tangente na parte mais íngreme da curva de 
pressão. Esse valor foi normalizado pelo pico de pressão obtido no mesmo teste e 
expresso em porcentagem da queda da pressão por 10 milissegundos (Kyroussis et al 
2002). Análise estatística Para distribuição da amostra utilizamos o teste de Shapiro-
Wilk e os dados foram expressos em média, desvio padrão e intervalo de confiança ou 
mediana, intervalo interquartil 25-75%, dependendo da distribuição dos dados. Para as 
análises intrergrupo foi utilizado o teste t e teste Mann-Whitney. Além disso, foi realizado 
o cálculo da curva ROC para avaliar a sensibilidade/especificidade da MRR, τ e MRPD. 
Foram considerados níveis de significância p<0,05 e e Intervalo de Confiança (IC) de 
95%. 
 
Resultados e Discussões 

 

Foram recrutados 30 indivíduos do sexo masculino com DMD. Destes, 2 não atenderam 
aos critérios de inclusão pela não confirmação do diagnóstico e 4 foram excluídos por 
não conseguir realizar alguma etapa da coleta. Portanto, 24 indivíduos com DMD foram 
avaliados e comparados a 24 indivíduos saudáveis pareados por sexo e idade (12,7 ± 
5,1 anos). Os indivíduos com DMD exibiram parâmetros de função pulmonar menores 
(p<0,001) do que indivíduos saudáveis. Além disso, os parâmetros de força muscular 
respiratória foram significativamente diminuídos (p<0,001) em indivíduos com DMD em 
comparação com indivíduos saudáveis (Tabela 1). 

Os parâmetros extraídos da curva SNIP foram significativamente diferentes entre DMD 
e indivíduos saudáveis (Figura 1). Os indivíduos com DMD mostraram uma MRR (6,2 
[5,1– 7,1] vs 9 [6,8 – 11,6] %/ms, p = 0,001) e MRPD (-0,38 [-0,48 | -0,29] vs -0,62 [-0,83 
|-0,52] cmH2O/ms− 1, p = 0,001) significativamente menor do que indivíduos saudáveis, 
bem como apresentaram um maior valor de τ (64,6 [50,2 – 88,1] vs 40,1 [29,4 - 47] ms, 
p =0,001). 

Além disso, ambos os grupos foram estratificados em dois subgrupos de acordo com a 
faixa etária: < 12 anos e ≥ 12 anos, com o intuito de analisar os indivíduos sem e com 
maiores complicações da patologia, respectivamente. Foi possível perceber diferença 
significativa (p<0,001) em todas as variáveis na análise intergrupo, mostrando que 
mesmo no início da progressão da doença, já existe alteração nos parâmetros derivados 
do SNIP quando comparados com saudáveis (tabela 2). Não houve diferença 
significativa na análise intragrupo. Adicionalmente, a Area Under Curve (AUC) 
demostrou para ambas as variáveis, uma boa capacidade de discriminar entre aqueles 
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indivíduos com a doença e aqueles sem ela. A sensibilidade/especificidade, ponto de 
corte e valores de p são demonstrados na figura 2. 

  
  
Discussão: 
Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento dos parâmetros derivados a 
partir da curva do SNIP em indivíduos diagnosticados com distrofia muscular de 
Duchenne, comparados a indivíduos saudáveis. Nossos principais achados indicam 
que, quando comparado aos sujeitos saudáveis (I) a MRR e a MRPD em indivíduos com 
DMD tende a ser reduzido, (II) o tau tende a ser aumentado, (III) mesmo no início da 
progressão da doença (<12 anos), já apresentam alteração nos parâmetros derivados 
do SNIP, (IV) os parâmetros derivados da curva SNIP podem discriminar indivíduos com 
fadiga muscular daqueles sem ela.  
A taxa de relaxamento máxima tem sido estudada escassamente por cerca de 25 anos. 
Este é um índice de fadiga coletado a partir de manobras de sniff obtidas pela 
mensuração esofágica ou pressão transdiafragmática, que são métodos invasivos 
(Evangelista, 2015). Fitting & Leuenberger, em 1989, foram os primeiros autores a 
estudar a taxa de relaxamento em um único caso. Esses autores avaliaram os efeitos 
da procainamida, um fármaco anti-miotônico, no diafragma através da pressão 
transdiafragmática. Kyroussis et al. e García-Rio et al. verificaram que a MRR dos 
músculos respiratórios medida a partir do SNIP, manobra não-invasiva, é altamente 
correlacionada com a medida feita a partir da pressão esofágica e foi relatado como 
preditor de fadiga muscular. No nosso estudo, os indivíduos com DMD apresentaram 
valores significativamente menores do que os saudáveis pareados. Apesar de o MRR 
nunca ter sido estudada em DMD, nossos resultados concordam com estudos em outras 
doenças neuromuscular, como Evangelista et al em 2015 na Distrofia Miotônica tipo 1 
(DM1), que demonstrou menor MRR vs. controle (p=0,003), e Sarmento et. al. 2018, 
com indivíduos de Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA), que exibiram uma menor MRR 
(p<0,0001) versus saudáveis.  
A literatura ainda é escassa sobre as medidas de MRPD e τ em pacientes com doenças 
neuromusculares. Sabemos que a perda de força muscular ou fadiga diminui a 
velocidade da contração muscular, com aumento do tempo de contração e do tempo de 
relaxamento como um mecanismo de adaptação. Nossos resultados mostram que o τ é 
significativamente aumentado e a MRPD significativamente diminuida em indivíduos 
com DMD quando comparados com saudáveis. Sarmento et al., 2018, demonstrou 
achados similares com menor MRPD (p <0,0001, d de Cohen = 0,71) e maior τ (p 
<0,0001, d de Cohen = 0,64) em indivíduos com ELA versus saudáveis. 
Além disso, entendendo que na DMD os indivíduos, desde a infância, apresentam uma 
perda progressiva da força muscular respiratória, nosso estudo mostrou através da 
análise intergurpo entre subgrupos classificados pela idade (<12 anos e ≥ 12 anos) que 
mesmo no início da progressão da doença, já existe alteração nos parâmetros derivados 
do SNIP quando comparados com saudáveis. Os resultados das curvas ROC mostram 
que todos os parâmetros derivados da curva SNIP foram capazes de discriminar a DMD 
de indivíduos saudáveis, sendo que o pico de pressão e o MRPD foram mais sensíveis, 
portando identificam os indivíduos que apresentam fraqueza muscular, enquanto o τ é 
mais específico, ou seja, possui poder discriminativo para identificar os indivíduos livres 
de fraqueza muscular, além de fornecer informações sobre do ponto de corte para cada 
variável. Pelo nosso conhecimento não há nenhum estudo na literatura que avalie os 
parâmetros derivados do SNIP em indivíduos com DMD, sendo assim nossos resultados 
são pioneiros na identificação das taxas de contração e relaxamento derivados da 
medida de SNIP para identificar precocemente a fadiga muscular nessa população e 
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poderão contribuir para melhor compreensão da fadiga muscular inspiratória nessa 
população.  
Como limitação, destacamos a escassez de estudos na literatura científica sobre a 
avaliação da taxa de relaxamento e contração de músculos inspiratórios, seja em 
sujeitos saudáveis ou indivíduos com alguma enfermidade o que dificulta a comparação 
dos nossos resultados. Por esse motivo, outros estudos envolvendo o teste SNIP como 
forma de avaliação das taxas de relaxamento e propriedades contráteis de músculos 
respiratórios e o uso da eletromiografia nesses músculos são importantes para maiores 
esclarecimentos sobre o tema. Em termos de aplicabilidade clínica, o cálculo dos 
parâmetros da curva SNIP pode ser facilmente realizado e dar mais informações sobre 
o estado dos músculos respiratórios, possivelmente permitindo uma detecção precoce 
de fraqueza ou fadiga antes que a insuficiência respiratória seja alcançada, bem como 
a implementação precoce de novas intervenções terapêuticas antes do início da queda 
de pressão da curva SNIP (Sarmento, 2018). 
 
Conclusão 

 
Indivíduos com DMD apresentam alterações nas taxas de relaxamento e propriedades 
contráteis dos músculos inspiratórios derivadas da curva SNIP, que podem ser 
percebidas mesmo no início da progressão da doença, quando comparados a indivíduos 
saudáveis. Além disso, esses parâmetros são sensíveis (MRPD e pico do SNIP) e 
específicos (τ) para identificar aqueles indivíduos com fraqueza/fadiga muscular e 
aqueles sem ela. 
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tabela 1: Caracterização da amostra: dados antropométricos, função pulmonar, força 
muscular respiratória e Medida da Função Motora (MFM) 
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Tabela 2: Análise entre indivíduos com DMD e sujeitos saudáveis separados em 
subgrupos de acordo com a idade. 

 

 

Figura 1: Comparações entre os parâmetros obtidos a partir da curva do SNIP 
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Figura 2: Curva ROC de: a. Pico de Pressão do SNIP, b. MRR, c. MRPD, e d. tau em 
DMD e indivíduos saudáveis. 
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TÍTULO: Estado nutricional de vitamina A pela investigação do retinol sérico em 

puérperas após suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

 

Introdução: A deficiência de vitamina A é um grande problema de saúde pública mundial 
e atinge o grupo materno infantil. O objetivo desse estudo foi analisar o efeito de 
diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol no retinol sérico.Metodologia: Estudo 
prospectivo, randomizado, com 36 mulheres atendidas em duas maternidades públicas 
no Rio Grande do Norte. No pós-parto imediato, foram alocadas nos grupos: controle 
(n=12) sem intervenção; suplementado 1 (n=12) recebeu a dose de 400 UI de RRR-alfa-
tocoferol; e suplementado 2 (n=12) recebeu a dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. 
Foram coletados sangue materno em 3 momentos: 1º (0 hora) antes da suplementação, 
20º e 30º dias pós-parto. O retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência. Resultados e Discussão: A concentração sérica de retinol referente ao pós-
parto imediato correspondeu a 42,8±14 μg/dL no grupo controle, 41,5±12,6 μg/dL no 
grupo suplementado 1 e a 39,9±7,5 μg/dL no grupo suplementado 2, não apresentando 
diferença significativa entre os grupos (p>0,05). O diagnóstico do estado nutricional em 
vitamina A foi adequado no primeiro momento após o parto, de acordo com outros 
estudos com população semelhante. Analisando a concentração média de retinol 
característica de cada grupo, verificou-se que não houve diferença entre os valores no 
período avaliado, até o 30º dia pós-parto (p > 0,05).Conclusão: A suplementação com 
diferentes dosagens de RRR-alfa-tocoferol não proporcionou aumento do retinol sérico. 

 
 
Palavras-chave: Retinol. Soro. Suplementação alimentar. Puerpério. 

TITLE: Nutritional status of vitamin A by investigation of serum retinol in postpartum 

women after supplementation with different doses of RRR-alpha tocopherol. 

Abstract 

Vitamin A deficiency is a major global public health problem and affects the maternal and 
child group. The aim of this study was to analyze the effect of different doses of RRR-
alpha tocopherol on serum retinol. Prospective, randomized study of 36 women 
attending two public maternity hospitals in Rio Grande do Norte. In the immediate 
postpartum period, the following groups were allocated: control (n=12) without 
intervention; supplemented 1 (n=12) received the 400 IU dose of RRR-alpha tocopherol; 
and supplemented 2 (n=12) received the 800 IU dose of RRR-alpha tocopherol. Foram 
coletados sangue materno em 3 momentos: 1º (0 hora) antes da suplementação, 20º e 
30º dias pós-parto. O retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 
Results and discussion: Immediate postpartum serum retinol concentration was 42.8 ± 
14 μg / dL in the control group, 41.5 ± 12.6 μg / dL in the supplemented group 1, and 
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39.9 ± 7.5 μg / dL. dL in supplemented group 2, showing no significant difference 
between groups (p> 0.05). The diagnosis of nutritional status in vitamin A was 
appropriate at the first moment after delivery, according to other studies with a similar 
population. Analyzing the average retinol concentration characteristic of each group, it 
was verified that there was no difference between the values in the evaluated period, 
until the 30th postpartum day (p> 0.05). Conclusion: Supplementation with different 
dosages of RRR-alpha-tocopherol did not increase serum retinol. 
 
Keywords: Retinol. Serum. Food Supplementation. Puerperium. 

Introdução 

A vitamina A foi descoberta no início dos anos 1900 por pesquisadores que estudavam 
os efeitos de dietas no crescimento e sobrevivência de ratos jovens. Observaram neste 
estudo que os ratos não cresceram adequadamente e morreram, com exceção de 
quando recebiam uma dieta suplementada rica em gordura. Os pesquisadores 
deduziram que nesta dieta suplementada havia uma substância desconhecida capaz de 
atuar no crescimento e desenvolvimento dos animais, denominando-a de “lipossolúvel 
A” (MACCOLUM; DAVIS, 1913). 

As pesquisas foram evoluindo e com elas a importância da vitamina A para a 
sobrevivência humana, sendo este um micronutriente essencial para diversos 
processos metabólicos, com relevância especial durante os períodos de proliferação e 
rápida diferenciação celular como na gestação, período neonatal e infância, até a idade 
adulta (DEBIER; LARONDELLE, 2005). 

A deficiência de vitamina A (DVA) em mulheres grávidas e puérperas de países em 
desenvolvimento como Brasil é considerada um grave problema de saúde pública (LIRA 
et al.,, 2013), e o adequado estado nutricional materno dessa vitamina é fundamental 
para garantir o crescimento e desenvolvimento normais do recém-nascido por meio do 
aleitamento materno (OVSYANNIKOVA et al., 2010). 

Por desempenhar funções nos períodos de grande proliferação celular, a vitamina A 
(retinol) é essencial na gravidez e primeira infância, sendo transferida de dois modos da 
mãe pro filho: através da placenta, durante a gestação, e via glândula mamária durante 
a lactação (BRASIL, 2009). 

Além do retinol, a vitamina E é extremamente importante nos estágios iniciais de vida, 
desde a concepção até o desenvolvimento pós-natal da criança. Como a transferência 
placentária da vitamina E é limitada durante a gestação, o leite humano é a única fonte 
de vitamina E para bebês em aleitamento materno exclusivo, desempenhando 
importante fator de proteção contra os possíveis danos causados pelos radicais livres, 
principalmente para as crianças nascidas prematuramente (DEBIER, 2007). A vitamina 
E é considerada o principal antioxidante de membrana celular capaz de inibir a 
peroxidação lipídica (COZZOLINO, 2012). Possui oito compostos químicos: α, β, γ, δ- 
tocoferol, e tocotrienóis, mas com diferentes estruturas e bioatividade. O alfa-tocoferol 
é a forma mais ativa, enquanto que as outras formas não contribuem para as demandas 
nutricionais de vitamina E (LIRA et al., 2013). 

A deficiência em vitamina A pode conduzir a desordens tais como xeroftalmia e cegueira 
noturna em crianças, bem como anemia e baixa resistência a infecções, o que pode 
aumentar a severidade das doenças infecciosas e o risco de morte. Crianças em idade 
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pré-escolar e mulheres grávidas são consideradas a população com maior risco para 
deficiência em vitamina A (GRILO et al., 2015). No Brasil, o Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A foi implantado em 1994 para o combate da deficiência 
desse nutriente através da administração de megadoses de palmitato de retinol em 
mulheres no pós-parto imediato e crianças na faixa etária de risco (GARCIA et al., 2010). 

Alguns estudos em mamíferos e também em humanos têm evidenciado que a 
suplementação de vitamina A pode provocar uma redução dos níveis de alfa-tocoferol 
no soro e/ou no leite pelo fato destas vitaminas compartilharem algumas vias de 
transporte e distribuição para os tecidos (GARCIA et al., 2010; GRILO et al., 2015). 
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo investigar a concentração de retinol 
sérico em puérperas após receberam diferentes doses de suplementação de RRR-alfa-
tocoferol. 

 
Metodologia 
 

O estudo foi do tipo prospectivo, controlado, randomizado e paralelo, em que as 
participantes foram recrutadas no momento do seu atendimento para o parto em duas 
maternidades públicas, na Unidade Mista das Quintas e na Maternidade Escola Januário 
Cicco, localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer 
nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. 

O período da realização do estudo foi entre 2016 e 2017, sendo as puérperas 
acompanhadas até 30 dias após o parto. O cálculo amostral foi realizado utilizando o 
software GPower® versão 3.1.7 com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder 
de 0,8 e efeito esperado de 0,40. Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito 
pequeno, médio e grande, respectivamente. A partir desses parâmetros, cada grupo 
deveria ter, no mínimo, doze indivíduos(FAUL et al., 2007). 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: puérperas voluntárias com idade entre 18 e 
40 anos, de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas). 
Foram excluídas do estudo, puérperas portadoras de patologias, que fizeram uso de 
drogas lícitas e ilícitas, em uso de antitrombóticos, uso de suplementos vitamínicos 
contendo vitamina E durante a gestação e pós-parto imediato, que tiveram partos pré-
termo (idade gestacional < 37 semanas) com conceptos múltiplos e/ou com 
malformações e/ou paralisia cerebral. 

As puérperas que aceitaram participar foram esclarecidas sobre os objetivos da 
pesquisa, antes do seu início, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No total participaram do estudo 36 
puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12 participantes cada. 

Os grupos correspondem a: grupo controle que não recebeu nenhum tratamento no pós-
parto; grupo suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula 
de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e o grupo suplementado 2, 
em que as mulheres receberam duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no 
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). 
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As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo 
fato destas serem comumente encontradas em suplementos comercialmente 
disponíveis, representando, assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus 
múltiplos têm sido utilizados por outras importantes pesquisas envolvendo 
suplementação de vitamina E (CLEMENTE et al., 2014). 

Foram coletados 5 mL de sangue das parturientes por punção venosa braquial e por um 
profissional técnico em enfermagem, sempre no período da manhã após jejum de 8 a 
12 horas, no 1°, 20° e 30° dias pós-parto, sendo as duas últimas coletas realizadas em 
domicílio por equipe previamente treinada. A amostra foi coletada em tubo de 
polipropileno embalado protegido da luz e transportado em temperatura de refrigeração 
para o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN) do 
Departamento de Bioquímica da UFRN, sendo armazenada a -20ºC, para posterior 
extração e análise. Após a primeira coleta foi ofertado o suplemento contendo RRR-alfa-
tocoferol, de acordo com a randomização das mães nos grupos. 

A extração do retinol no soro materno ocorreu a partir da adaptação do método de 
Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de 1 mL de soro, foi 
adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitação 
proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). As amostras foram 
homogeneizadas durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugadas durante 10 
minutos a 2900 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida 
posteriormente para um segundo tubo. As etapas de adição do hexano, assim como a 
retirada do sobrenadante hexânico, ocorreram por três vezes para a extração do alfa-
tocoferol no soro. Por fim, 3 mL da camada reunida de sobrenadante foram evaporados 
em banho-maria a 37 °C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de etanol 
absoluto (Merck, Darmstadt, Alemanha) nas amostras de soro, para ser analisado em 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). 

Para verificar o estado nutricional materno em vitamina A foi utilizado valor sérico de 
retinol inferior a 20 μg/dL, no pós-parto imediato ou na lactação, sendo indicativo de 
deficiência em vitamina A (WHO, 2009). 

A análise estatística foi realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 
para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os dados de retinol sérico foram 
expressos em média e desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de 
Tukey mensurou a diferença entre as médias das concentrações séricas do retinol 
intergrupos nos diferentes momentos da coleta. As diferenças foram consideradas 
significativas quando p < 0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

A concentração sérica média de retinol referente ao pós-parto imediato (0h) 
correspondeu a 42,8 ± 14 μg/dL no grupo controle, 41,5 ± 12,6 μg/dL no grupo 
suplementado 1 e a 39,9 ± 7,5 μg/dL no grupo suplementado 2, sem diferença 
significativa entre os grupos (p > 0,05). De maneira que, utilizando-se como parâmetro 
o ponto de corte previamente estabelecido (> 20 μg/dL), as puérperas dos três grupos 
apresentaram diagnóstico de adequado estado nutricional em vitamina A no primeiro 
momento após o parto. 
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Pesquisas realizadas no Nordeste brasileiro (RIBEIRO et al., 2010; FERNANDES et al., 
2014; GURGEL et al., 2016; GRILO et al., 2016), no México (GARCIA-GUERRA et al., 
2009), na Índia (MENON et al., 2011) e no Peru (HORTON et al., 2013) obtiveram 
concentrações semelhantes as observadas no mesmo momento do presente estudo. 

Analisando a concentração média de retinol característica de cada grupo, verificou-se 
que não houve diferença entre os valores apresentados durante o pós-parto (p > 0,05) 
(Figura 3, ANEXO). 

A deficiência da vitamina A responde por uma parcela dos elevados índices de 
morbidade e mortalidade infantil, principalmente no envolvimento da vitamina A nos 
estágios iniciais de vida, devido as reservas hepáticas serem limitadas (RAMALHO; 
DOLINSKY, 2012). O monitoramento e a melhoria do estado nutricional da vitamina A 
em mulheres no puerpério pode ajudar a aumentar os estoques da criança por meio do 
aleitamento materno (NEVES et al., 2015). Sendo assim, são necessários mais estudos 
nessa área, incluindo protocolos de suplementação eficazes no decorrer da lactação a 
fim de encontrar um método que possibilite uma permanência maior de retinol no soro 
materno. 

 
Conclusão 

 

A suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-tocoferol não proporcionou 
aumento do retinol sérico. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FERMENTAÇÃO DO SUCO DE CAJÁ 

POR Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 PARA OBTENÇÃO DE BEBIDA 

PROBIÓTICA 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a viabilidade do suco de cajá (Spondias mombin 
L.) como base para a formulação de uma bebida probiótica fermentada com 
Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495. A análise foi desenvolvida a partir de um 
planejamento experimental, estudando as variáveis pH e temperatura, a fim de aferir a 
viabilidade do microrganismo. Objetivando encontrar condições ótimas de temperatura 
e pH para crescimento da cepa, as amostras foram observadas após período de 
inoculação de 24h. A condição ótima para crescimento de L. acidophilus foi a pH 6,38 
com contagem de 8,02 Log UFC/mL. No entanto, a temperatura não apresentou 
influência significativa sobre a viabilidade do probiótico. Embora esta espécie seja um 
veículo adequado para crescimento em meios ácidos, o suco de cajá apresenta acidez 
que excede sua capacidade, portanto, durante o ensaio houve necessidade de 
adequação na acidez do suco para que fosse possível um crescimento consistente e o 
desenvolvimento de um novo produto capaz de associar as características funcionais e 
nutricionais do cajá à ingestão de culturas probióticas. 
 
Palavras-chave: Suco fermentado; Lactobacillus acidophilus; Probiótico; Viabilidade 

TITLE: EVALUATION OF CAJA JUICE FERMENTATION CONDITIONS BY 

Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 FOR PROBIOTIC DRINKING 

Abstract 

The objective of this research was to evaluate caja juice to use as a basis for the 
formulation of a probiotic fermented beverage (Spondias mombin L.), using the 
Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495. The analysis was developed using an 
experimental design, studying the pH and temperature variables in order to assess the 
viability of the microorganism. In order to find optimal temperature and pH conditions for 
strain growth, the samples were observed after 24h of inoculation. The optimum 
conditions for L. acidophilus growth were at pH 6.38 for 8.02 Log CFU / mL. However, 
the temperature did not show significant influence. Although this species is a suitable 
vehicle for growth in acidic media, the caja juice has acidity that exceeds its capacity, so 
during the test there was a need to adjust the acidity of the juice so that a consistent 
growth and development of a new product capable of associating the functional and 
nutritional characteristics of cajá with the ingestion of probiotic cultures. 
 
Keywords: Fermented juice; Lactobacillus Acidophilus; Probiotic; Viability 
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Introdução 

  

Um tipo de alimento funcional que domina o mercado são os probióticos, definidos como 
micro-organismos viáveis que exibem efeitos benéficos para a saúde do hospedeiro 
quando ingeridos em quantidades adequadas (ESPIRITO-SANTO, CARLIN, RENARD, 
2015). Em 2016, o mercado global de probióticos movimentou cerca de 40 bilhões de 
euros, com iogurtes e outros produtos lácteos correspondendo a 90% do total de 
vendas. Além disso, até 2021 espera-se um crescimento de 38% neste mercado 
(EUROMONITOR-INTERNATIONAL, 2016). 

Os probióticos desempenham seus efeitos benéficos no trato digestivo, mantendo o 
equilíbrio da microbiota intestinal e impedindo que micro-organismos potencialmente 
prejudiciais nelas presentes exerçam seus efeitos patogênicos (ABUAJAH, OGBONNA, 
OSUJI, 2015). Ademais, aspectos fisiológicos como o desenvolvimento da imunidade 
inata e adaptativa, relativa à susceptibilidade a infecções, tolerância imunológica, 
biodisponibilidade de nutrientes e função de barreira intestinal podem ser modulados 
pela microbiota intestinal (MARÓSTICA JÚNIOR et al., 2013). Assim, diversos autores 
têm reportado os efeitos benéficos de culturas probióticas sobre a saúde do hospedeiro, 
como na prevenção de colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, 
artrite reumatoide, infecções (diarreia infecciosa, Helicobacter pylori, infecções de pele 
e vaginais), na redução do colesterol, síntese de vitaminas, e atividade antimutagênica 
(ABUAJAH, OGBONNA, OSUJI, 2015; SADERS, 2015; DIDARI et al., 2015; HASHEMI, 
et al., 2017). 

Os probióticos estão disponíveis comercialmente em produtos como alimentos, 
suplementos alimentares e medicamentos. No Brasil, os produtos alimentares que 
contém culturas probióticas são quase exclusivamente derivados lácteos. Assim, 
intolerância à lactose, presença de colesterol no produto, alergia às proteínas do leite, 
além do crescente número de adeptos ao veganismo, são fatores que podem limitar o 
crescimento do mercado de probióticos lácteos (PEREIRA et al., 2017; PANGHAL et al., 
2018). Neste contexto, os sucos de frutas podem constituir um meio alternativo para 
veículos de bactérias probióticas devido à presença de carboidratos fermentescíveis, 
serem saudáveis e consumidos de maneira regular por uma grande parcela da 
população, além de conterem minerais, vitaminas, fibras dietéticas e vários 
componentes fitoquímicos (PEREIRA et al., 2013). 

O cajá é o fruto da cajazeira, árvore frutífera que faz parte da família Anacardiaceae e 
com nome científico de Spondias mombin L., é extremamente aromático e rico em 
carotenoides, que dão à sua polpa, além de uma intensa coloração amarela, um apelo 
funcional significativo (MATTIETTO et al., 2010). Além de carotenoides, o cajá possui 
elevado teor de componentes fenólicos e vitamina C, que dão a polpa uma notável 
atividade antioxidante (CARVALHO et al., 2015). 

Considerando a importância dos alimentos funcionais para a saúde humana, os 
benefícios da ingestão diária de culturas probióticas e que as fontes alimentares de 
probióticos ainda estarem restritas à produtos lácteos, é imperioso que novas bebidas 
probióticas sejam desenvolvidas, com o intuito de ampliar o mercado deste produto, 
além de oferecer opções aos indivíduos que não podem ou não apreciam o consumo 
de produtos lácteos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de 
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temperatura e pH para fermentação do suco de cajá por Lactobacillus acidophilus NRRL 
B-4495 para obtenção de bebida probiótica. 

 
Metodologia 

 

1. Elaboração do suco de cajá 

O cajá (Spondias mombin L.) foi adquirido no mercado da cidade de Natal-RN. As frutas 
foram selecionadas, lavadas, trituradas em processador e prensadas. Após a extração, 
o suco foi filtrado e submetido ao processo de pasteurização (80 ºC por 5 minutos) e 
armazenado a -20 °C até a fermentação. 

2. Obtenção do suco de cajá probiótico 

2.1 Micro-organismo 

A linhagem Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 utilizada neste trabalho para 
elaboração do suco probiótico foi obtida na coleção de culturas do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (U.S. Departament of Agriculture, ARS Culture 
Collection- NRRL, Peoria, Illinois). A cepa foi armazenada a -20 °C em microtubos 
contendo caldo MRS e glicerol a 50% (p/v). 

2.2 Ativação do micro-organismo 

Para ativação do microrganismo, 8 mL da cultura estoque em glicerol, na qual se 
encontra a cepa de Lactobacillus acidophilus, foram transferidos assepticamente para 
100 mL do meio MRS contendo 10 mL de tampão fosfato 200 mM pH 6,5, conforme 
descrito por Fonteles et al. (2011). Esta suspensão foi utilizada como inóculo do 
processo de fermentação. 

2.3 Otimização as condições de pH inicial e temperatura de fermentação do suco 
usando planejamento experimental 

A otimização das condições de pH e temperatura de fermentação do suco de cajá será 
realizada através de um delineamento composto central rotacional (DCCR) 22 com 4 
pontos axiais e triplicata no ponto central, totalizando 11 ensaios. O ajuste do pH inicial 
dos sucos foi realizado pela adição de bicarbonato de sódio 1 M. O volume de 1 mL da 
linhagem ativada em caldo MRS foi transferido assepticamente para frascos de 
Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL do suco com diferentes condições de pH. Os 
frascos foram incubados estufa por 24 h em diferentes temperaturas para avaliação da 
resposta contagem de células viáveis. 

A viabilidade de Lactobacillus acidophilus no suco de cajá fermentado foi avaliada 
conforme Pereira et al. (2017). Para isso, cada amostra do suco foi submetida a uma 
diluição seriada em água peptonada nas ordens de 107 a 1010. Em seguida, 100 µL 
das diluições serão foram semeadas por “spread plate” em placas contendo ágar MRS. 
As placas foram incubradas a 37 °C por 72 horas em estufa bacteriológica e a viabilidade 
expressa em Log de Unidade Formadora de Colônia (UFC) por mL (Log UFC/mL). 
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Resultados e Discussões 
 

Os efeitos da temperatura e pH inicial do suco de cajá sobre as respostas viabilidade 
celular foram avaliados empregando o delineamento composto central rotacional 
(DCCR) 22. Conforme a condição experimental adotada, a viabilidade variou de 5,06 a 
8,02 Log UFC/mL (Tabela 1). 

A análise estatística mostrou que a variável pH (termo linear - L) foi o único fator 
significativo (Figura 1), apresentando um efeito positivo, ou seja, um incremento nesta 
variável (nível -1 para nível +1) conduziu a um aumento na viabilidade celular de L. 
acidophilus. O menor resultado foi encontrado no ensaio 7, em que foi utilizado o menor 
valor de pH (3,38). 

Microrganismos do gênero Lactobacillus, possuem preferência para crescimento em pH 
que varia de 5,5 a 6,5 (Swain, Anandharaj, Ray e Rani ,2014) . Logo, a extrema acidez 
do suco de cajá mesmo após correção de pH, torna o meio muito abaixo dos valores 
para crescimento do microrganismo trabalhado, o que afetou as capacidades funcionais 
da bactéria, o que justifica a baixa viabilidade celular no ensaio 7. Similar a esta 
pesquisa, análises realizadas com Lactobacillus casei em suco de cupuaçu obtiveram 
máxima viabilidade celular (9,56 ± 0,01 Log UFC / mL) em pH 5,7 (PEREIRA et al.,2017). 
Em outro estudo, também realizada com L. casei, em suco de melão demonstraram que 
em pH 5,7 a viabilidade celular de (8,87 ± 0,00 Log UFC / mL) foi a mais significativa 
(FONTELES et al.,2011). 

De acordo com o gráfico de superfície de resposta (Figura 2), o valor crítico de pH 
encontrado foi de 6,38,obtido pelo software Statistica 7.0, o que está de acordo com o 
pH de crescimento de bactérias do gênero Lactobacillus. 

Esses resultados estão de acordo com estudos anteriormente realizados com 
Lactobacillus casei. Utilizando como matriz alimentar o suco de cacau, constatou-se que 
a melhor viabilidade de microrganismos ocorreu em pH 6,2 (Santos Filho et al.,2018). 
Ademais, uma pesquisa desenvolvida por Fonteles et al. (2011) com suco de melão, 
relatou melhor crescimento celular em pH 6,1. 

A partir dos coeficientes de regressão ajustados, obtidos pelo software Statistica 7.0, foi 
construído o modelo estatístico que correlaciona viabilidade celular de L. acidophilus 
(Log UFC/mL) com os fatores temperatura e pH, conforme observado na Equação 1: 

Viabilidade (log UFC/ml) = 7,18 + 0,10X1 - 0,90X12 + 1,09 X2- 0,93 X22 + 0,04 X1 X2 
(Eq. 1) 

Em que, X1 é a temperatura e X2 o pH inicial do suco. 

De acordo com a análise de variância – ANOVA (Tabela 2), o valor de F calculado para 
o modelo que expressa a viabilidade (6,45) foi maior que o valor de F1,10 tabelado 
(4,96) para 95,0% de confiança. Assim o modelo pode ser considerado estatisticamente 
significativo. 
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A avaliação do modelo também foi realizada através da observação do gráfico dos 
valores preditos versus valores observados, que é mostrado na Figura 3. Salienta-se 
que o modelo mostrou-se satisfatório, uma vez que os valores observados 
experimentalmente aproximaram-se dos valores preditos pelo modelo. 

  

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa procurou demonstrar a viabilidade do suco de cajá como substrato para 
desenvolvimento de bebidas probióticas. Mesmo havendo necessidade de adequação 
em seu pH extremamente ácido, houve sucesso no crescimento de Lactobacillus 
acidophilus e os valores experimentais estão de acordo com os preditos. A viabilidade 
microbiana das bactérias probióticas no suco foi mantida dentro dos limites exigidos 
para exercer efeitos benéficos mesmo sem adição de nutrientes. Portanto, o 
crescimento consistente e a viabilidade do microrganismo probiótico no suco de cajá 
durante a fermentação, sugeriram que esse estudo mostrou grande potencial na criação 
de um novo probiótico, sendo uma boa alternativa aos tradicionais produtos lácteos. 
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Figura 1: Diagrama de Pareto para avaliação do efeito estimado das variáveis pH e 
temperatura sobre a resposta viabilidade celular de L. acidophilus em suco de cajá. 

 

 

Figura 2: Gráfico de Superfície de resposta as variáveis pH e temperatura sobre a 
resposta viabilidade celular de L. acidophilus em suco de cajá. 
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Figura 3: Valores observados versus valores preditos para a resposta viabilidade celular 
de L. acidophilus em suco de cajá. 

 

 

Tabela 1: Matriz do DCCR 22 para otimização das condições de temperatura e pH inicial 
de fermentação do suco de cajá utilizando L. acidophilus. 
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Tabela 2: Análise de variância (ANOVA) para variável pH. 
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TÍTULO: Associação entre o aleitamento materno exclusivo com sobrepeso e obesidade 

na adolescência: uma revisão sistemática 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi identificar, por meio de uma revisão sistemática, a 
associação entre o aleitamento materno exclusivo (AME) e o desenvolvimento de 
sobrepeso e obesidade na adolescência. Foi realizada busca nas bases de dados 
LILACS, PubMed e Scopus. Dos 1.150 registros identificados, 11 preencheram os 
critérios de inclusão e foram inseridos na revisão. Os estudos apresentam diferentes 
durações de amamentação exclusiva: 3 meses (n = 3), 4 meses (n = 1) e até 6 meses 
(n = 7), e sua respectiva relação com o desenvolvimento de obesidade na adolescência. 
O aleitamento materno exclusivo foi inversamente associado com o risco de 
sobrepeso/obesidade na adolescência, tanto para durações mais curtas avaliadas (3 e 
4 meses) quanto para 6 meses. Dois estudos não encontraram uma relação 
estatisticamente significante, sendo um que avaliou o AME até os quatro meses, e o 
segundo, até os seis meses. Entretanto, os resultados desta revisão evidenciam que o 
AME pode contribuir para a redução do risco de sobrepeso e obesidade na 
adolescência. Neste sentido, é importante a promoção do AME considerando seus 
efeitos benéficos ao longo do tempo, não só com relação ao estado nutricional 
antropométrico, mas também seu impacto sobre o adequado crescimento e 
desenvolvimento e na redução do risco de doenças. 

 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno 

exclusivo.Adolescente.Sobrepeso.Obesidade.Revisão 

TITLE: Association between exclusive breastfeeding with adolescent overweight and 

obesity: a systematic review 

Abstract 

The aim of this study was to identify, through a systematic review, the association 
between exclusive breastfeeding and the development of overweight and obesity in 
adolescence. Search was performed in the LILACS, PubMed and Scopus databases. Of 
the 1,150 records identified, 11 fulfilled the inclusion criteria and were included in this 
review. Studies show different durations of exclusive breastfeeding: 3 months (n = 3), 4 
months (n = 1) and up to 6 months (n = 7), and their relationship with the development 
of obesity in adolescence. Exclusive breastfeeding was inversely associated with the risk 
of overweight / obesity in adolescence, both for shorter duration (3 and 4 months) and 6 
months. Two studies did not find a statistically significant relationship, one evaluating 
EBF up to four months and the second up to six months. However, the results of this 
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review show that EBF can contribute to reducing the risk of overweight and obesity in 
adolescence. In this sense, it is important to promote EBF considering its beneficial 
effects over time, not only in relation to anthropometric nutritional status, but also its 
impact on adequate growth and development and in reducing disease risk. 
 
Keywords: Exclusive Breastfeeding.Adolescent.Overweight.Obesity.Review 

Introdução 

O leite materno é composto por aproximadamente 160 substâncias, dentre elas estão 
proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e vitaminas, essenciais tanto para o 
desenvolvimento satisfatório do bebê como para outros benefícios metabólicos ao longo 
da vida (JUNQUEIRA, 2004). A amamentação, seja ela por meio de leite materno ou 
fórmulas artificiais, é o primeiro contato nutricional do recém-nascido, sendo 
considerada a continuidade da proteção e nutrição iniciada na vida intrauterina 
(HAMOSH, 2001). É baseando-se nesses e em outros fatores inerentes à nutrição na 
infância que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam 
amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses de vida, podendo continuar até 
2 anos, ou mais, de forma parcial (OMS, 2018). 

Dados provenientes da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde de 2006 
(PNDS/2006), demonstraram uma prevalência da amamentação exclusiva de 38,6% em 
bebês de até seis meses (SEGALL-CORREA et al, 2009). Todavia, segundo 
informações da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, que utilizaram o banco de 
dados do IBGE, foi observada uma pequena diminuição desse esse indicador para 
36,6% de prevalência (BOCCOLINI, 2017). Estes dados são preocupantes devido ao 
atual processo de transição nutricional vivenciado no Brasil, o qual tem sido marcado 
pelo aumento significativo na prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e 
adolescência (IBGE, 2010; BLOCH et al., 2016). 

O termo “imprinting metabólico” descreve um fenômeno por meio do qual uma 
experiência nutricional e metabólica precoce, que acontece durante as fases cruciais do 
desenvolvimento, têm efeitos na programação metabólica do indivíduo em longo prazo, 
predispondo, ou não, o surgimento de determinadas doenças (WATERLAND; GARZA, 
1999). A partir deste conhecimento, vem sendo sugerido que o aleitamento materno 
pode diminuir a susceptibilidade de um bebê a desenvolver doenças crônicas não 
transmissíveis ao avançar da idade, tais como sobrepeso, obesidade, hipertensão 
arterial, doença cardiovascular (DCV) e diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) (WATERLAND; 
GARZA, 1999). 

Apesar de vários fatores de estilo de vida, como hábitos alimentares não saudáveis e 
sedentarismo, estarem associados ao ganho excessivo de peso corporal na 
adolescência, evidências apontam que o tempo de amamentação e a introdução dos 
novos alimentos nos primeiros meses da vida desempenham um papel importante na 
definição da composição corporal ao passar dos anos (FARIAS et al., 2009; ORLANDI 
et al., 2013). 
Tanto a alimentação por meio de fórmulas infantis, as quais conduzem a uma maior 
resposta insulínica, resultando em deposição de gordura e aumento do número de 
adipócitos, quanto o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, que está 
associado ao crescimento adequado e de forma gradual (ATLADOTTIR et al., 2000; 
HARDER et al., 2005) são indícios de que a escolha do tipo de alimentação que será 
oferecida para o lactente irá definir diferentes desfechos, tornando-se fundamental o 
entendimento da importância do papel da amamentação não só na infância, mas os 
benefícios que continuam ao longo da vida. Portanto, esta revisão sistemática tem por 
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objetivo identificar a associação entre o aleitamento materno exclusivo primeiros meses 
de vida com o risco de sobrepeso e obesidade na adolescência. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de revisão sistemática da literatura de estudos originais, redigida conforme 
recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis 
Protocols (PRISMA-P) (SHAMSEER et al., 2015). 

Foram considerados como critérios de inclusão: estudos que avaliaram o aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de idade; que tenham como desfecho o sobrepeso 
ou obesidade na adolescência (10 a 19 anos), estudos longitudinais, sem restrição do 
período de publicação nos idiomas português, inglês e/ou espanhol. Foram excluídos 
os artigos de revisão, resumos, livros e estudos que incluíram adolescentes gestantes 
ou lactantes. 

Estratégia de busca 

Para as bases de dados PubMed e Scopus utilizou-se a seguinte estratégia de busca: 
(“Breast Feeding” OR “Feeding, Breast" OR “Breastfeeding” OR “Breast Feeding, 
Exclusive” OR “Exclusive Breast Feeding” OR “Breastfeeding, Exclusive” OR “Exclusive 
Breastfeeding”) AND (Obesity OR overweight) AND (adolescent OR Adolescence). Para 
a base LILACS a estratégia empregada foi: "aleitamento materno" AND (obesidade OR 
sobrepeso OR "excesso de peso") AND adolescente OR adolescência. 

Triagem dos estudos 

A triagem dos registros foi realizada inicialmente por dois pesquisadores (LO e DS) por 
meio da leitura dos títulos e resumos dos artigos. Em seguida, LO realizou a leitura do 
texto-completo dos artigos para a definição dos estudos que seriam incluídos na revisão, 
os quais foram revisados por DS. 

Extração dos dados 

A extração dos dados foi realizada por dois pesquisadores utilizando tabelas 
padronizadas contendo os seguintes dados: Autoria, ano, periódico, local e idioma de 
publicação, número e faixa etária dos participantes lactentes e adolescentes, indicador 
e critério de diagnóstico do estado nutricional antropométrico e resultados da associação 
entre aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade com 
sobrepeso/obesidade na adolescência. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

A busca virtual nas bases de dados recuperou um total de 1.150 registros (PubMed: 
438, Scopus: 595 e LILACS: 117), dos quais, 1.017 foram excluídos após leitura do título 
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e/ou resumo. Dos 133 artigos restantes, 39 foram excluídos por serem artigos 
duplicados e 94 foram lidos na íntegra. 11 artigos [17-27] preenchiam os critérios de 
elegibilidade e foram incluídos no estudo. 

A revisão sistemática conta com estudos publicados desde 2001 [27] à 2018 [26], sendo 
a sua maioria entre 2006 e 2010. Dos 11 artigos incluídos, três foram realizados nos 
Estados Unidos da América [17, 22, 27], dois na Austrália [18,20] e dois em Cuba [19, 
26]. Irã [23], Israel [25], Jordânia [24] e Singapura [21] contribuíram com um estudo 
cada. 

Os periódicos de publicação dos artigos, em ordem alfabética, são: Diabetes Care [22], 
International Journal of Obesity [17, 18], JAMA [27], Journal of Paediatrics and Child 
Health [20], Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism [25], Malaysian Journal of 
Nutrition [24], Pediatrics International: Oficial Journal of the Japan Pediatric Society [21], 
Revista Cubana de Medicina General Integral [19], Revista Cubana de Pediatria [26] e 
World Journal of Pediatrics [23]. 

Nos artigos incluídos na revisão sistemática, as amostras estudadas variaram de 117 
[24] a 35.830 [17] participantes. O período de aleitamento materno exclusivo avaliado 
foi de três [19, 21, 25] a doze [23] meses. Na adolescência, quando realizada a avaliação 
nutricional, a faixa etária utilizada pelos artigos é de 10 a 18 anos. 

Avaliação do aleitamento materno exclusivo 

Nos estudos, os métodos utilizados para avaliação do aleitamento materno exclusivo 
foram questionários ou entrevistas, com as mães dos pacientes, quando se tratavam de 
estudos retrospectivos [17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27]; ou quando em caso de estudos 
longitudinais (coorte, caso-controle), o relato foi realizado pela mãe durante os 
acompanhamentos [18, 20, 25]. O período do aleitamento materno exclusivo variou de 
3 a 12 meses. 

Avaliação do estado nutricional antropométrico na adolescência 

Foram utilizados diversos critérios para o diagnóstico do estado nutricional 
antropométrico na adolescência. Cinco estudos utilizaram os pontos de corte do Centers 
of Disease Control (2000), que considera como sobrepeso o valor do IMC entre os 
percentis 85 e 95, e obesidade quando o IMC está acima do percentil 95 [20, 23, 24, 25, 
27]. Três artigos [17,21,22] utilizaram os critérios da Obesity Task Force (IOTF), que 
tem como ponto de corte para sobrepeso os valores de IMC adulto entre 25 e 30 e para 
obesidade o ponto de corte é equivalente ao IMC adulto maior do que 30; dois artigos 
[23, 27] utilizaram os parâmetros do Centers of Disease Control (2000), que utilizam as 
curvas de IMC para idade, para definir que o percentil de 85 a 95 seria representado 
pelo risco de sobrepeso e o percentil acima de 95 considerado como excesso de peso; 
Al-Dalaeen & Al-Domi (2017) também basearam-se nos critérios do CDC (2000), 
contudo, caracterizaram como sobrepeso valores de percentil maiores do que 90; 
Chivers et al. (2010) utilizaram como ponto de corte IMC maior do que 23kg/m² para 
sobrepeso e IMC maior do que 28kg/m² para obesidade [18]. Terrero et al. (2010) 
realizaram o diagnóstico da obesidade utilizando como parâmtro o Percentil > 97 
segundo curvas de IMC-para-idade [19]. O estudo realizado por Basain (2018) utilizou 
as curvas de peso-para-estatura e calculou uma porcentagem de adequação com 
relação ao peso ideal (percentil 50) e interpretou como obesidade leve quando o peso 
estava 120-129% do ideal, obesidade moderada quando 130-139% e grave quando 
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mais de 140%. O percentual de sobrepeso na adolescência variou de 6,7 [22, 27] a 
22,5% [21] e de obesidade de 2,1 [17] a 47,8% [24], entre os estudos. 

Associação entre aleitamento materno até os três meses e sobrepeso/obesidade 
na adolescência 

A associação entre aleitamento materno exclusivo até os três meses de idade com o 
sobrepeso/obesidade na adolescência foi avaliada em três estudos (TERRERO et al., 
2010; SABANAYAGAN et al., 2009; SHEHADEH et al., 2008). TERRERO et al. (2010) 
verificaram que os adolescentes que foram amamentados exclusivamente por menos 
tempo apresentaram maior risco de desenvolver sobrepeso (Odds ratio de 5,8 % e IC 
95 %= 2,52 a 13,80). No estudo realizado por Shehadeh et al. (2008), o aleitamento 
materno exclusivo até os três meses foi inversamente associado com o risco de 
obesidade (OR = 0.47, 95% CI 0.23-0.95, ρ = 0.03). O estudo conduzido por 
Sabanayagan et al. (2009) não identificou associação com significância estatística. 
Desta forma, o sumário da evidência para a associação entre o aleitamento materno 
exclusivo até os três meses com o risco de sobrepeso/obesidade na adolescência é 
inversa. 

Associação entre aleitamento materno até os quatro meses e 
sobrepeso/obesidade na adolescência 

A associação entre aleitamento materno exclusivo até os quatro meses de idade com o 
sobrepeso/obesidade na adolescência foi avaliada em um estudo [18], que verificou que 
os adolescentes que foram amamentados por menos de quatro meses ou foram 
introduzidos à outros tipos de leite aos 4 meses obtiveram uma proporção 
significativamente maior de sobrepeso e obesidade quando adolescentes (32,3 e 
30,1%, respectivamente) comparados com aqueles que foram amamentados por mais 
tempo ou iniciaram a introdução de outros tipos de leite mais tardiamente (22,9% 
sobrepeso e 22,8% obesidade). Nesse contexto, o sumário da evidência para a 
associação entre o aleitamento materno exclusivo até os quatro meses com o risco de 
sobrepeso/obesidade na adolescência é inversa. 

Associação entre aleitamento materno até os seis meses e sobrepeso/obesidade 
na adolescência 

A associação entre aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade com o 
sobrepeso/obesidade na adolescência foi avaliada em sete estudos [22, 27, 26, 24, 23, 
20, 17]. No estudo realizado por Mayer-Davis et al. (2006) o aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de idade foi inversamente associado com o sobrepeso na 
adolescência (OR: 0.84, 0.66 a 1.07). Gillman et al. (2001) verificou que adolescentes 
que foram amamentados apenas ou majoritariamente de leite materno comparados aos 
que se alimentaram majoritariamente de fórmulas infantis até os 6 meses de vida, 
tiveram um resultado de aproximadamente 22% a menos de risco de sobrepeso. No 
estudo conduzido por Valdés et al. (2018), adolescentes com graus severos de 
obesidade apresentaram menor tempo de aleitamento materno exclusivo (p = 0,0131), 
além disso, o grau de obesidade foi maior nos adolescentes cuja duração do aleitamento 
materno foi menor do que 6 meses. No estudo realizado por Al-Dalaeen & Al-Domi 
(2017), a duração da amamentação exclusiva foi inversamente associada com o IMC 
(r=-0.254) e o percentual de massa adiposa (r =-0.330) dos adolescentes. No estudo 
conduzido por Fallahzadeh et al. (2009) no Irã, a prevalência de sobrepeso foi 
substancialmente maior em crianças/adolescentes que nunca haviam sido 
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amamentadas (37,5%) quando comparadas com aquelas que foram amamentadas 
(12,5%), além disso, observaram que a medida que a duração da amamentação 
exclusiva aumentou, houve uma relação com menores chances de sobrepeso 
(P=0,038). Shields et. al (2006) identificaram que a prevalência de obesidade naqueles 
que mamavam aos 6 meses de idade era de 4,6% em comparação com aqueles que 
mamaram por durações menores (6,1%) e com os que nunca amamentaram (6,9%). Os 
achados deste estudo [20] sugerem que o aleitamento materno por períodos mais 
longos foi moderadamente protetor para a obesidade aos 14 anos, embora não com 
excesso de peso, e quando variáveis de confusão foram consideradas o efeito foi 
diminuído. No estudo realizado por Michels et al. (2007) não foi encontrada uma 
associação, que persistisse até a adolescência, entre a amamentação exclusiva por 6 
meses e um corpo mais magro. Aos cinco anos de idade comparada com meninas que 
nunca foram amamentadas ou amamentadas por até uma semana, mas esta 
associação não persistiu durante a adolescência. Portanto, o sumário da evidência para 
a associação entre o aleitamento materno exclusivo até os seis meses com o risco de 
sobrepeso/obesidade na adolescência é inversa. 

DISCUSSÃO 

Os achados desta revisão indicam que há evidências da associação inversa entre o 
aleitamento materno exclusivo com o risco de sobrepeso/obesidade na adolescência. 
Porém, existem poucos estudos que buscam avaliar esta relação com os adolescentes. 
Ao longo do crescimento das crianças, quanto mais distantes elas ficam do período em 
que se alimentavam apenas de leite, mais variáveis passam a influenciar nas suas 
medidas antropométricas e no seu metabolismo como: hábitos alimentares, nível de 
atividade física e fatores socioeconômicos. 

Entretanto, existem diversas hipóteses que sustentam a ideia de que o padrão alimentar 
(aleitamento materno ou fórmulas artificiais) no início da vida pode influenciar na 
composição corporal tardiamente, como na adolescência e na vida adulta. Singhal e 
Lucas (2004) propõem que um crescimento infantil mais rápido do que a média 
esperada resulta no aumento de risco de desenvolver obesidade e DCV em longo prazo. 
Estudos de revisão sistemática sugerem que o ganho de peso rápido na infância está 
associado à um maior risco de obesidade (MONTEIRO et al., 2005; ONG E LOOS, 2006; 
STETTLER, 2007). 

Outra hipótese está relacionada à quantidade de proteínas ingeridas durante a 
amamentação. Koletzko et al. (2005) verificaram que a alta ingestão proteica em bebês 
alimentados com fórmula parece estar associada ao aumento do risco de obesidade por 
meio do aumento da atividade adipogênica e da diferenciação de adipócitos. Em um 
estudo europeu multicêntrico, bebês alimentados com fórmula foram randomizados para 
receber fórmulas com menor ou maior teor de proteína no primeiro ano de vida e foram 
comparados com bebês amamentados exclusivamente. Os bebês do grupo com fórmula 
com menor teor de proteína apresentaram menor escore z de peso para comprimento 
do que o grupo com maior teor de proteína e escore z de peso semelhante para o 
comprimento com o grupo de referência. 

O leite humano proporciona aos lactentes certos hormônios moduladores, como a 
leptina, que participam de processos como apetite e digestão, que as fórmulas artificiais 
não contêm, como a leptina (SINGHAL et al., 2002). Em estudo realizado por Singhal et 
al. (2002), foi encontrada uma relação entre a dieta de recém nascidos pré-termo e as 
concentrações de leptina aos 13-16 anos de idade. Os adolescentes que haviam 
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consumido maior quantidade de leite materno apresentaram concentrações de leptina 
significativamente menores em relação à massa gorda na adolescência, após ajuste 
para potenciais fatores de confusão (idade, sexo, massa gorda). Isso indica que o modo 
de alimentação precoce pode influenciar a obesidade tardia. 

Sobre a relação do aleitamento materno na infância e o desenvolvimento de sobrepeso 
e obesidade na infância e adolescência alguns autores também encontraram alguns 
resultados satisfatórios. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma revisão 
sistemática em 2013 que incluiu estudos observacionais e randomizados que avaliaram 
os efeitos do aleitamento materno na pressão arterial, colesterol total, 
sobrepeso/obesidade, DMT2 e em testes de inteligência, e concluíram que o 
aleitamento materno está associado à menor prevalência de sobrepeso e obesidade 
tardia (HORTA et al., 2013). 

Em estudo realizado por Rossiter e seus colaboradores em 2015, foi investigdo a 
relação entre a duração da amamentação, o tipo de alimentação do recém-nascido e o 
sobrepeso e obesidade entre escolares canadenses. Ao término das análises, foi 
concluído que as crianças que receberam apenas fórmula alimentar tinham mais 
probabilidade de apresentarem obesidade (odds ratio de 1,57 (95%). IC: 1,10-2,25) em 
relação a seus pares que foram apenas amamentados. 

Metzger e colaboradores (METZGER et al., 2010) investigaram a relação entre 
alimentação infantil e IMC no final da infância ou adolescência. Participaram deste 
estudo irmãos que apenas um dos dois foi amamentado. O irmão amamentado teve 
menor IMC durante a adolescência, equivalente a uma diferença maior que 6 kg para 
uma criança de 14 anos, de estatura média. Além disso, os irmãos amamentados foram 
menos propensos a atingir níveis de IMC que caracterizam a obesidade. 

Várias revisões sistemáticas e metanálises (DEWEY, 2003; ARENZ et al., 2004; 
HARDER et al., 2005; OWEN et al., 2005; HORTA et al., 2007) identificaram efeitos 
protetores do aleitamento materno exclusivo em relação ao desenvolvimento da 
obesidade tardia. Resultado diferente foi identificado na revisão de Owen et al. (2005). 
Arenz et al. (2004) descobriram que sete dos nove estudos mostraram efeitos protetores 
da amamentação na obesidade infantil (definida pelo uso de cortes de IMC). O odds 
ratio ajustado foi de 0,78, o que significa que a amamentação reduziu as chances de 
obesidade em 22%. Horta et al. (2007) realizaram uma revisão sistemática de 39 
estudos observacionais e randomizados sobre o efeito da amamentação na prevalência 
de sobrepeso e obesidade e encontraram um efeito protetor estatisticamente 
significante entre aqueles estudos que controlavam o status socioeconômico e a 
antropometria parental (odds ratio de 0,78 (95%). IC: 0,72-0,84). 

Em contrapartida, o resultado encontrado por Neutzling et al. (2009) foi diferente. No 
estudo avaliaram crianças acompanhadas desde o nascimento, em 1993, em Pelotas, 
cidade do sul do Brasil. Aos 11 anos, a obesidade foi mais frequente entre as crianças 
amamentadas [odds ratio: 1,34 (intervalo de confiança de 95%: 0,45; 3,91). 

As evidências do presente estudo demonstram a importância do aleitamento materno 
exclusivo para a prevenção do sobrepeso e obesidade na adolescência, visto que a 
associação inversa foi identificada. Como limitação deste estudo a inclusão na revisão 
sistemática de apenas os estudos publicados em português, inglês e espanhol, podem 
gerar viés de publicação devido ao idioma. No entanto, destaca-se que, esses três 
idiomais proporcionam elevada cobertura da produção científica internacional. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 540 

 

 
Conclusão 
 

Os profissionais de saúde envolvidos no cuidado das relações mãe-bebê devem 
encorajar as mães a amamentar seus bebês por um longo período de tempo, mesmo 
sem sua relação com a prevenção da obesidade estar completamente esclarecida. O 
possível efeito protetor da amamentação pode permanecer não apenas durante a 
infância, mas também durante as fases seguintes. A prevenção da obesidade é de 
grande importância e a amamentação é um método benéfico para a mãe e para o bebê. 
Ao reduzir o risco das complicações que uma população com obesidade pode 
desenvolver, reduz-se também o constante aumento de investimentos requeridos dos 
sistemas de saúde. 
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TÍTULO: Características dos casos confirmados quanto aos aspectos clínicos das 

arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

O presente estudo descreve os sinais clínicos que estiveram em maior número dos 
casos notificados das arboviroses dengue, chikungunya e zika. Diante da insuficiência 
de buscas que incluam os sinais e sintomas que possam estar ligados às epidemias, 
este trabalho objetiva realizar uma análise do perfil epidemiológico dos casos de 
dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte no período de 2015 a 
2017. A população foi composta dos casos confirmados das arboviroses no RN com 
dados obtidos através das fichas de notificações e investigação disponíveis na 
Secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Em conformidade com 
os sinais clínicos que que estavam mais presentes durante os três anos foram a cefaleia, 
febre, mialgia e artralgia intensa. Viu-se que, no ano de 2016, ocorreu uma melhora no 
preenchimento do quadro de notificação acarretando uma maior taxa de informações 
sobre as variáveis sendo assim mais condizentes com as informações contidas nos 
boletins epidemiológicos. Sendo assim, preciso o desenvolvimento de ações de 
capacitação dos profissionais de saúde para o preenchimento correto das fichas de 
notificações para que se tenha dados mais confiáveis e, consequentemente, uma 
melhoria na qualidade da informação. 
 
Palavras-chave: Infecções por arbovírus; Epidemiologia; Educação em Saúde. 

TITLE: Characteristics of confirmed cases regarding clinical aspects of dengue, 

chikungunya and zika arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 
The present study describes the clinical data that are in most reported cases of dengue, 
chikungunya and zika arboviruses. In the failure of searches that sensors and signals 
that are capable of the epidemiological case in dengue, chikungunya and zika in the 
state of the epidemiological case in denegacy, chikungunya and zika in the state of the 
Rio de Janeiro to 2017. A Rating: 0.0 is registered in the data sheets and procedures 
available at the Rio Grande do Norte State Department of Public Health. Compared to 
the clinical parameters that were more intense during the three years in which headache, 
fever, myalgia and severe arthralgia. In 2016, there was an improvement in the detection 
of a higher rate of information on the variables that became more consistent with the 
information contained in the epidemiological bulletins. Thus, the development of training 
actions for health professionals to fill in the notification forms so that the data is better 
known and, consequently, an improvement in the quality of information. 
 
Keywords: Arbovirus Infections; Epidemiology; Health Education. 
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Introdução 

Nos últimos anos a Saúde Pública no Brasil vem deparando-se com um vetor 
denominado Aedes aegypti, seu controle ainda é um desafio, tendo em vista que ele é 
o vetor dos quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV) no Brasil, além de ser 
transmissor da Chikungunya (CHIKV) e zika (ZIKV) (ZARA et al., 2016). 

O DENV e ZIKV pertencem à família Flaviviridae e o CHIKV está incluído na família 
Togaviridae. Os sinais e sintomas relacionados com estas arboviroses são bastante 
semelhantes, febre alta, exantema, dor retrorbital, poliartralgia, mialgias, vômitos, 
náuseas e fadiga, o que acaba interferindo no diagnóstico clínico e preciso dessas 
doenças (RODRIGUEZ-MORALES, 2015). 

Tendo em vista este contexto, os desfechos da associação desses arbovírus em um 
mesmo paciente são desconhecidos, fato possível de ocorrer por estes coabitarem, 
muitas vezes, a mesma região geográfica, predominantemente climas tropicais e 
subtropicais, e serem transmitidos pelos mesmos vetores, Aedes aegypti e Aedes 
albopictus. Tendo sido originado de países onde o clima predomina o tropical, 
subtropical e temperado, grande parte da America latina, onde foi originalmente 
encontrado e inserido na região caribenha, de onde foi rapidamente manifestado para a 
região da América do Sul (ROTH, 2014; RODRIGUEZ-MORALES, 2015). 

No Brasil, no primeiro trimestre de 2019, foram registrados 273,193 mil casos prováveis 
de DENV no país, em relação à CHIKV foram registrados, também, nesse mesmo 
período, 15.352 casos prováveis e 2.344 casos prováveis de Zika e no, Rio Grande do 
Norte, segundo o , no mesmo período, foram notificados para as três arboviroses 
dengue, chikungunya e zika 17.850, 4.094 e 150 casos prováveis respectivamente. 
Estes dados mostram que o número de casos de arboviroses tem aumentado e que tem 
demonstrado um descuido por parte da população frente às campanhas de combate ao 
Aedes. A consequência mais alarmante e visível que elas podem trazer a longo e curto 
prazo, principalmente a Zika e a Chikungunya, é a microcefalia em recém nascidos, a 
síndrome de Guillain Barré e a poliartralgia crônica . (BRASIL, 2019) (MALTA et al, 
2017). 

Assim, este estudo é de relevância quando se trata em caracterizar os casos 
confirmados quanto aos aspectos clínicos das arboviroses dengue, chikungunya e zika 
em circulação, podendo trazer tendências de prevenção e controle e traçar um perfil 
epidemiológico que é de suma importância para objetivar metas específicas com o 
proposito de melhorar esses índices numerosos de casos de arboviroses identificando 
assim as necessidades e com isso propor soluções. O estudo teve como objetivo 
caracterizar os casos confirmados quanto aos aspectos clínicos das arboviroses 
dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo atendeu a um dos objetivos do projeto de pesquisa intitulado Análise 
da situação epidemiológica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do 
Rio Grande do Norte, Brasil. Portanto, a descrição metodológica é muito semelhante, 
sendo apontadas algumas especificidades. Assim, realizou-se uma pesquisa 
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epidemiológica e retrospectiva. A população foi composta por todos os casos 
confirmados de dengue, chikungunya e zika notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) no estado do Rio Grande do Norte no período de 2015 
a 2017, vale salientar que em 2019 os dados citados foram até o final da semana 
epidemiológica 25.. Definiu-se esse recorte temporal, pois apenas a partir de 2015 
iniciaram-se as notificações de casos de ZIKV no Estado, estabelecendo a concomitante 
circulação dos três vírus. 

Segundo os boletins epidemiológicos divulgados na página eletrônica da SESAP-RN, 
em 2018 foram notificados 29.775 casos suspeitos de dengue e destes foram 
confirmados 12.396 e em 2019 foram notificados 17.850 casos suspeitos de dengue 
sendo confirmados 3.132 casos. Relativo à Chikungunya, em 2018, notificou-se 3.552 
casos suspeitos, sendo confirmados 1.265. Referente a 2019, até a 25º semana 
epidemiológica, foram notificados 4.094 prováveis casos sendo, 1.064 confirmados. 
Relativo à zika, no ano de 2018, foi-se notificados 1.122 casos suspeitos, dos quais 59 
foram confirmados. Em 2019, foram registrados 150 casos prováveis de Zika sem 
nenhum sido confirmado. 

Os dados foram obtidos por meio das fichas de notificação e investigação dos casos 
disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do estado do Rio Grande do Norte (SESAP-
RN). A coleta de dados foi realizada por discentes de enfermagem cadastrados neste 
projeto, como bolsistas e voluntários, acompanhados por docentes e colaboradores. 

Os dados foram digitados e organizados em um banco utilizando-se o Programa 
Microsoft Excel 2013 e analisados no ambiente do Software R (R Development Core 
Team 2011; R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Os dados foram 
tratados por meio de frequências absolutas e relativas. 

Apesar do estudo não envolver diretamente seres humanos, este seguirá todos os 
preceitos da Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de 
pesquisas com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN sob protocolo nº 2.445.935. 

 
Resultados e Discussões 

 

O Brasil é um país que demonstra um quadro endêmico e focos de surtos epidêmicos 
habituais para doenças infecto parasitárias, como a dengue, tendo em vista que ela é 
um resultante do arranjo social, ambiental e econômico. Tida como uma infecção viral 
negligenciada cujo aumento da incidência está diretamente ligado a degradação 
ambiental (RAMOS, MACHADO, 2014). 

Segundo os casos confirmados das arboviroses dengue, chikungunya e zika no período 
de 2015 a 2017, SESAP-RN, notou-se que o maior número de casos é o de dengue, 
com um total de 30,776 casos confirmados no decorrer dos três anos. Em seguida vem 
a chikungunya com o total de 9.151 casos e depois a zika com 260 casos. Os casos de 
arboviroses vêm aumentando no pais principalmente na região norte, entretanto a região 
nordeste figura na terceira posição do ranking e na referida região o RN ocupa a terceira 
posição em número de casos notificados de Dengue em taxa de incidência (OLIVEIRA, 
DIAS, 2016). 
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Em 2015 os sinais clínicos de dengue que tiveram maiores frequências foram cefaleia 
(25%), mialgia (21%) e dor retrorbital (4,8%) em contrapartida, em 2016, a dor 
retroorbital foi substituída pela artralgia intensa (11,17%), ficando a tríade, cefaleia, 
mialgia e artralgia intensa. Já em 2017, a cefaleia e a mialgia continuaram sendo apenas 
acrescentado o vômito (5,52%) como terceiro maior frequência de sinais clínicos. A 
chikungunya no ano de 2015 não obteve nenhum dado notificado o que dificultou sua 
avaliação no referido ano. Com a epidemia das arboviroses em 2016 os sinais clínicos 
mais frequentes para ela foram a febre (18,47%), artralgia intensa (18,51%), cefaleia e 
mialgia (15,90%). A investigação dos aspectos clínicos relacionados às arboviroses 
obteve resultado com nível de coerência elevado em relação às literaturas vigentes e 
em comum acordo com os dados da SESAP, tendo em vista que no ano de 2016 houve 
uma maior taxa de notificações em relação as arboviroses que o ano anterior. A respeito 
dos sinais clínicos mais evidentes reportados foram que a cefaleia e a artralgia intensa 
é um dos achados mais comuns após a fase aguda do episódio de infecção viral 
causado pelo DENV e CHIKV juntamente da mialgia (LUENGAS et al, 2016). 

Um adendo para a variável hospitalização que obteve o maior percentual de 
ignorado/branco (56,01%), tanto para a dengue quanto para a chikungunya. O 
preenchimento inadequado das fichas de notificações propicia o desenvolvimento de 
dados incompletos e não verdadeiros, o que pode acarretar em um processo falho de 
desconhecimento do processo saúde-doença fazendo com que comprometa o real perfil 
epidemiológico dos casos impedindo a avaliação da varável. (MARQUES; SIQUEIRA; 
PORTUGAL, 2018). 

Quanto a variável evolução, para a dengue, a cura (63,20%) foi a que obteve maior 
percentual em 2016, já em 2017, o ignorado/branco (36,62%) se sobressaiu. Não 
existindo um tratamento específico para o vírus da dengue, o tratamento recomendado 
é o diagnóstico precoce e o tratamento clínico como o repouso, hidratação com soro e 
líquidos caseiros, uso de medicamento antitérmicos, analgésicos, antieméticos, em 
caso de vômito, e anti-histamínicos em caso de exantema. Com esse regime de 
tratamento clínico acarretou um índice razoavelmente alto de cura, entretanto o grande 
percentual de não notificação do estado de evolução fez com que dificultasse a 
avaliação da variável. Referente à chikungunya a cura (86%) obteve um maior índice, 
tendo um regime terapêutico semelhante ao da dengue, entretanto a cronicidade da 
artralgia persistente característica dela, faz com que seja uma infecção viral de alta 
morbidade que tem como consequência a redução da produtividade e da qualidade de 
vida. Todo o caso suspeito de chikungunya tem de ser notificado imediatamente ao 
serviço de vigilância epidemiológica (RAMOS, MACHADO, 2014; OLIVEIRA, DIAS, 
2016; MORCERF et al, 2015; BRASIL, 2008, 2015). 

No que concerne a Zika, o não preenchimento dos sinais clínicos nas fichas de 
notificação inviabilizou a análise destas variáveis referentes a esse agravo. Foram 
confirmados 281 casos no RN, segundo a SESAP-RN, e uma evolução para cura de 
mais de 80% a Zika preocupa pelo aumento incomum do número de recém-nascidos 
com microcefalia que começou a ser detectado meses após os surtos de ZIKV que se 
iniciaram no nordeste brasileiro. A maior porcentagem de zika em grávidas no RN foi de 
24% no 2ª trimestre gestacional, entretanto, o ignorado/branco obteve percentual maior, 
acima de 59% (BASTOS, 2018). 

 
Conclusão 
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Conclui-se, a partir dos resultados que foram analisados nesta pesquisa, verificou-se 
que a arbovirose de maior taxa de notificação nos anos citados foi a dengue, sendo o 
ano de 2016 o de maior acometimento das três arboviroses e o de 2015 com a menor 
taxa de notificação. Subentendendo-se que a cultura da notificação dos casos de 
arboviroses por parte dos profissionais da saúde se intensificasse devido ao aumento 
de casos a cada ano e com a entrada da zika, em 2015, no contexto da saúde pública 
que fez com que os casos de recém-nascidos com microcefalia elevasse. 

No ano de 2016 houve uma maior taxa de notificação em relação às arboviroses fazendo 
com que deixasse seu status de doença endêmica para epidémica e a partir da análise 
dos resultados desta pesquisa, evidenciou-se que os sinais clínicos mais presentes nas 
arboviroses é a febre, mialgia, artralgia e dor retrorbital. 

Identificou-se a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a 
prevenção e controle das arboviroses, tendo em vista que estas doenças são 
caracterizadas como um grave problema de saúde pública. 
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TÍTULO: Características pulpares após o uso do agente clareador dentário 

Resumo 

Este trabalho objetivou testar um material lançado no mercado recentemente, Power 
Bleaching Office à base de peróxido de carbamida à 37%, que, segundo as instruções 
de uso do fabricante, não preconiza a aplicação de barreira gengival. Devido a falta de 
recursos materiais, utilizou-se peróxido de hidrogênio a 35%, avaliando a presença de 
células inflamatórias na polpa dentária de ratos submetidos a clareamento dental com 
barreira gengival. Foram utilizados 20 ratos, 4 grupos, sendo 5 animais analisados em 
cada grupo. As sessões de clareamento consistiu em 3 aplicações repetidas de 0,02ml 
de gel clareador por dente, durante 15 minutos cada, com um total de 45 minutos de 
exposição ao gel. Após o experimento, mandíbulas foram seccionadas para obtenção 
de elementos dentários e processados para obtenção de lâminas histológicas. A 
classificação da inflamação se deu de acordo com a gravidade. Na análise estatística 
não houve significância entre grupos controle e grupos clareados 24 horas e 10 dias, 
onde p> 0,05 (p= 1,0). Entre os grupos clareados e não clareados, p< 0,05 (p= 0,01). 
G1 e G3 apresentaram aspectos de normalidade do tecido pulpar, G2 houve além de 
infiltrado inflamatório moderado, presença de áreas de necrose e neutrófilos e G4 
também houve presença de infiltrado inflamatório moderado. O clareamento dental, com 
peróxido de hidrogênio a 37%, em ratos, provocou danos pulpares graves, com resposta 
inflamatória exacerbada. 
 
Palavras-chave: Clareamento dental; Ratos Wistar; Pulpite; Peróxido de Hidrogênio. 

TITLE: Avaliação da integridade gengival e pulpar após o uso do agente clareador com 

e sem barreira gengival 

Abstract 

This study aimed to test a material recently released in the market, Power Bleaching 
Office based on carbamide peroxide at 37%, which, according to the manufacturer's 
instructions, does not recommend the application of gingival barrier. Due to lack of 
material resources, 35% hydrogen peroxide was used, evaluating the presence of 
inflammatory cells in the dental pulp of rats submitted to dental bleaching with gingival 
barrier. Twenty rats were used, 4 groups, and 5 animals were analyzed in each group. 
The whitening sessions consisted of 3 repeated applications of 0.02ml of bleaching gel 
per tooth for 15 minutes each, with a total of 45 minutes of gel exposure. After the 
experiment, jaws were sectioned to obtain dental elements and processed to obtain 
histological slides. The classification of inflammation occurred according to severity. In 
the statistical analysis there was no significance between control groups and bleached 
groups 24 hours and 10 days, where p> 0.05 (p = 1.0). Among the bleached and 
unblinded groups, p <0.05 (p = 0.01). G1 and G3 presented normal aspects of the pulp 
tissue. G2 also had moderate inflammatory infiltrate, presence of necrotic and neutrophil 
areas and G4 also had moderate inflammatory infiltrate. Dental bleaching, with 37% 
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hydrogen peroxide in rats, caused severe pulpal damage, with an exacerbated 
inflammatory response. 
 
Keywords: Tooth Bleaching; Rats, Wistar; Pulpitis; Hydrogen Peroxide. 

Introdução 

O clareamento dental, procedimento realizado constantemente em consultórios 
odontológicos é procurado por pacientes insatisfeitos com a cor de seus dentes. A 
grande procura por esse método é decorrente do fato de esse apresentar resultados 
imediatos e não demandar colaboração do paciente¹. Vários métodos e abordagens têm 
sido descritos na literatura para o clareamento de dentes vitais utilizando diferentes 
agentes clareadores e diferentes concentrações dos mesmos, bem como o tempo de 
aplicação e a apresentação do produto². O mecanismo de ação dos agentes clareadores 
ainda é uma incógnita e há necessidade de mais pesquisas para maiores 
esclarecimentos. O principal componente químico presente nos géis clareadores 
disponíveis no mercado é o peróxido de hidrogênio (H2O2). É uma substância altamente 
reativa, sendo capaz de quebrar duplas ligações de moléculas orgânicas, como 
pigmentos existentes na estrutura dentária, fazendo com que essas sejam cada vez 
menores, reduzindo absorção de luz pelos cromóforos, promovendo o clareamento 
dentário³. Em virtude de seu baixo peso molecular, pode penetrar nos túbulos 
dentinários e chegar à câmara pulpar, causando diversos danos. Como o processo de 
clareamento se inicia a partir de uma reação de oxirredução das estruturas orgânicas, 
gera espécies reativas de oxigênio que no interior da polpa pode ocasionar estresse 
oxidativo, acarretando danos ao DNA celular, fragmentação de proteínas e peroxidação 
de lipídeos, podendo induzir a apoptose e necrose de células4. A reação adversa, 
clinicamente detectada, mais comum ao clareamento é a sensibilidade dentária. Os 
mecanismos que levam à ocorrência de sensibilidade durante e após a realização do 
clareamento não são conclusivos. Alguns levantamentos discutidos na literatura 
sugerem que a sensibilidade dental pode ser resultado da livre difusão e penetração dos 
agentes clareadores na câmara pulpar, levando a reações inflamatórias transitórias nos 
tecidos da polpa5. Dessa forma, a presente pesquisa avaliou a presença ou não de 
células inflamatórias envolvidas na hipersensibilidade dentária após clareamento de 
consultório, dando ênfase à análise de alterações pulpares induzidas pela difusão de 
agentes clareadores a base de peróxido de hidrogênio a 35% em incisivos de ratos 
Wistar em diferentes momentos visando investigar as reações inflamatórias ocorridas. 
Com isso, tornou-se possível a quantificação e qualificação das células inflamatórias 
participantes do processo. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa foi realizada em 20 ratos Wistar machos imaturos (180-200g), alojados em 
condições padrões, divididos de forma randomizada em quatro grupos, sendo 5 animais 
analisados em cada grupo. Um total de 100 incisivos centrais maxilares e mandibulares 
foram utilizados. Os animais foram mantidos em gaiolas plásticas individuais feitas de 
polipropileno natural, com puxador frontal, divisória entre bebedouro e ração, além de 
ciclos de 12h de luz/escuridão a 22+ 0,1 °C, com acesso à vontade para comida e água. 
Para cada fase experimental, os animais foram submetidos a anestesia induzida por via 
intramuscular (IM) com cetamina 10% (70 mg / kg administrado) e xilazina 2% (10 mg / 
kg administrado) por se tratar de um procedimento local de média intensidade 
(clareamento). O gel clareador de escolha, utilizado nos dois grupos clareados (G2 e 
G3) foi peróxido de hidrogénio a 35% (Opalescencer Boost; Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.; Jd. Panorama - Indaiatuba – SP). Dois grupos (G1 e G4), 
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designados de controle, não receberam aplicação de nenhum tipo de gel ou placebo 
nos incisivos (grupo controle 24 horas e 10 dias para confrontar os resultados com os 
respectivos grupos experimentais). Para cada sessão de clareamento, o tratamento 
consistiu em 3 aplicações repetidas de 0,02ml de gel clareador por dente, durante 15 
minutos cada, com intervalo de 2 minutos entre as aplicações para um total de 45 
minutos de exposição ao clareador. Para proteção gengival, utilizou-se a barreira Top 
Dam (FGM PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME – BRASIL). Após o 
experimento, nos tempos previamente determinados, os animais foram sacrificados com 
90 mg/kg de Tiopental associado a Lidocaína a 2% seguido de deslocamento cervical 
executado por indivíduo treinado. Em seguida as mandíbulas e maxilas foram 
separadas, dissecadas e fixadas em 10% de formalina tamponada durante 24 horas. 
Procedeu-se com lavagem em água corrente por uma hora. Posteriormente, os 
elementos dentários foram desmineralizados em ácido nítrico a 5% durante 15 dias, 
sendo o ácido trocado todos os dias, a fim de remover o cálcio e confeccionar as lâminas 
histológicas. Após esse tempo, lavou-se o material em água corrente por uma hora. Os 
tecidos foram desidratados através de uma série graduada de etanol e embebidos em 
parafina. Cortes no plano mesio-sagital de 5 mícrons foram realizados e corados com 
hematoxilina-eosina para análise histológica. O exame foi realizado por um único 
examinador e feito sob microscopia de luz (400, 4000 DM B; Leica, Wetzlar, Alemanha). 
A câmara pulpar foi dividida em terços (oclusal, médio e cervical). A classificação foi 
baseada na gravidade da inflamação (1 – células inflamatórias ausentes ou em número 
insignificante; 2 – infiltrado inflamatório leve (< 25 células por campo); 3 – infiltrado 
inflamatório moderado (entre 25 e 125 células por campo); 4 – infiltrado inflamatório 
grave (> 125 células por campo)), em conformidade com o número médio de células 
inflamatórias presentes em cada terço. Os resultados foram submetidos à análise 
estatística de Wilcoxon-Mann-Whitney. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com a análise estatística, percebeu-se que não houve diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos controle não clareados 24 horas (G1) e 
não clareados 10 dias (G4); assim como entre os grupos clareados 24 horas (G2) e 
clareados 10 dias (G3), onde p= 1,0 (p> 0,05). Entre G2 G1 houve diferença estatística 
significante; bem como entre G3 e G4, onde p= 0,01 (p< 0,05). Durante a análise 
histológica, observou-se que G1 e G4 apresentaram aspectos de normalidade na 
dentina e polpa, com presença de odontoblastos na camada subjacente ao tecido 
dentinário. Comparando-se G2 e G3, algumas diferenças foram percebidas, em G2 
houve além de infiltrado inflamatório moderado (mais concentrado), a presença de áreas 
de necrose (maiores) e neutrófilo (células responsáveis pelo processo de inflamação 
aguda). Em G3 também existiu presença de infiltrado inflamatório moderado (menos 
concentrado), contudo com pequenas regiões necróticas, angiogênese (neoformação 
de vasos sanguíneos indicando o início do reparo tecidual) e presença de linfócitos. 
Apesar desse período de 10 dias não ser suficiente para o completo reparo tecidual, é 
possível afirmar que a partir da angiogênese, garantindo o suprimento sanguíneo à 
região, assim como intensa atividade dos leucócitos, foi desencadeado o início do 
reparo tecidual, o que pode sugerir que com o aumento do tempo de acompanhamento, 
chegarse-ia ao total reparo tecidual, corroborando com os trabalhos que afirmam que a 
resposta inflamatória é transitória6 . Estudos com um maior tempo de acompanhamento 
para observação da possibilidade de reparo tecidual pulpar devem ser estimulados. Os 
agentes clareadores são citotóxicos e como consequência, aumentam o estímulo à dor 
e a resposta inflamatória. Durante os procedimentos de clareamentos, diferentes 
concentrações de peróxido de hidrogênio e diferentes tempos de exposição são usados, 
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essas diferenças podem produzir diferenças significativas nas respostas pulpares7 
Estudos in vitro avaliaram a segurança dos sistemas de clareamento e sugeriram que 
estes podem causar reações pulpares adversas. Contudo, a ausência de sistema 
vascular e imune ativo, pode tornar o estudo menos fiel. Portanto, estudos in vivo são 
mais apropriados para avaliar com maior precisão os efeitos do clareamento sobre a 
polpa dentária8. Dessa forma, o método utilizado na pesquisa baseou-se na avaliação 
da presença da resposta inflamatória por meio de análise histológica, em modelos 
experimentais vivos, tornando assim os dados mais fidedignos. Esses resultados podem 
explicar a hipersensibilidade pós-operatória, devido às características da inflamação 
aguda, desencadeada nas primeiras 24-48 horas, que tem como característica dor, 
calor, rubor, edema, perda de função9. Muitos fatores devem ser levados em 
consideração durante a utilização da técnica de clareamento dentário. A concentração 
do produto usado10, a pressão osmótica do agente clareador11 , as sessões 
necessárias para alcançar o efeito desejado12 , a espessura de esmalte e dentina 
presente na estrutura dentária, a duração do procedimento, bem como a presença e o 
tipo de restauração existente no elemento dentário, trincas e recessões13 . Todos esses 
fatores podem influenciar na inflamação pulpar e, consequentemente, na sensibilidade 
trans e pós-operatória. Em um estudo14 realizado em molares de ratos Wistar 
submetidos a diferentes sessões de clareamento a 35% de peróxido de hidrogênio 
ocorreram graves danos ao tecido pulpar, com áreas de grande desorganização do 
tecido pulpar, áreas de necrose com características de irreversibilidade. Isso demonstra 
a intensa e rápida penetração do peróxido de hidrogênio no tecido pulpar, estando essa 
além da capacidade de resposta protetora desse tecido, resultando em inflamação 
imediata deste tecido. Resultado este, correspondente aos encontrados neste estudo, 
comprovando os efeitos adversos dos géis clareadores aos tecidos pulpares. Em outro 
estudo16, utilizando incisivos humanos submetidos a um processo de clareamento 
dental repetido, semelhante ao utilizado no estudo com ratos, grandes áreas de necrose 
na polpa coronária e tecido pulpar radicular apresentaram uma resposta inflamatória 
leve. O que demonstra que em dentes humanos o gel clareador é também capaz de se 
difundir e causar danos ao tecido pulpar. O problema está em não sabermos a 
quantidade de peróxido de hidrogênio que o tecido pulpar é capaz de tolerar sem que 
haja prejuízos. Nos dentes expostos ao peróxido de hidrogênio a 35% por 30 minutos, 
como também os expostos a 35%, com 45 minutos de tratamento, os valores da 
densidade ótica foram superiores aos do grupo controle. Na análise histológica verificou-
se ainda, que o grupo controle não apresentava coloração com tinta da Índia, enquanto 
no grupo tratado com 35% de peróxido de hidrogênio, apresentava coloração extensa e 
conteúdo de tinta significativo, indicando dessa forma aumento da permeabilidade 
vascular. Que confirma o fato da difusão desta substância à câmara pulpar tornando-se 
citotóxicas as células, causando diversos prejuízos como a inflamação e consequente 
sensibilidade pós-operatória como observado em nosso estudo17. 
 
Conclusão 
 
Pode-se concluir com o presente estudo que o peróxido de hidrogênio a 35% é capaz 
de se difundir à câmara pulpar dos elementos dentários submetidos ao procedimento 
clareador, em ratos, e provoca danos pulpares graves, com resposta inflamatória 
exacerbada e necrose, nas primeiras 24 horas. O período de 10 dias apesar de 
apresentar características de inflamação, também é possível verificar características de 
início de reparo tecidual, contudo este tempo ainda não é suficiente para o reparo total. 
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TÍTULO: Quantificação de nitrito de sódio presente em amostras de presunto utilizando 

a espectrofotometria de absorção molecular. 

Resumo 

O nitrito é um composto usado como aditivo alimentar, sendo amplamente utilizado em 
produtos cárneos processados devido à sua ação conservante. Além disso, é 
responsável por doar propriedades desejáveis a estes alimentos em conserva, tais como 
o aroma, cor e sabor característico. Entretanto, por ser um composto instável e 
altamente reativo, quando presente em altas concentrações é danoso ao organismo, 
podendo contribuir com o surgimento de câncer, tendo em vista a sua capacidade de 
formar nitrosaminas e nitrosamidas, ou ainda a formação da meta-hemoglobina, 
ocasionada pela ligação irreversível deste íon à molécula de hemoglobina, dificultando 
o transporte de oxigênio nos tecidos. Por isso, a Legislação Brasileira estabelece uma 
concentração máxima de nitrito presente nestes alimentos, sendo equivalente a um 
limite de 150 mg/kg. Levando-se em consideração o elevado consumo destes produtos 
curados, foi escolhido o presunto como amostra a fim de realizar a quantificação de 
nitrito, sendo analisado o teor deste composto em três marcas diferentes 
comercializadas na cidade de Natal – RN. Neste contexto, após quantificação 
espectrofotométrica de três amostras diferentes, realizadas em duplicata, foram obtidos 
os seguintes valores referentes à média da concentração de nitrito de sódio em cada 
amostra de presunto: Amostra A: 8,39 mg/kg; Amostra B: 10,54 mg/kg; Amostra C: 2,74 
mg/kg, podendo observar o cumprimento do preconizado na Legislação. 
 
Palavras-chave: Nitrito de sódio; Presunto; Conservante; Câncer; Meta-hemoglobina. 

TITLE: Quantification of sodium nitrite present in ham samples using molecular 

absorption spectrophotometry 

Abstract 

Nitrite is a compound used as a food additive and is widely used in processed meat 
products due to its preservative action. In addition, it is responsible for giving desirable 
properties to these canned foods such as the aroma, color and characteristic flavor. 
However, for being unstable and highly reactive compound, when present in high 
concentrations, it is harmful to the organism and may contribute to the emergence of 
cancer, with a view to your ability to form nitrosamines and nitrosamidas, or the formation 
of methaemoglobin, caused by the irreversible binding of this ion to the hemoglobin 
molecule, making oxygen transport difficult in tissues. Therefore, the Brazilian 
Legislation establishes a maximum concentration of nitrite present in these foods, being 
equivalent to a limit of 150 mg/kg. Taking into consideration the high consumption of 
these cured products, the ham was chosen as a sample in order to quantify nitrite, and 
the content of this compound was analyzed in three different brands sold in Natal - RN. 
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In this context, after spectrophotometric quantification of three different samples, 
performed in duplicate, the following values were obtained for the mean sodium nitrite 
concentration in each ham sample: Sample A: 8.39 mg / kg; Sample B: 10.54 mg / kg; 
Sample C: 2.74 mg / kg, observing compliance with the Legislation. 
 
Keywords: Sodium nitrite; Ham; Preservative; Cancer; Methaemoglobin. 

Introdução 

É conhecido que o nitrogênio é um dos elementos químicos presentes em maior 
quantidade na atmosfera terrestre, o qual passa por reações que originam os compostos 
de nitrogênio. Ao ocorrer o processo de oxidação, esse elemento pode ser oxidado a 
nitrato (NO3-) e a nitrito (NO2-), processo conhecido como nitrificação (MARTINS, et al., 
2003). Tanto nitratos quanto nitritos estão presentes naturalmente na maioria dos 
vegetais, sendo também aditivos alimentares presentes em alimentos de origem animal, 
como peixes e produtos cárneos processados e defumados (BENEVIDES et al., 2011). 
A adição de nitrito nesses produtos é de interesse da indústria alimentícia, tendo em 
vista que este composto possui propriedade conservante, evitando o crescimento de 
micro-organismos e, além disso, é responsável por fornecer características desejáveis 
às carnes em conserva, como a cor rosada, sabor e aroma destes alimentos (DUTRA 
et al., 2007). A sua cor rosada é proveniente da reação da mioglobina com o óxido nítrico 
originada pela redução do nitrito, formando o pigmento nitrosilmioglobina, responsável 
por aumentar a aceitação desses alimentos pelo consumidor (CUNHA et al., 2003). A 
utilização de nitrito como aditivo alimentar vêm tornando-se um fator alarmante, pois 
trata-se de um composto instável com capacidade de reagir com substâncias presentes 
nos alimentos, originando produtos danosos ao organismo (OLIVEIRA et al., 2017). A 
fim de tentar diminuir a sua reatividade com os componentes alimentares, podem ser 
incluídos agentes antioxidantes na fabricação de produtos cárneos, tais como o ácido 
ascórbico e o tocoferol (WALTERS, 1996). Em relação aos malefícios causados pelo 
consumo de altas concentrações de nitrito no organismo é importante destacar que este 
composto, quando reduzido a ácido nitroso e na presença de aminas e amidas 
secundárias, possui a capacidade de formar nitrosaminas e nitrosamidas as quais 
possuem propriedades cancerígenas (CUNHA et al., 2003), mutagênicas e 
teratogênicas (SOUZA et al., 1990). Ademais, o íon nitrito ainda possui a capacidade de 
alterar a estrutura da hemoglobina através da formação de uma ligação irreversível com 
esta, originando a meta-hemoglobina e, consequentemente, prejudica o transporte de 
oxigênio para os tecidos (OLIVEIRA et al., 2017). Nesse contexto, também se atentou 
para casos de aumento da incidência de câncer, principalmente de estômago, 
relacionando-se com a elevada utilização de produtos cárneos curados com nitrito, já 
que este é absorvido pelo trato gastrointestinal (DUTRA et al., 2007). Dentre as carnes 
curadas, pode-se destacar o presunto, já que este é um alimento de fácil acesso, prático 
e amplamente utilizado no dia a dia. O processo de fabricação do presunto envolve a 
preparação das carnes que serão utilizadas, sendo necessário separar os músculos do 
pernil e remover tendões, nervos e excesso de gordura. Posteriormente, é realizada a 
adição dos aditivos alimentares que serão inseridos no preparo da salmoura e para a 
cura destes alimentos será adicionado nitritos e/ou nitratos (LAWRIE, 1998). A fim de 
tentar reduzir os prejuízos causados pela presença deste composto na dieta da 
população, a Portaria n° 1004/1998 define o limite máximo de 0,015g/100 g (150mg/kg) 
de nitrito de sódio ou potássio presente nas carnes em conserva (BRASIL, 1998). Desta 
forma, levando-se em consideração o exacerbado consumo de produtos cárneos 
processados e o impacto que seus aditivos podem causar na saúde dos consumidores, 
objetivou-se, neste estudo, realizar a determinação de nitrito de sódio em amostras de 
presunto de três marcas diferentes comercializadas na cidade de Natal – RN com a 
finalidade de verificar o cumprimento da legislação vigente. 
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Metodologia 
 
2.1. Amostra As amostras de presunto foram adquiridas na cidade de Natal- RN, sendo 
analisadas três marcas diferentes (A,B,C), cada uma em duplicata. 2.2 Determinação 
espectrofotométrica de nitrito No preparo de todas as soluções foi utilizado água 
deionizada e reagentes de pureza analítica. Além disso, foram usadas pipetas, 
pipetadores, balões volumétricos, balança analítica, béquer, espectrofotômetro, 
erlenmeyer, funil, proveta, entre outras vidrarias. 2.3 Reagentes usados para extração 
de nitrito das amostras 1) Solução de tetraborato de sódio deca-hidratado a 5% m/v 2) 
Solução de ferrocianeto de potássio tri-hidratado a 15% m/v 3) Solução de sulfato de 
zinco hepta-hidratado a 30% m/v 2.4 Reagentes usados na quantificação de nitrito de 
sódio nas amostras 1) Reagente sulfanilamida a 0,5% m/v 2) Reagente NED a 0,5% m/v 
3) Solução padrão de nitrito de sódio a 0,2 g/L 4) Solução padrão de trabalho a 8 μg/mL 
2.5 Extração de íons nitrito das amostras Primeiramente, foram separadas e 
identificadas as três amostras de presunto (A, B, C). Para cada amostra de presunto foi 
feita a análise em duplicata (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Desta forma, foi necessário pesar, 
em seu respectivo béquer, 10 g de cada amostra, as quais foram trituradas com auxílio 
de gral e pistilo. Em cada béquer foi adicionado 5 mL de tetraborato de sódio e 
aproximadamente 50 mL de água deionizada a 80º C e permaneceu em banho-maria 
por 15 minutos, repetindo este mesmo procedimento para o branco de reagentes sem 
adição de amostra. Passado este tempo, foi transferido o conteúdo de cada béquer para 
balões volumétricos de 200 mL. Após resfriamento, adicionou-se 5 mL da solução de 
ferrocianeto de potássio e 5 mL da solução de sulfato de zinco, agitando por rotação 
após adição de cada reagente e completou-se o volume dos balões com água 
deionizada. Após este passo, foi necessário deixar o conteúdo dos balões em repouso 
por 15 minutos, porém com constantes agitações nesse período. Passado o tempo 
estimado, foi feita a filtração em papel filtro para o erlenmeyer de 250 mL. 2.6 
Determinação espectrofotométrica de absorção molecular Em seguida, foram pipetados 
10 mL do filtrado presente em cada erlenmeyer, tanto do branco quanto das amostras, 
para balões volumétricos de 50 mL. A estes balões foram adicionados 5 mL do reagente 
sulfanilamida e 3 mL do reagente NED, agitando após cada adição e foi completado o 
volume usando água deionizada. Após homogeneização, fez-se necessário aguardar 
15 minutos para que posteriormente fosse feita a leitura no espectrofotômetro, 
determinando a absorbância a 540 nm. Nesse sentido, para construir a curva-padrão, 
também foi realizada a quantificação de quatro pontos da curva em duplicata, utilizando 
alíquotas de 0,25, 0,5, 2 e 4 mL da solução-padrão de nitrito de sódio a 8 μg/mL. Estas 
alíquotas foram pipetadas em balões volumétricos de 50 mL seguindo as mesmas 
etapas descritas de adição do reagente sulfanilamida e do NED, para que, após 15 
minutos fosse lida sua absorbância. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após obtenção da média das absorbâncias de cada amostra, sendo referentes à 0,096 
para a amostra A, 0,123 para a amostra B e 0,027 para a amostra C, assim como dos 
pontos da curva, obtendo-se valores de 0,027 utilizando-se 0,25 mL de solução padrão 
de trabalho, 0,059 utilizando-se 0,50 mL, 0,250 utilizando-se 2,00 mL e 0,520 utilizando-
se 4,00 mL da mesma solução, usados para a realização da curva-padrão com os 
valores de concentração de nitrito de sódio, respectivamente, de 0,04; 0,08; 0,32; 0,64 
μg/mL no eixo X e os valores de absorbância no eixo Y para, posteriormente, se obter 
o coeficiente angular e linear da reta. Desta forma, a equação da reta obtida após 
realização da curva-padrão foi: y = 0,8127x - 0,0067 R² = 0,999 Nesse sentido, o 
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coeficiente angular equivale à 0,8127 e o coeficiente linear corresponde à - 0,0067. Com 
estes dados, foi realizado o cálculo para descobrir a concentração de nitrito nas 
amostras, o qual está descrito abaixo: (A – b) x 1000 / (p x a) =nitrito de sódio em mg/kg 
Em que: A= absorbância da amostra b= coeficiente linear a= coeficiente angular p= 
massa da amostra em gramas Tomando como base a média dos valores de absorbância 
obtidos após análise espectrofotométrica, ao aplicar a equação descrita anteriormente 
foi possível obter a média da concentração de nitrito de sódio em cada amostra, as quais 
foram equivalentes à 8,39 mg/kg de nitrito de sódio para a amostra A com desvio padrão 
de 3,28, assim como 10,54 mg/kg para a amostra B com desvio padrão de 0,92 e, por 
fim, 2,74 mg/kg para a amostra C com desvio padrão de 0,69. Tendo em vista que o 
limite máximo permitido na Legislação Brasileira é referente à 150 mg/kg de nitrito, 
nenhuma amostra apresentou-se em desacordo. Como apresentado por Souza et al 
(1985), 20% das amostras de presunto apresentaram níveis de nitrito superiores a 200 
ppm. Anos mais tarde, em outro estudo realizado pelos mesmos autores, Souza et al 
(1990), obtiveram resultados que mostraram concentrações de nitrito em presunto 
variando de 29,60 a 98,23 ppm, Já o estudo realizado por Cunha et al (2002) analisou 
concentração de nitrito entre variados produtos cárneos, dentre eles o presunto, o qual 
obteve resultados entre 2,43 a 46,6 ppm, demonstrando também que estes valores 
estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Da mesma forma, corroborando 
com os resultados anteriormente comentados, estudos recentes reafirmam que a 
concentração de uso de nitrito como aditivo alimentar está sendo gradativamente 
reduzida, tais como o estudo proposto por Hu et al (2019) em que os níveis de nitrito 
detectado em amostras de presunto variaram entre 0,098 e 22,969 mg/kg. Lara et al 
(1978) obteve resultados mais alarmantes, tendo em vista que uma das suas amostras 
de presunto apresentou concentração de nitrito equivalente à 146,65 ppm, um dos 
maiores valores desta análise descrito na literatura. Com este dado, pode-se inferir que, 
com o decorrer dos anos, a indústria alimentícia passou a se atentar com o uso deste 
aditivo em altas concentrações, considerando-se que estudos mais recentes 
demonstram concentrações de nitrito em presunto consideravelmente inferiores e a 
preocupação com os danos causados por este composto no organismo tomaram 
maiores proporções. 
 
Conclusão 

 
Baseando-se nos resultados obtidos no presente trabalho, foi possível inferir que todas 
as amostras analisadas estavam de acordo com o proposto pela legislação, pois as 
concentrações de nitrito de sódio nas amostras de presunto variaram em uma faixa de 
2,74 a 10,54 mg/kg. Entretanto, não se pode descartar o risco deste composto presentes 
em altas concentrações no organismo afetando diretamente a saúde e qualidade de 
vida de seus consumidores. Além disso, é relatada sua presença não só em presunto, 
mas também em produtos cárneos processados no geral. Desta forma, uma dieta rica 
em produtos curados pode ocasionar o acúmulo de nitrito no organismo e desencadear 
efeitos indesejáveis. 
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TÍTULO: Aplicativo Hear ZA em crianças e adolescentes com desenvolvimento típico 

Resumo 

 

O teste de dígitos no ruído (TDR), baseado em software para smartphone, foi 
recentemente traduzido e adaptado da sua versão original publicada para o português 
brasileiro, funcionando como uma ferramenta de triagem auditiva contribuindo para uma 
ampla utilização nas diferentes faixas etárias. Dessa forma, este estudo teve como 
objetivo analisar a influência da idade no TDR em normo-ouvintes. A amostra do estudo 
foi constituída de 165 sujeitos com a média quadritonal menor ou igual que 25 dB NA 
na melhor orelha e idade maior ou igual a 18 anos. Os sujeitos foram alocados em três 
grupos de acordo com sua faixa etária, sendo G1 - 96 sujeitos de 18 a 39 anos, G2 – 
45, entre 40 a 59 anos e G3 – 24, entre 60 e 79 anos. Todos os sujeitos realizaram 
audiometria tonal liminar previamente a realização do TDR, que foi apresentado 
binauralmente pelos fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na condição 
inphase, de forma autônoma pelos sujeitos, após orientação dada por aplicadores 
treinados e calibrados. Foi feita a análise dos dados com o teste não-paramétrico 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5%. A mediana da 
relação sinal ruído observada no G1 foi de -10,00, G2 -8,00 e G3 -6,00. Houve diferença 
estatisticamente significativa entre todos os grupos estudados. Pode-se concluir que há 
influência da idade no resultado do TDR em normo-ouvintes. 

 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Influência da idade. 

TITLE: Hear ZA app for typically developing kids and teens 

Abstract 

 

O Digits-in-Noise Hearing Test (TDR), based on smartphone software, was recently 
translated and adapted from its original version published in Brazilian Portuguese, acting 
as a hearing screening tool contributing to a wide use in different age groups. Thus, this 
study aimed to analyze the influence of age on TDR in normal hearing. The study sample 
consisted of 165 subjects with a quadritonal average less than or equal to 25 dB HL in 
the best ear and age greater than or equal to 18 years. The subjects were allocated into 
three groups according to their age group, being G1 - 96 subjects from 18 to 39 years 
old, G2 - 45, between 40 to 59 years old and G3 - 24, between 60 and 79 years old. All 
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subjects underwent pure tone audiometry prior to the TDR, which was binaurally 
presented by the smarthphone Moto Z's own insertion earphones in the inphase 
condition, autonomously by the subjects, after guidance given by trained and calibrated 
applicators. Data analysis was performed using the non-parametric Kruskal-Wallis and 
Mann-Whitney test, using a 5% significance level. The median signal-to-noise ratio 
observed in G1 was -10.00, G2 -8.00 and G3 -6.00. There was a statistically significant 
difference between all groups studied. It can be concluded that there is an influence of 
age on TDR results in normal hearing subjects. 

 
 
Keywords: Hearing screening. Software for smartphone. Influence of age. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 
  
Primeiramente, cabe ressaltar que o título desse estudo foi alterado para "Influência da 
idade no teste de Dígitos no ruído", por se tratar dos primeiros estudos com este teste 
na língua portuguesa não foi possível neste primeiro ano aplicar o mesmo em crianças 
e adolescentes, sendo este um objetivo na renovação do plano de trabalho deste 
projeto. 
A comunicação é uma necessidade indispensável do homem, tornando-o um ser 
sociável, e a sua ausência pode trazer complicações e situações angustiantes 
(AGRAWAL; PLATZ; NIPARKO, 2008). A Organização Mundial de Saúde relata que 
6,1% da população mundial possui deficiência auditiva incapacitante, sendo que, 
destes, 93% são adultos (WHO, 2018), sendo preocupante reconhecer que a 
prevalência da perda auditiva aumenta à medida que a população envelhece 
(AGRAWAL; PLATZ; NIPARKO, 2008). É nessa faixa etária de 18 a 65 anos que as 
pessoas presenciam as etapas ímpares das suas vidas, como a realização profissional, 
casamento e a geração dos seus descendentes (FRANCELIN; MOTTI; MORITA, 2010), 
onde as dificuldades de comunicação provenientes da deficiência auditiva pode 
ocasionar impactos significativo. Ao se tratar do idoso, a deficiência auditiva pode estar 
relacionada à redução da capacidade cognitiva, depressão e diminuição das condições 
funcionais (CACCIATORE et al., 1999). 
Atualmente, métodos de triagem que facilitem o acesso da população a informações 
que concernem a sua saúde auditiva e diminuam as demandas de atendimentos nas 
Unidades de Saúde têm sido base para diversas pesquisas no meio acadêmico. Isso se 
deve ao fato de que esses métodos podem ser usados como importantes ferramentas 
na identificação da deficiência auditiva, diminuindo os gastos desnecessários e 
facilitando o monitoramento e detecção precoce da mesma (WHO, 2019). 
A maioria dos testes para identificar a deficiência auditiva utilizam o tom puro como 
estímulo, todavia, os instrumentos que utilizam a fala no ruído têm-se tornado mais 
presentes hodiernamente, por ser essa a maior desvantagem associada à deficiência 
auditiva (KRAMER; KAPTEYN; FESTEN, 1998) e por simular as condições de escuta 
ao qual somos expostos (MELO, 2019). Dentre os estímulos de fala apresentados, os 
dígitos se tornaram os mais utilizados, por não necessitar de uma carga linguística tão 
robusta (POTGIETER et al., 2018), além de tornar o teste mais automático podendo ser 
feito utilizando um celular (SMITS; KAPTEYN; HOUTGAST, 2004). 
O TDR, baseado em software para smartphone, foi recentemente traduzido e adaptado 
da sua versão original publicada (POTGIETER et al., 2016) para o português brasileiro 
(ANDRADE, 2019). O TDR é uma eficiente ferramenta para triagem auditiva, pois simula 
as situações de escuta cotidiana num teste adaptativo (POTGIETER et al., 2018), 
contribuindo para uma ampla utilização, permitindo, à população, o acesso a um 
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instrumento de triagem simples, por possuir baixo custo e alta sensibilidade (MELO, 
2019), sendo indicado pela Organização Mundial de Saúde e disponibilizado nas 
plataformas de download com o título HearWHO App. 
Concomitante à utilização de métodos de promoção e prevenção à saúde através de 
tecnologias digitais, embasar conhecimentos acerca da influência da idade, em principal 
na população idosa, deve ser constante devido às restrições físicas e a própria 
dificuldade de manipulação do equipamento nessa população, os quais foram 
apontados como agentes limitantes do uso dos smartphones como facilitador do acesso 
à saúde (MOORE; ROTHPLETZ; PREMINGER, 2015). Atrelado a isso, há a 
probabilidade de o TDR ter como alvo a população mais jovem, onde a prevalência da 
deficiência auditiva ainda é menor (SOUZA, 2018), mas que vem sendo a preocupação 
mundial visto o uso excessivo de dispositivos individuais de música utilizados com 
intensidade excessiva. 
Assim, o presente estudo analisou a influência da idade no teste de dígitos no ruído 
baseado em software no português brasileiro em normo-ouvintes. 
 
Metodologia 

 

2. MÉTODO 

Esta pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP) sob o protocolo n°3.232.691 e autorização 
das instituições envolvidas. Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a Resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Trata-se de um estudo transversal de caráter observacional. A amostra aleatória foi 
constituída por pacientes que vinham da rotina de Avaliação Audiológica Básica do 
ambulatório de Audiologia do Centro de Saúde Auditiva (SUVAG), na cidade de 
Natal/RN e pacientes e profissionais da Clínica de Fonoaudiologia da UFPB. 

2.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

2.1.1 Critérios de inclusão 

Para essa pesquisa, foram incluídos aqueles sujeitos que possuíssem idade maior ou 
igual a 18 anos e apresentassem uma média quadritonal (OMS, 2014) menor ou igual 
que 25 dB NA na melhor orelha na audiometria tonal liminar. 

2.1.2 Critérios de exclusão 

Para realizar esse trabalho, foram excluídos os sujeitos que tivessem algum problema 
de visão que não fossem passíveis de correção com lentes, que apresentasse alguma 
alteração cognitiva significativa ou deficiência auditiva com limiares auditivos maior que 
25 dB NA na melhor orelha na audiometria tonal liminar pela média quadritonal. 

2.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

2.2.1 Avaliação audiológica básica 
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Inicialmente, os participantes eram direcionados a realização da meatoscopia com o 
otoscópio para identificação de rolha de cera que pudessem obstruir o meato acústico 
externo (MAE). Caso houvesse obstrução do MAE, eles eram encaminhados ao 
otorrinolaringologista para desobstrução do canal e o atendimento era interrompido, 
caso não houvesse necessidade, o atendimento progredia. 

Em seguida, era realizada a audiometria tonal liminar nas frequências de 250 a 8kHz no 
método descendente (REDONDO; FILHO, 2013), com apresentação em tom puro. 
Concluída a audiometria, era realizada a pesquisa do Limiar de Reconhecimento de 
Fala (LRF) e Índice de Reconhecimento de Fala (IRF), para avaliar a habilidade de 
detecção e reconhecimento de fala. Esses testes foram realizados em cabina acústica 
tratada. Os audiômetros utilizados foram da marca Harp Inventis, Itália, disponibilizado 
pelo ambulatório de audiologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley na Paraíba e 
o Interacoustics, modelo AD229 utilizado no SUVAG. 

2.2.2 Teste de dígitos no Ruído (TDR) 

Os indivíduos realizaram o TDR baseado em software para o Português Brasileiro 
apresentado binauralmente pelos fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na 
condição inphase. 

Após a realização da audiometria tonal liminar, os sujeitos eram direcionados a outro 
ambiente para realização do TDR. O teste era aplicado por pesquisadores treinados e 
calibrados para essa ação. Inicialmente era preenchida as informações necessárias 
sobre o participante no smarthpone (nome, ano de nascimento, língua e tipo de 
apresentação), em seguida, o mesmo era entregue para que o participante pudesse 
colocar os fones e regular a intensidade da apresentação dos estímulos. Em seguida, 
ele deveria clicar no ícone start que iniciaria o teste de forma autônoma pelos sujeitos, 
como observado na Figura 1. 

O TDR é baseado na apresentação de 23 sequências de três dígitos aleatórios com 
números de 0 a 9 com a associação de um ruído de fundo com intensidade de 70 dB 
NPS, na relação sinal-ruído (S/R) que foi iniciada em -2 dB, um nível mais fácil, que 
alterava-se dependendo da resposta do sujeito. Se ele acertasse, a relação S/R 
aumentava tornando a atividade mais difícil, caso errasse, a relação S/R diminuía para 
tornar a tarefa mais fácil e assim ia alternando até finalizar todas as apresentações. A 
relação S/R poderia se alterar entre os valores de -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 e 
-20 dB e o resultado do teste, como mostra a Figura 2 é baseado na relação S/R média 
obtida ao final do teste. Caso o sujeito não soubesse algum dígito que foi apresentado, 
ele deveria estipular um dígito para que o teste pudesse prosseguir, uma vez que só se 
dava continuidade quando colocado os três dígitos, como apresentado na Figura 3 
(POTGIETER, et al., 2016). 

Ao finalizar o teste, o paciente deveria entregar o celular para o aplicador para que 
pudesse ser feito o download das respostas dele no teste, para sua posterior tabulação. 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Inicialmente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilks quando foi detectado que os dados 
não tinham distribuição normal. A partir disso foi feita a análise dos dados com o teste 
não-paramétrico Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5% 
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para estudo do efeito da idade no TDR. Ao final, foi realizado a análise estatística no 
Software R versão 3.6.1 e os dados foram apresentados em tabelas. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra do estudo foi composta por 165 sujeitos distribuídos conforme exposto na 
Tabela 1. 

A mediana da relação S/R observada no G1 foi de -10,00, G2, -8,00 e G3, -6,00, 
apresentando diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos estudados. 
A média da relação S/R também mostrou diferença, sendo -9,57, -7,28 e -3,85, em G1, 
G2 e G3, respectivamente, conforme observamos na Tabela 2 e Figura 4. 

Em um estudo feito por Melo (2019) com 186 sujeitos (sendo 76 com audição normal e 
110 com deficiência auditiva) na faixa etária de 12 a 96 anos, concluiu-se que a idade 
não é um fator de significância no desempenho do teste, quando avaliados normo-
ouvintes e pessoas com deficiência auditiva. Entretanto, um estudo retrospectivo com 
24.072 sujeitos, feito por De Souza (2018), constatou que a idade é um fator de 
influência nos resultados do TDR. Fator que pode ser explicado devido a diminuição da 
cognição nos idosos e a dificuldade na compreensão das explicações dadas (SOUZA, 
2018), na qual essas dificuldades, mesmo sendo mínimas, tornam-se um desafio e um 
transtorno na interação da população dessa faixa etária com o smatphone (ANJOS; 
GONTIJO, 2015). Potgieter et al. (2018) aborda sobre a necessidade de considerar a 
idade ao determinar o resultado do teste, quando a precisão do resultado pode 
diferenciar dependendo da faixa etária. 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, há influência da idade no desempenho do teste de 
dígitos no ruído no português brasileiro baseado em software em normo-ouvintes, sendo 
necessário a continuidade do estudo nessa temática para analisar a possibilidade de se 
adotar diferentes pontos de corte para as diferentes faixas etárias. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Tela inicial do TDR apresentando como o participante deveria iniciar o teste. 
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Figura 2. Tela final do TDR apresentando a relação S/R média (-12.4), resultante do 
mesmo. 
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Figura 3. Tela do TDR mostrando como não é aceito passar para as próximas 
sequências sem finalizar a presente. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 570 

 

 

Figura 4. Análise da distribuição da relação S/R final nos grupos de idade no Software 
R. p 

 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra do estudo pelos grupos de idade. 

 

 

Tabela 2. Dados da estatística descritiva da média do TDR em função da idade. 
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TÍTULO: Verificar a concentração de retinol no leite materno em diferentes momentos 

de lactação após suplementação com RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

 

A deficiência de vitamina A é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. 
O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da suplementação com diferentes 
dosagens de RRR-alfa-tocoferol sobre a concentração de retinol nos diferentes 
momentos da lactação. O estudo foi do tipo prospectivo, controlado, randomizado, com 
participação de 36 puérperas. Elas foram alocadas em grupos: controle sem nenhuma 
intervenção; suplementado 1 recebendo a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e 
suplementado 2, recebendo 800 UI. A coleta ocorreu no período da manhã após jejum 
de 8-12 horas e em 4 momentos: 1º(leite colostro-0hora) antes da suplementação, 
2º(leite colostro–24horas), 3º(leite de transição–7-10 dias) e 4º(leite maduro–30 dias). A 
quantificação do alfa-tocoferol foi feita por cromatografia liquida de alta eficiência. A 
concentração de retinol no leite colostro (0 hora) foi de 109,8 ± 56,8 µg/dL no grupo 
controle, 111,1 ± 46,4 µg/dL no suplementado 1 e 111,1 ± 46,4 µg/dL no suplementado 
2 (p>0,05). Houve diferença significativa do retinol 24 horas após a suplementação tanto 
no grupo suplementado 1 quanto no 2, comparados ao controle (p<0,001). O impacto 
da suplementação teve efeito até o leite de transição, apresentando aumento do retinol 
no em ambos os grupos de intervenção (p<0,001) ao comparar com o grupo controle. A 
suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-tocoferol aumentou a 
concentração de retinol no leite materno até o leite de transição. 

 
 
Palavras-chave: Leite humano. Puerpério. Suplementação. Vitamina A. 

TITLE: Check retinol concentration in breast milk at different times of lactation after RRR-

alpha-tocopherol supplementation 

Abstract 

 

Vitamin A deficiency is one of the biggest public health problems in the world. The 
objective of this study was to analyze the effect of supplementation with different 
dosages of RRR-alpha tocopherol on retinol concentration at different times of lactation. 
The study was a prospective, controlled, randomized study involving 36 puerperal 
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women. They were allocated into groups: control without any intervention; supplement 
received 1 dose of 400 IU RRR-alpha tocopherol and supplemented 2, receiving 800 IU. 
The collection took place in the morning after fasting for 8-12 hours and in 4 moments: 
1st (colostrum milk-0hour) before supplementation, 2nd (colostrum milk - 24 hours), 3rd 
(transitional milk - 7-10 days) and 4th (mature milk - 30 days). Alpha-tocopherol was 
quantified by high performance liquid chromatography. The retinol concentration in 
colostrum milk (0 hours) was 109.8 ± 56.8 µg / dL in the control group, 111.1 ± 46.4 µg / 
dL not supplemented 1 and 111.1 ± 46.4 µg / dL in supplemented dL 2 (p> 0.05). The 
big difference is the 24-hour retinography after supplementation, as well as group 1 and 
2, compared to the control (p <0.001). The impact of supplementation had an effect on 
transitional milk, showing increased retinol in both intervention groups (p <0.001) when 
compared with the control group. Supplementation with different dosages of alpha-
tocopherol provided an increase in retinol concentration up to the transition milk. 

 
 
Keywords: Human milk. Puerperium. Supplementation. Vitamin A. 

Introdução 

O retinol é uma vitamina que está relacionada com o crescimento e diferenciação 
celular, imunidade, desempenha também papel fundamental visão (TANOURY; 
PISKUNOV; ROCHETTE-EGLY, 2013). Em vista disso, a deficiência de vitamina A 
(DVA) é considera um problema de saúde pública no Brasil em mulheres grávidas, 
puérperas e em crianças menores de cinco anos, em virtude de sua elevada prevalência 
e consequências adversas (LIRA et al., 2013; MIGLIOLI et al., 2013). 

Sendo assim, é importante o adequado estado nutricional materno dessa vitamina para 
o desenvolvimento do feto e do bebê, visto que a DVA nos recém-nascido pode causar 
xeroftalmia, cegueira noturna, diarreia, morbidades respiratórias, além de complicações 
na comunicação intercelular, produção de mucina, embriogênese, crescimento e 
diferenciação celular (OVSYANNIKOVA et al., 2010; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et 
al., 2012; BRASIL, 2013) 

Outra vitamina importante é a vitamina E, uma vez que opera na captação de radicais 
livres, evitando a peroxidação lipídica em lipoproteínas e membranas celulares, isso 
porque age como doador de hidrogênio para o radical peroxila, interrompendo a reação 
em cadeia, protegendo os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa das 
membranas celulares e as lipoproteínas contra a oxidação, sendo o principal 
antioxidante lipossolúvel nos tecidos (COZZOLINO, 2012; CLEMENTE et al., 2014). 

Assim, o alfa-tocoferol colabora na função imune, no controle da inflamação, na 
regulação da expressão de genes e no desempenho cognitivo (TRABER, 2007). Logo 
a deficiência de vitamina E (DVE) está associada ao estresse oxidativo, podendo 
provocar doenças neonatais como malformação congênita, retinopatia, doenças 
respiratórias, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular e sepse, além de 
efeitos no desenvolvimento do sistema nervoso central e aumento da mortalidade 
(BRION et al, 2003; FARES et al., 2014). 

Devido a relevância da vitamina A e E, tem sido enfatizada a importância do leite 
materno como alimento ideal para o lactente (VITOLO, 2008), já que as concentrações 
fetais desses micronutrientes são limitados, provavelmente pela seletividade da barreira 
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placentária. À vista disso é essencial que o estado nutricional dessas vitaminas estejam 
adequado durante o período gestacional e lactação, afim de evitar as possíveis 
consequências da deficiências dessas vitaminas. 

Nos seis primeiros meses de vida o requerimento de vitamina A é elevado na criança, 
dessa forma, assim em alguns casos se faz necessário que o aporte desse 
micronutriente seja mantido no decorrer da lactação (SOUZA et al., 2012). Em estudo 
realizado com animais foi observado o sinergismo entre as vitamina A e E, pois, o 
suplemento de vitamina E ofertado foi capaz de melhorar biodisponibilidade destas 
vitaminas, favorecendo o crescimento e desempenho destes animais (IBRAHIM; 2017). 
Gonçalves e colaboradores (2015) encontraram também associação entre essas 
vitaminas em situações de suplementação com vitamina E, de modo a aumentar a 
biodisponibilidade da vitamina A. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da suplementação com 
diferentes dosagens de RRR-alfa-tocoferol sobre a concentração de retinol nos 
diferentes momentos da lactação. 

 
Metodologia 

 

Pesquisa do tipo prospectiva, controlada, randomizada e paralela, onde as participantes 
foram recrutadas no momento do seu atendimento para o parto em duas maternidades 
públicas, na Unidade Mista das Quintas e na Maternidade Escola Januário Cicco, 
localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 
1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. 

O período de realização foi entre 2016 e 2017, sendo as puérperas acompanhadas até 
30 dias após o parto. O cálculo amostral foi realizado utilizando o software GPower® 
versão 3.1.7 com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito 
esperado de 0,40. Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e 
grande, respectivamente. A partir desses parâmetros, cada grupo deveria ter, no 
mínimo, doze indivíduos(FAUL et al., 2007). 

A pesquisa teve os seguintes critérios de inclusão: puérperas voluntárias com idade 
entre 18 e 40 anos, de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 
37 semanas). Foram excluídas do estudo, puérperas portadoras de patologias, que 
fizeram uso de drogas lícitas e ilícitas, em uso de antitrombóticos, uso de suplementos 
vitamínicos contendo vitamina E durante a gestação e pós-parto imediato, que tiveram 
partos pré-termo (idade gestacional < 37 semanas) com conceptos múltiplos e/ou com 
malformações e/ou paralisia cerebral. 

As puérperas que aceitaram participar foram esclarecidas sobre os objetivos da 
pesquisa, antes do seu início, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No total participaram do estudo 36 
puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12 participantes cada. 

Os grupos correspondem a: grupo controle que não recebeu nenhum tratamento no pós-
parto; grupo suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 574 

 

de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e o grupo suplementado 2, 
em que as mulheres receberam duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no 
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). 

As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo 
fato destas serem comumente encontradas em suplementos comercialmente 
disponíveis, representando, assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus 
múltiplos têm sido utilizados por outras importantes pesquisas envolvendo 
suplementação de vitamina E (STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY 
INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN et al., 2007; CLEMENTE et al., 2014). 

As coletas de leite materno se deram no período da manhã após jejum de 8 a 12 horas 
e foram efetuadas pela equipe da pesquisa. Foram coletados em média 2 mL de leite 
por expressão manual de uma única mama não sugada previamente, desprezando as 
primeiras ejeções do leite para evitar variações na composição em decorrência da 
gordura. Tal procedimento foi realizado por evidências demonstrarem diferenças na 
composição de outros nutrientes entre os leites anterior e posterior à mamada. As 
colestas aconteceram em 4 momentos: 1° dia pós-parto (leite colostro – 0 hora); 24 
horas após a primeira coleta (leite colostro – 24 horas); entre 7º - 10º dias pós-parto 
(leite de transição); 30° dia pós-parto (leite maduro), sendo as duas últimas coletas 
realizadas em domicílio por equipe previamente treinada. 

As amostras foram coletadas em tubos de polipropileno embalados, protegidos da luz e 
transportados em temperatura de refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos 
Alimentos e da Nutrição (LABAN) do Departamento de Bioquímica da UFRN. As 
amostras foram armazenadas a -20ºC, por um tempo médio de três dias, para posterior 
extração e análise. 

O retinol foi extraído das amostras de leite seguindo uma adaptação do método de 
Giuliano et al. (1992), conforme descrito a seguir: em uma alíquota de leite foi acrescido 
igual volume de álcool etílico a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e o tubo foi agitado 
para que houvesse desnaturação e precipitação proteica. Em seguida, foi adicionado 
igual volume de hidróxido de potássio (KOH) (Sigma-Aldrich, Rio de Janeiro, Brasil) a 
50% v/v para a etapa de hidrólise alcalina dos ésteres de retinol. A amostra foi mantida 
em banho-maria a 60°C durante 1 hora, sob agitação. Finalizada esta etapa, foram 
adicionados 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha) para extração do 
retinol. Após a adição do reagente, a amostra foi agitada e centrifugada (500 rpm x g), 
sendo a camada hexânica removida para um segundo tubo. Este processo foi realizado 
três vezes, totalizando 6 mL de fase hexânica extraída, dos quais 3 mL foram 
evaporados em banho-maria a 37°C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de 
etanol absoluto (Vetec, St. Louis, EUA) nas amostras de leite, para ser analisado em 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). 

A avaliação da concentração de retinol fornecida pelo leite materno foi considerada 
indicativa de baixa concentração de retinol quando valores inferiores a 60 μg/dL para o 
leite colostro (MACIAS; SCHUWEIGERT, 2001) e inferiores a 30 μg/dL para o leite 
maduro (WHO, 2009). 

A análise estatística foi realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 
para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os dados de retinol no leite materno foram 
expressos em média e desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de 
Tukey mensurou a diferença entre as médias das concentrações do retinol no leite 
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materno intergrupos nos diferentes momentos da coleta. As diferenças foram 
consideradas significativas quando p < 0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

A concentração média do retinol no leite materno no pós-parto imediato (0 hora) 
correspondeu a 109,8 ± 56,8 µg/dL no grupo controle, 111,1 ± 46,4 µg/dL no grupo 
suplementado 1 e a 110,7 ± 20,7 µg/dL no grupo suplementado 2 sem diferença 
significativa entre os grupos (p > 0,05). 

Ao comparar o valor encontrado no leite colostro com o ponte de corte estabelecido (> 
60 μg/dL), demonstrou que as puérperas de todos os grupos apresentaram diagnóstico 
de adequado estado nutricional em vitamina A no pós o parto imediato. Os achados nos 
três grupos correspondem com os observados na literatura, na qual as concentrações 
foram semelhantes aos encontradas no Nordeste do Brasil (RIBEIRO et al., 2010; 
GRILO et al., 2016; GURGEL et al., 2017), e em Camarões (ENGLE-STONE et al., 
2013) e superios aos encontrados na Polônia (SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 
2012) e na China (JIANG et al., 2016). 

O aumento da concentração média do retinol no leite materno, no pós-parto imediato, 
pode ser observado nos grupos que receberam a suplementação quando comparados 
ao grupo controle (Figura 3, ANEXO). Pode-se observar que a suplementação com a 
dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol assegurou o requerimento de retinol do lactente 
até 24 horas pós-parto. Todavia a suplementação com a dose de 800UI atendeu ao 
requerimento do lactente até o 20º dia pós-parto. 

A análise intergrupos apontou diferenças significativas no leite colostro 24 horas, entre 
os grupos controle e suplementado 1 (p < 0,001) e controle e suplementado 2 (p < 
0,001). No leite de transição (7 – 10 dias) entre os grupos controle e suplementado 2 (p 
<0,001) e suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). No leite maduro (30 dias) não 
houve diferença significativa entre os grupos avaliados. 

Como conhecido a concentração de retinol no leite humano é um importante parâmetro 
na avaliação do estado nutricional em vitamina A da lactante e dos seus filhos, visto que 
possibilita verificar o fornecimento dessa vitamina (ALLEN; HASKELL, 2001). A 
comparar as concentrações de vitamina A das lactantes dos três grupos com o ponto 
de corte estabelecido (> 30 μg/dL), as participantes apresentaram diagnóstico de 
adequado estado nutricional em vitamina A até o momento final da pesquisa. 

Dado o efeito o grande efeito antioxidante da vitamina E, e a escassez de estudos sobre 
a possível atuação do alfa-tocoferol sobre a vitamina A, o presente estudo aborda de 
forma inovadora o efeito da suplementação de RRR-alfa-tocoferol sobre a concentração 
de retinol no leite materno até trinta dias pós-parto. 

De acordo com Moore (1940), a presença de vitamina E na dieta de ratos, ocasionou 
um aumento da vitamina A. Da mesma maneira Gonçalves e colaboradores (2015) 
realizaram uma pesquisa com ratos e percebeu que vitaminas lipossolúveis possuem 
locais diferenciados de absorção, onde a vitamina A é mais absorvida na região proximal 
e a vitamina E na região distal do intestino. Essa diferença no sítio absortivo levou a um 
aumento de 40% na absorção do retinol, o que poderia ser justificado pelo papel 
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antioxidante da vitamina E, o qual provavelmente protegeu a vitamina A da oxidação 
após a digestão. Dessa forma, esse achado pode justificar o que foi encontrado nesse 
estudo com mulheres na fase da lactação, cuja suplementação foi eficaz em aumentar 
o retinol sérico até o leite de transição, fornecendo indícios que a vitamina E contribuiu 
para que maiores concentrações de vitamina A ficassem disponíveis. 

Pode-se perceber com a progressão da lactação uma redução da concentração de 
retinol a partir do 7º dia após a suplementação, sendo menor no grupo suplementado 2, 
garantindo assim, a eficácia da suplementação. A partir do 20º dia após a 
suplementação a diminuição da concentração de retinol é semelhante nos grupos que 
receberam a suplementação e no que não sofreu nenhuma intervenção, sendo menor 
no grupo que recebeu a dose de 800 UI. 

Sabe-se que pode ocorrer a redução da concentração de vitamina A com a progressão 
da lactação, e isso é devido ao aumento do tamanho dos glóbulos de gordura no leite 
maduro, visto que grande parte do retinol é secretado no leite constituinte da membrana 
do glóbulo de gordura do mesmo. De acordo Debier e Larondelle (2005), nas primeiras 
semanas de lactação ocorre um aumento da síntese de triacilgliceróis na glândula 
mamária e da secreção desses lipídios no leite, entretanto. Logo, no leite maduro há 
redução relativa na quantidade de componentes da membrana do glóbulo de gordura 
do leite, entre os quais faz parte a vitamina A. 

Sendo assim, por meio desse estudo pode-se reconhecer que a dose de 800 UI de 
RRR-alfa-tocoferol no pós-parto imediato ofereceu melhorias na concentração da 
vitamina A no leite materno, justificando desse modo a suplementação materna. Dessa 
maneira, se faz necessário o fortalecimento de estratégias de prevenção, controle e 
combate a DVA, voltada principalmente na assistência pré-natal e pós-parto além da 
orientação nutricional, de modo a integralizar assistência à população materno-infantil 
mais adequada. 

 
Conclusão 

 

A suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um 
aumento da concentração de retinol até o 20º dia pós-parto. 
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0 
hora), foi administrada 400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e 800 UI 
de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu 
nenhuma 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do retinol no leite materno. 
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Figura 3 - Concentração média do retinol no leite materno do pós-parto imediato até 30 
dias após o parto, em função do tratamento administrado. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE INTERVENÇÕES MULTIDIMENSIONAIS NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA E VERIFICAÇÃO DE SEU IMPACTO 

Resumo 

 

Introdução: No processo de senescência, ter qualidade de vida significa envelhecer de 
modo ativo e independente. Porém, é nessa fase que os sujeitos estão mais 
susceptíveis ao desenvolvimento de doenças. Objetivos: testar intervenções 
multidimensionais como ferramenta inovadora na humanização do trabalho para intervir 
na qualidade de vida e redução dos sintomas depressivos da comunidade. Método: 
Trata-se de estudo descritivo, longitudinal com abordagem quantitativa. Critérios de 
inclusão: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e condições cognitivas para 
responder ao questionário sociodemográfico, SF36 e GDS-15. Para análise dos dados 
foram utilizados testes paramétricos e não-paramétricos como Teste do sinal, 
Correlação de Spearman e Teste de Wilcoxon. Aprovado pelo CEP HUOL (Parecer n. 
562.318). Resultados: Do total de 120, 94 idosos do grupo intervenção melhoraram a 
sua QV, enquanto do grupo controle apenas 37 melhoraram, comprovando a efetividade 
dessas atividades interativas. Conclusões: São necessárias intervenções de promoção 
e prevenção em saúde como forma de minimizar as demandas de saúde e melhorar o 
bem-estar dos idosos, reduzindo sintomas depressivos. 

 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Saúde Mental. Qualidade de vida. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF MULTI-DIMENSIONAL INTERVENTIONS IN THE 

FAMILY HEALTH STRATEGY AND VERIFICATION OF ITS IMPACT 

Abstract 

 

Introduction: In the process of senescence, having a quality of life means aging actively 
and independently. However, it is at this stage that subjects are most susceptible to 
disease development. Objectives: To test multidimensional interventions as an 
innovative tool in the humanization of work to intervene in the quality of life and reduction 
of depressive symptoms in the community. Method: This is a descriptive, longitudinal 
study with a quantitative approach. Inclusion criteria: person aged 60 years and over and 
cognitive conditions to answer the sociodemographic questionnaire, SF36 and GDS-15. 
For data analysis, parametric and nonparametric tests were used, such as Signal Test, 
Spearman Correlation and Wilcoxon Test. Approved by the HUOL CEP (Opinion No. 
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562.318). Results: From the total of 120, 94 elderly from the intervention group improved 
their QV, while from the control group only 37 improved, proving the effectiveness of 
these interactive activities. Conclusions: Health promotion and prevention interventions 
are needed as a way to minimize health demands and improve the well-being of the 
elderly, reducing depressive symptoms. 

 
 
Keywords: Primary Health Care. Mental Health. Quality of life. 

Introdução 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e tal ampliação da 
expectativa de vida implica em maior susceptibilidade a doenças, gerando diversos 
transtornos à saúde (IBGE, 2015). Nesse âmbito, os sintomas depressivos merecem 
especial atenção por apresentar prevalência crescente na sociedade, sendo prevista 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que até 2020, será a terceira principal 
causa de incapacidade em todo o mundo (OMS, 2008). 

No processo de senescência, ter qualidade de vida (QV) significa envelhecer de modo 
ativo e independente, preservando a capacidade funcional do organismo, as quais 
dependem de fatores: pessoais, sociais e ambientais ao longo da vida. Dessa forma, 
juntos e combinados poderão ser determinantes para um envelhecimento saudável 
(ALVAREZ, SANDRI, 2018). 

Frente às demandas do processo do envelhecimento populacional, mediados pelas 
políticas públicas de saúde, chama-se a atenção para as perturbações psiquiátricas no 
idoso, em especial, os sintomas depressivos. Essas perturbações são comuns e afetam 
na perda de autonomia, agravamento de quadros patológicos preexistentes e 
negligência no autocuidado (FRADE, et. al., 2015). 

Em estudo recente de intervenção, em que foram analisados os efeitos de um programa 
de caminhada sobre a QV e capacidades físicas de idosas, verificou-se no grupo de 
intervenção, melhoria da percepção da saúde física, saúde psicológica e relações 
sociais, após a participação nas atividades programadas, na medida em que o grupo 
controle não apresentou resultados significativos(ÉMILEA, et al., 2014). 

Nesse sentido, as intervenções multidimensionais são um meio louvável para 
elaboração de estratégias para melhorar a QV dos idosos. Desse modo, têm dado 
respostas satisfatórias aos seus beneficiários, mostrando-se como uma estratégia de 
inclusão social, reflexões e troca de experiências (ROCHA, SÁ, BRAGA, FERREIRA, 
DIAS, 2013). 

Ademais, essas atividades interativas propiciam um espaço de acolhimento 
diferenciado, do diálogo, de reabilitação psicossocial e construção de práticas voltadas 
para as atitudes das pessoas criando novas formas de cuidado (BOSI, CARVALHO, 
XIMENES, MELO, GODOY, 2012). 

Nesse contexto, as intervenções multidimensionais são uma forma de humanização das 
relações entre profissionais da saúde e usuários, capaz de fortalecer os vínculos 
humanos e empoderar as comunidades (PADILHA, OLIVEIRA, 2013). Ressalta-se que 
na interação coletiva valoriza-se a percepção do outro, impulsionando os participantes 
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à resiliência e à consciência crítica (SANTOS, CERENCOVICH, ARAÚJO, BELLATO, 
MARUYAMA, 2014). 

Assim, este trabalho tem como objetivo testar intervenções multidimensionais como 
ferramenta inovadora na humanização no trabalho para intervir na qualidade de vida e 
redução dos sintomas depressivos da comunidade. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de intervenção do tipo, longitudinal e comparativo, de natureza 
quantitativa, a ser realizado com idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família 
(ESF), em 2017 e 2018. Esta pesquisa faz parte do projeto intitulado "Atenção à Saúde 
do Idoso na Estratégia de Saúde da Família no Brasil e Portugal: Proposta de avaliação 
e intervenção multidimensional", coordenado Prof. Dr. Prof. Gilson de Vasconcelos 
Torres. 

Esta pesquisa ocorreu nos municípios de Natal e Santa Cruz (RN), escolhas justificadas 
pelo prévio envolvimento no projeto maior, bem como para poder observar a 
caracterização da qualidade de vida dos idosos nesses diferentes cenários. No primeiro, 
capital do estado, com população estimada em 862.044 habitantes. Já no segundo, 
localizado à região do Trairi, com população estimada em 38.538 habitantes, a pesquisa 
empreender-se-á na ESF do bairro de Igapó/Natal, DNER/Santa Cruz e na Clínica 
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) 
para formação do grupo intervenção (GI) e o grupo de pareamento, grupo controle (GC). 

Tendo em vista a inserção no projeto supracitado, participam da pesquisa 120 idosos, 
selecionados via amostra por pareamento. Para a realização do pareamento, foram 
definidos 32 códigos, os quais apresentarãm, cada um, seu respectivo conjunto de 
características sociodemográficas e de saúde, diferentes entre si. Para definição dos 
códigos, consideraram-se as seguintes características: sexo, faixa etária, renda familiar, 
estado civil e doenças crônicas a partir do GI. 

Os idosos de cada GI serão atribuídos com seus respectivos códigos após a coleta 
inicial e serão pareados com os idosos pertencentes ao mesmo código no GC. Para 
tanto, foram elencados 60 (30 de cada município) para receber intervenções 
previamente planejadas, a fim de avaliar a Depressão Geriátrica e QV, caracterizados 
por GI. Outros 60, com características semelhantes, receberão apenas o atendimento 
convencional da ESF, configurando o GC. 

A definição do número de pesquisados no estudo, foi delimitada pelos de idosos que já 
participam das atividades em grupo nas unidades das ESF selecionadas .Além disso, o 
grupo intervenção não pode ser ampliado devido as condições de aplicação das 
intervenções. 

A coleta de dados será realizada em dois momentos: por meio de busca ativa nas 
residências dos idosos, bem como na unidade de saúde e na Clínica Escola de 
Fisioterapia da FACISA, mediante a realização de entrevistas. Essas ocorrerão por 
entrevistas. Foram empreendidas por alunos de graduação e pós-graduação treinados 
. 
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Durante o intervalo entre as duas coletas de dados, as intervenções serão 
desenvolvidas para buscar a melhora dos escores dos sintomas depressivos e QV 
evidenciados na primeira coleta (etapa diagnóstica). Serão aplicadas seis intervenções 
em ambos os cenários, terão duração total de uma hora cada e frequência mensal entre 
as intervenções. As intervenções multidimensionais serão planejadas e submetidas a 
pré-teste no grupo de pesquisa, e posteriormente, desenvolvida nas EFS vinculadas ao 
estudo, abordando aspectos nutricionais, funcionais, sintomas depressivos e qualidade 
de vida. 

Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário 
de dados sociodemográficos e características da dor, não validado; a versão brasileira 
do questionário Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), validado, que 
mensura a QV através de oito domínios e duas dimensões, resultando em uma 
pontuação final que varia de zero a cem, onde quanto mais próximo de cem melhor QV 
(22,23,24). E a versão Geriatric Depression Scale (GDS-15), com 15 questões 
referentes a como o idoso se sente frente algumas situações do dia a dia. 

Para a tabulação e análise dos dados foram utilizados os programas Microsoft Excel 
2013 e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0. Nas variáveis 
quantitativas (SF-36 e GDS-15) foi utilizado o teste de normalidade que determinou a 
escolha dos testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos apropriados como a 
correlação de Spearman e o Teste do Sinal. Utilizou-se o Intervalo de Confiança (IC) de 
95% e significantes os achados com ρ-valor ≤0,05. 

Houveram problemas na implementação da aplicação da Terapia Integrativa 
Comunitária, logo, foram realizadas intervenções abordando aspectos nutricionais, 
funcionais, sintomas depressivos, associando e correlacionando com a qualidade de 
vida. 

 
Resultados e Discussões 

 

Predominaram idosos do gênero feminino, jovens, com baixa escolaridade e 
aposentados. Apenas a variável renda obteve diferença significativa entre as cidades, 
como pode ser observado na Tabela 1. 

Semelhante a este trabalho, tem-se um estudo brasileiro transversal, quantitativo e 
domiciliar sobre a qualidade de vida e situação de saúde de idosos no interior do 
Ceará/BR, mostrando que a maioria dos idosos era do sexo feminino, casada, de cor 
parda, entre 60 e 69 anos de idade, com ensino fundamental incompleto e renda de até 
um salário mínimo (PEREIRA; NOGUEIRA; SILVA, 2015). 

Segundo a tabela 2, pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), os idosos de Natal 
e de Santa Cruz apresentam padrões de sintomas depressivo bastante semelhantes, 
prevalecendo os de intensidade leve. Entretanto, em ambas as cidades e grupos de 
intervenção e controle, Santa Cruz obteve melhores resultados contendo maior número 
de indivíduos sem a presença desses sintomas. Os dados foram significantes em todos 
os grupos, exceto no grupo controle em Natal. Ademais, foi encontrado que 40% dos 
idosos apresentavam sintomas depressivos, os quais são tratáveis, todavia, podem 
causar incapacidades no psicossocial e físico, interferindo na QV do indivíduo. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 586 

 

Em paralelo ao processo de transição demográfica, o Brasil também vivencia uma 
transição epidemiológica, evidenciando alta prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis associadas ao envelhecimento, como as demências e suas 
consequências, por exemplo, comprometimento cognitivo e perda da autonomia, a qual 
também pode levar aos sintomas depressivos (SILVA, FERNANDES, OLIVEIRA, et al., 
2019). 

Desse modo, a idade mais avançada tem sido apontada como um fator predisponente 
para o desenvolvimento de sintomas depressivos. Sendo assim, pode estar associada 
a outros problemas de saúde ou mesmo acidentes, condicionando os custos com a 
saúde. A este nível, pode referir-se algumas estimativas que apontam para um custo 
três vezes superior com os indivíduos deprimidos, relativamente a indivíduos não-
deprimidos (FRADE, et al., 2015). 

De acordo com a caracterização da qualidade de vida dos idosos antes das intervenções 
multidimensionais, expressa pela tabela 3, pode-se observar que o domínio saúde 
mental obteve os melhores valores de mediana, configurando uma melhor qualidade de 
vida, em ambas as cidades. Porém, os domínios dor no corpo e vitalidade apresentaram 
medianas abaixo de 50,0, ou seja, uma QV baixa, especialmente em Santa Cruz, sendo 
em Natal apenas no grupo controle. 

Em um município do oeste catarinense, um estudo realizado com idosos em 2015, 
constatou que a média do escore geral do instrumento Whoqol-Bref, medindo a 
qualidade de vida, apontou satisfação moderada para a QV, com maior pontuação nas 
relações sociais e menor no domínio ‘físico’. As relações sociais são fatores de 
prevenção para a saúde física e mental no processo de envelhecimento, impactando 
positivamente nas suas relações e atividades de vida diária. Logo, idosos sem contato 
com amigos, vizinhos e familiares podem apresentar sintomas depressivos, sentirem 
mais dor e diminuírem sua vitalidade (GATO, 2018). 

Segundo a tabela 4, pode-se verificar a quantidade de idosos de Natal que melhoraram, 
pioraram ou permaneceram da mesma forma em cada domínio da qualidade de vida. 
Então, em Natal, chama-se atenção para aqueles domínios os quais obtiveram 
significância estatística como dor no corpo, vitalidade, função social, saúde mental e 
dimensão física e mental, apresentando resultados positivos, de melhora em sua QV, a 
maior parte dos idosos do grupo intervenção, totalizando 94 idosos. Logo, poucos 
participantes do grupo controle, apenas 37 indivíduos, evoluíram em seus sinais e 
sintomas, comprovando a efetividade dessas atividades interativas. 

A diferença entre a tabela 4 e 5 se deve ao fato somente de que em Santa Cruz, os 
domínios significantes foram aspecto físico, geral de saúde, vitalidade, função social, 
saúde mental, dimensão física e score total. 

A partir desses dados, fica evidente que o apoio familiar ao idoso engloba a manutenção 
e integridade da saúde física e psicológica, melhorando socialização, cuidados, 
autoestima, sentimento de pertencimento e auxílio no enfrentamento de adversidades e 
na recuperação da saúde (GATO, 2018). 

Nessa perspectiva, a partir da tabela 6, espera-se que as correlações sejam negativas 
e fortes, pois quanto melhor a qualidade de vida menores serão os índices de sintomas 
depressivos, sendo assim significantes, pois terão alcançado o objetivo esperado. 
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Quanto à correlação, observou-se correlações fortes, negativas e significantes somente 
em aspecto físico, vitalidade, função social, saúde mental, dimensão física e mental e 
score total, no grupo intervenção no primeiro momento. Enquanto no grupo controle 
foram vitalidade, saúde mental, dimensão saúde mental e score total. No segundo 
momento, não obtivemos domínios com esses resultados esperados, isto é, poucos 
idosos melhoraram seus sintomas depressivos e sua QV, demonstrando o quanto a 
saúde mental interfere no bem-estar biopsicossocial dos indivíduos. 

Além disso, temos como resultados significância estatística em todos os domínios da 
QV do grupo intervenção e em quase todos os domínios do grupo controle, exceto 
aspecto funcional, dor no corpo e aspectos emocionais, no primeiro momento, antes das 
atividades multidimensionais. Entretanto, no segundo momento, após as intervenções 
propostas, a maioria dos domínios não foram significantes para os dois grupos de 
estudo, ou seja, não obtiveram melhora significativa em sua QV. 

O estudo de Patil, Kulkarni e Dharmadhikari revelou que 59% dos idosos estudados que 
tinham depressão, apresentavam distúrbios motores. Além disso, 45,5% e 24,5% da 
amostra estudada apresentavam anorexia e insônia, respectivamente(PATIL, 
KULKARNI, DHARMADHIKARI, 2016). 

Nesse contexto, torna-se imprescindível que haja o acompanhamento das pessoas 
idosas pelos profissionais da saúde da atenção primária, considerando as medidas de 
promoção e prevenção contra as alterações nutricionais, comprometimento da 
capacidade funcional e dos sintomas depressivos, para melhoria da QV da população 
idosa (OLIVEIRA, DUARTE, REIS, 2016). 

  

 
Conclusão 

 

Observou-se a quantidade de idosos que melhoraram, pioraram ou permaneceram da 
mesma forma em cada domínio da qualidade de vida. Assim, em Natal, chamou-se a 
atenção para os domínios como dor no corpo, vitalidade, função social, saúde mental e 
dimensão física e mental, contendo resultados positivos, de melhora em sua QV, a maior 
parte dos idosos do grupo intervenção. Logo, poucos participantes do grupo controle 
evoluíram em seus sinais e sintomas, comprovando a efetividade dessas atividades 
interativas. Portanto, ao identificar as principais necessidades e variáveis associadas 
com a QV, antes e depois de intervenções multidimensionais, foi possível detectar a 
importância da elaboração de estratégias e intervenções que busquem melhorar o bem-
estar dos idosos, as quais sejam individualizadas e direcionadas considerando os seus 
aspectos biopsicossociais. 

Sendo assim, essa pesquisa foi inovadora ao passo que construir intervenções significa 
propor medidas à elaboração de políticas públicas que possibilitam a modificação da 
realidade enfrentada pelos mais velhos em seu país, considerando as adaptações 
transculturais. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos idosos de Natal e Santa Cruz, Rio 
Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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Tabela 2- Caracterização de sintomas depressivos dos idosos pesquisados em Natal e 
Santa Cruz, segundo GDS15, Brasil, 2019. 
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Tabela 3- Caracterização da qualidade de vida dos idosos pesquisados em Natal e 
Santa Cruz, antes das intervenções multidimensionais, segundo SF-36, Brasil, 2019. 
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Tabela 4- Caracterização da qualidade de vida dos idosos pesquisados em Natal antes 
e depois das intervenções multidimensionais, segundo teste do sinal, Brasil, 2019. 
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Tabela 5- Caracterização da qualidade de vida dos idosos pesquisados em Santa Cruz 
antes e depois das intervenções multidimensionais, segundo teste do sinal, Brasil, 2019. 
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Tabela 6- Correlação entre qualidade de vida e sintomas depressivos dos idosos 
pesquisados em Natal e Santa Cruz antes e depois das intervenções multidimensionais, 
Brasil, 2019. 
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TÍTULO: Correlação da amplitude angular da articulação de tornozelo e o desempenho 

durante o Teste de Elevação do Calcanhar cadenciado externamente 

Resumo 

Introdução: O tornozelo e o pé desempenham funções essenciais durante a locomoção, 
quando acometidos de lesões podem limitar a mobilidade. O Teste de Elevação do 
Calcanhar (TEC) auxilia a identificar disfunções da unidade músculo-tendíneas, mas 
não está claro se a amplitude articular pode influenciar o seu desempenho. Objetivos: 
Correlacionar a amplitude de movimento do tornozelo com o desempenho do tríceps 
sural no TEC cadenciado externamente (TECCE). Metodologia: Adultos de ambos os 
sexos, com IMC entre 18,5 e 29,9kg/m², com ausência de doenças vasculares 
periféricas e/ou doenças musculoesquelética. Foi realizado coletas de dados pessoais 
e antropométricos, o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), o índice 
tornozelo-braço, a amplitude de movimento (ADM) ativa e funcional. Para o TECCE 
utilizamos uma cadência externa de 1 elevação/s. Resultados: Foram incluídos 73 
indivíduos, com medianas de 31 anos, altura de 1,60m e peso 70,3kg. A amostra total 
apresentou 52[40,5-69,5] elevações, com diferença entre homens e mulheres (59[48-
83,5] vs 47[40-58,5], p=0,004), com menor ADM funcional nos homens (52[48-58] vs 
60[58-62], p< 0,0001). Houve baixa correlação entre desempenho vs IPAQ (r=0,32, 
p=0,05), entre o desempenho e a ADM funcional (r=-0,15, p=0,19), e correlação forte e 
inversa entre o IPAQ e a ADM funcional (r=-0,71, p>0,05). Conclusão: A amplitude de 
movimento da articulação talocrural influencia inversamente o desempenho no TECCE 
na população saudável. 
 
Palavras-chave: Fadiga; Resistência física;Força muscular 

TITLE: Correlation of talocrural joint range of motion and sural triceps muscle 

performance during the externally cadenced Heel Elevation Test 

Abstract 
Introduction: The ankle and movement may have a position during a locomotion when 
accompanied by a limiting movement. The Heel Elevation Test (HRT) assists 
dysfunctions of the musculoskeletal unit, but it is unclear whether joint amplitude can 
influence its performance. Objectives: To correlate the range of motion of the ankle with 
the performance of externally cadenced non-HRT sural triceps (HRTEC). Methodology: 
Adults of both sexes, with a BMI between 18.5 and 29.9kg / m², with no peripheral 
vascular diseases and / or musculoskeletal diseases. Personal and anthropometric data 
were collected, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the ankle-arm 
index, the active and functional range of motion (ROM). For HRTEC we use an external 
rate of 1 Elevation / s. Results: We included 73 individuals, with medians of 31 years, 
height of 1.60m and weight 70.3kg. A total sample had 52 [40.5-69.5] elevations, with a 
difference between men and women (59 [48-83.5] vs 47 [40-58.5], p = 0.004), with lower 
functional ROM in men (52 [48-58] vs 60 [58-62], p <0.0001). The performance of the 
fire test vs IPAQ (r = 0.32, p = 0.05), between the performance and the functional ROM 
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(r = -0.15, p = 0.19), and the strong and inverse between the IPAQ and functional ROM 
(r = -0.71, p> 0.05). Conclusion: The amplitude of the talocrural articulation inversely 
influences HRTEC performance in the healthy population. 
 
Keywords: Fatigue; Physical strength; Muscle strength 

Introdução 
O complexo articular do pé e do tornozelo é um arranjo musculoesquelético sofisticado, 
desenhado para facilitar várias funções com e sem sustentação do peso (Dutton, 2010). 
Kisner e Colby (2005) relatam que o pé deve ser capaz de adapta-se para absorver 
forças e acomodar-se a superfícies irregulares e, também, deve ser capaz de tornar-se 
uma alavanca estrutural rígida para fazer a propulsão do corpo à frente, durante 
atividades que assim necessitem. Quando acometidos por lesões, limitam a mobilidade 
(Hall, 2009), sendo visto também que em pacientes com patologias vasculares 
periféricas, ocorre diminuição da irrigação sanguínea com presença de estase venosa 
entre outros comprometimentos, afetando assim a vascularização e variação dinâmica 
da ADM do tornozelo. A medida da amplitude de movimento (ADM) é considerada um 
parâmetro importante na avaliação e no acompanhamento de problemas articulares, 
musculares e posturais, com variação de indivíduo para indivíduo de acordo com a 
idade, sexo, prática de atividade física, presença ou ausência de disfunção (Rasch, 
2003). Um dos instrumentos mais importante para medição da ADM é o goniômetro, 
pois como destaque tem um baixo custo e a utilização pode ser realizada em ambientes 
clínicos. Contudo, requer o maior grau de proficiência técnica, devido à necessidade de 
alinhamento do eixo com o fulcro da articulação e posicionamento dos dois braços com 
pontos de referência estabelecidos (Norkin et al, 1995). Uma alternativa desenvolvida 
para avaliar a musculatura TS e o aporte vascular foi o Teste de Elevação do Calcanhar 
(TEC). Esse teste é considerado fácil de executar, reprodutível e de baixo custo (Haber 
et al, 2004). O protocolo pode ser auto-cadenciado, como descrito por Monteiro et al 
(2013), ou cadenciado externamente (Lunsford e Perry et al, 1995) com um estímulo 
externo, através de um metrônomo ajustado a uma taxa de elevações pré-determinada. 
No estudo de Hébert-Losier et al (2017) e Pondofe et al (2018), determinaram uma 
elevação por segundo, por ser um ritmo fisiológico, e de acordo com Pondofe et al 
(2018), por demonstrar alta confiabilidade e exarcebação da fadiga. Sendo Pondofe et 
al (2018), o mais bem estruturado, além de empregar conhecimentos antes adquiridos 
sobre a utilização do apoio bipodal. O TEC tem sido amplamente utilizado como meio 
de avaliação nas disfunções da unidade músculo-tendínea, incluindo na identificação de 
prejuízos na força, resistência, fadiga, função e desempenho do músculo já que envolve 
ação muscular concêntrica e excêntrica dos flexores plantares (Leal et al, 2016), tem 
como principal objetivo o de verificar a resistência à fadiga do músculo TS, utiliza como 
variáveis principais o número de flexões plantares e o tempo de execução do teste 
(Monteiro et al, 2013). Desse modo, ainda existe uma lacuna quanto à importância e 
relevância da amplitude de movimento da articulação talocrural para o desempenho no 
teste de elevação do calcanhar cadenciado externamente, o qual tem importância 
fundamental para indivíduos com comprometimentos vasculares. Assim, a hipótese do 
nosso estudo é que uma maior amplitude articular talocrural irá favorecer o desempenho 
com maior número de elevações no TEC. Dessa forma, o objetivo principal do nosso 
estudo foi correlacionar a amplitude de movimento da articulação talocrural com o 
desempenho da musculatura tríceps sural durante o TECCE. Além disso, correlacionar 
as variáveis de desempenho com os níveis de atividade física e sexo. 
 
Metodologia 
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A pesquisa é do tipo observacional, de caráter transversal, realizada no Laboratório 
PneumoCardioVascular do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. A pesquisa foi submetida à apreciação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes por meio da interface nacional 
Plataforma Brasil, sendo aprovado sob o parecer de nº 2.364.016. O presente trabalho 
contempla os aspectos éticos baseados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde e na Declaração de Helsinki para pesquisa com humanos. Todos os dados 
foram gravados em um banco de dados do laboratório sob sigilo e apenas foram 
manuseados pelos pesquisadores responsáveis. Um único avaliador treinado realizou 
todas as medidas de avaliação. Os indivíduos foram recrutados por conveniência na 
comunidade e na universidade, de forma voluntária. Todos foram informados sobre os 
objetivos, riscos e benefícios da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Foram incluídos adultos entre 20 e 59 anos com índice de massa 
corporal (IMC) normal a sobrepeso (18,50 - 29,9 kg/m2), de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), com a ADM preservada para dorsiflexão (0-20°) e flexão 
plantar (0-45°) (Marques, 2003) e que não apresentavam história de lesões 
musculoesqueléticas que prejudiquem a realização do teste, comprometimentos 
vasculares, como DAOP, IVC, Trombose Venosa Profunda (TVP) e Diabetes Melitus 
(DM). Além disso, incluímos não praticantes de atividade física de alta intensidade por 
mais de três vezes na semana e/ou identificados como muito ativos pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ). Foram excluídos os indivíduos que se 
recusassem ou não conseguissem completar o que foi proposto pela pesquisa, não 
realizassem a manutenção do equilíbrio durante a elevação do calcanhar ou não 
mantivessem a frequência da cadência externa, além de dorsiflexão de tornozelo menor 
do que 10º, devido a utilização de uma prancha antiderrapante no teste, que necessita 
de 10° de dorsiflexão. Após contato inicial, os dados pessoais e antropométricos foram 
coletados. Foi solicitado ao voluntário que permanecesse em supino em uma maca, com 
seus membros relaxados por dez minutos, para a realização do Índice Tornozelo-
braquial (ITB), segundo Gornik et al (2008) e a aplicação do IPAQ, seguido da avaliação 
da ADM de flexão plantar e dorsiflexão da articulação talo-crural, conforme Marques 
(2003). Posteriormente, o voluntário foi posicionado em ortostatismo, com o antepé sob 
uma prancha antiderrapante, o calcanhar no chão, as pontas dos dedos da mão 
dominante na parede e foi solicitado que ele realizasse três flexões plantares com 
elevações de calcanhar máximas, para medição da altura máxima atingida e da 
amplitude da articulação talocrural conseguida, nomeada de amplitude de movimento 
funcional. Após todas as medidas de avaliação, deu-se inicio ao TECCE até a fadiga, 
por um fisioterapeuta treinado. A amplitude de movimento funcional foi realizada com o 
eixo do goniômetro, na articulação metacarpo falangeana do quinto dedo, o braço fixo 
posicionado a 10° de dorsiflexão (fixo ao chão) e o braço móvel sobre a margem lateral 
do quinto dedo acompanhando a flexão plantar, considerando a maior medida adquirida, 
após três medições pelo mesmo avaliador. O teste de elevação do calcanhar seguiu as 
recomendações estruturais do estudo de Hebert-Losier et al (2017) e a metodologia do 
teste de Pondofe et al (2018), pois foi realizada de forma bipodal, utilizada uma prancha 
antiderrapante de 3 centímetros de altura, para garantir uma dorsiflexão de 10º. Na 
análise estatistica para distribuição da amostra utilizou-se o teste de Kolmogorov-
Smirnov. Estes foram expressos em mediana, intervalo interquatis 25-75% e intervalo 
de confiança. O teste t, foi por mann-whitney. As correlações entre as variáveis 
contínuas foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de Spearman conforme a 
distribuição assimétrica das variáveis. Os dados foram analisados utilizando o programa 
estatístico GraphPad Prism 6.0 (San Diego, USA) para variáveis quantitativas e IBM 
SPSS Statistics Base 22.0 (Chicago, USA) para variáveis qualitativas, considerando o 
nível de significância de p<0,05 e Intervalo de Confiança (IC) de 95%. 
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Resultados e Discussões 

 
Foram recrutados 78 indivíduos, entretanto cinco foram excluídos por não manter a 
cadência exigida do teste. Dessa forma, 73 indivíduos foram incluídos, sendo 45% da 
amostra composta por homens. Em relação a amostra total, foi realizada a mediana dos 
dados antropométricos e foi visto idade de 32 anos, 1,67m de altura, 70,3kg de peso e 
IMC de 24,3 kg/m². E sendo predominantemente Insuficientemente ativo B, pela 
classificação do IPAQ. (Tabela.1) Em relação aos outros dados da amostra total foi visto 
52[40,5-69,5] elevações, com diferença entre homens e mulheres (59[48-83,5] vs 47[40-
58,5], p= 0,004 respectivamente), 1n/s de cadência, de forma igual entre sexos, 58[50-
61] graus de ADM funcional (52[48-58] vs 60[58-62], p<0,0001) e 68[62-72] graus de 
ADM ativa (66[58-70] vs 70[64-72], p= 0,05), em relação a altura atigida foi alcançada 
1,75[1,71-1,79] (1,79[1,75-1,87] vs 1,73[1,68-1,75] e 0,07[0,06-0,08] de variação de 
altura, que obteve a mesma mediana em ambos os sexos (Tabela. 2). Realizada a 
correlação do IPAQ com o desempenho do TECCE, (r=0,32, p=0,005), demonstrando 
uma baixa correlação e do IPAQ com a ADM funcional, (r= - 0,71, p>0,05), mostrou-se 
uma correlação forte, inversamente proporcional, contudo não significativo. E entre o 
desempenho e a ADM funcional (r=-0,15, p=0,19), mostrou uma baixa correlação 
inversamente proporcional e não significativa (Tabela. 3). Em 56% da amostra total, 
encontramos valores de amplitudes de movimento ativa maiores de 65º de flexão 
plantar, feita então a análise de subgrupo (r= -0,014, p=0,93), contudo não houve 
correlação e não é significativo. O presente estudo teve como objetivo analisar a 
existência de correlação entre a amplitude de movimento da articulação talocrural e o 
desempenho no TECCE em adultos saudáveis. Os principais achados desse estudo 
foram que o desempenho do TECCE I) Existe uma correlação fraca e inversamente 
proporcional com a amplitude articular de movimento na população saudável, II) É 
menor nas mulheres quando comparada aos homens e III) Apresenta forte relação, 
porém inversamente proporcional e não significativa com o índice de atividade física. 
Este é o primeiro estudo onde a amplitude de movimento foi relacionada com o 
desempenho em um TEC com cadência externa. Previamente, já foi identificado que o 
desempenho é influenciado negativamente pela idade (maiores de 20 anos p<0,001) 
(Jan et al, 2005), pelo IMC (p= 0,02) (Sole et al, 2010), e pela menor participação de 
atividades físicas de resistência (Thomas, 2003). Entretanto, nossos resultados não 
confirmaram a hipótese que uma maior amplitude articular poderia desencadear melhor 
desempenho no teste de endurance da articulação talocrural. Nosso estudo tinha como 
hipótese que o melhor desempenho seria alcançado pelos indivíduos com melhor 
flexibilidade. Pressupõem que quanto mais alongado é um músculo, maior o número de 
sarcômeros em série na fibra muscular e, consequentemente, maior deve ser sua 
capacidade de gerar força ou mesmo resistência (Lima & Silva (2006). Contudo, não foi 
constatado neste estudo quando correlacionado a ADM com o desempenho no TECCE, 
seja da população total (r= -0,15, p= 0,19) da amostra ou quando separada entre sexos. 
Demonstrando que um sistema músculo-tendão mais maleável seria menos eficiente 
para a transmissão de força produzida pela musculatura esquelética para o sistema 
ósteo-articular (Tricoli e Paulo, 2002). A atividade física têm se mostrado positiva em 
relação ao desempenho em testes, como Dias et al (2017) demonstraram que estão 
associados ao desempenho no teste de caminhada de 6 minutos (6MWT) (p=0,005) e 
Lima et al (2018) quando realizaram a correlação com o teste de argola de 6 minutos 
(TA6) (r= 0,358; p<0,05). Esses achados corroboram com os dados encontrados no 
nosso estudo em que foi realizado a correlação com o desempenho do TECCE (r=0,32, 
p=0,005), contudo demonstrando uma baixa correlação. Provavelmente, pelo caráter de 
endurance do teste e com cadência externa, diferente das características do 6MWT e 
TA6 que possuem cadência livre e são limitados por tempo. Como limitação do nosso 
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estudo, podemos citar a escassez na literatura sobre a influência da amplitude de 
movimento da articulação talocrural no TEC, sendo apenas citada em outros testes e 
ainda a comparação apenas com indivíduos ativos, porém não ateltas. Além disso, a 
pequena amostra em indivíduos de faixas etárias mais elevadas, impossibilitando 
realizar análises em sub-grupos. 
 
Conclusão 

 
Nesse estudo, foi realizada a medição da amplitude de movimento funcional, a partir de 
um goniômetro, para verificação da amplitude alcançada dos indivíduos durante o 
TECCE. Podemos dessa forma, sugerir que a amplitude de movimento da articulação 
talocrural influencia inversamente o desempenho no TECCE na população saudável 
sem doenças associadas. Dessa forma, constatamos que indivíduos com menores 
amplitudes não serão prejudicados no TECCE realizado em ambulatórios para 
acompanhamento de sua função, fadiga, resistência e desempenho. 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho dos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem da Região Nordeste no período de 2002 a 2016 

Resumo 

O brasil vive um processo de transição demográfica que implica em novas demandas 
por saúde pela população. Essa mudança afeta a força de trabalho em saúde, 
principalmente a dos enfermeiros, o que leva a necessidade de refletir do mercado de 
trabalho desses profissionais. Sendo assim, buscou-se identificar o comportamento e 
as características do mercado de trabalho de enfermeiros/as nos Estados do nordeste 
brasileiro. Para isso, foi desenvolvido um estudo descritivo, transversal e ecológico de 
tendência temporal utilizando dados obtidos através de uma base de dados pública, 
analisando-se a tendência da geração de vínculos para o profissional durante o período 
de 2002 a 2017, por meio de equações polinomiais, analisada por um software 
estatístico. Identificou-se tendência decrescente na geração de vínculos para 
enfermeiros, na região Nordeste como um todo, e nos estados da Bahia e Ceará, e 
estacionária no Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. Além disso, foi identificado que a maior parte a força de trabalho é 
relativamente jovem, pois a maioria dos enfermeiros tem de 30 a 39 anos. Porém 
destaca-se que a faixa etária de 65 anos ou mais é a que mais cresce no período 
analisado. As tendências decrescentes e estacionárias observadas na região nordeste 
revelam uma possível estagnação dos postos de trabalho para enfermeiros. Além disso, 
uma nova tendência da força de trabalho em direção pode estar surgindo em direção ao 
envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Desemprego; Gestor de Saúde; 

Emprego. 

TITLE: The Trend of the labor market of nurses in northeastern of Brazil 

Abstract 
Brazil is experiencing a process of demographic transition that implies new demands for 
health by the population. This change affects the health workforce, especially nurses, 
which leads to the need to reflect on the labor market of these professionals. Thus, we 
sought to identify the behavior and characteristics of the labor market of nurses in the 
states of northeastern Brazil. For this, a descriptive, cross-sectional and ecological study 
of temporal trend using data obtained through a public database was developed, 
analyzing the tendency of the generation of jobs for the professional during the period 
from 2002 to 2017, through equations polynomials, analyzed by statistical software. It 
was identified a decreasing tendency in the generation of bonds for nurses, in the 
Northeast region as a whole, and in the states of Bahia and Ceará, and stationary in 
Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte and Sergipe. In 
addition, it has been identified that the majority of the workforce is relatively young, since 
most nurses are between 30 and 39 years old. However, it should be noted that the age 
group of 65 years or more is the one that grows most in the analyzed period. The 
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decreasing and stationary trends observed in the northeastern region reveal a possible 
stagnation of the jobs for nurses. In addition, a new trend of the workforce in the direction 
may be emerging toward aging. 
 
Keywords: Job market; Nurse; Unemployment; Health Manager; Job. 

Introdução 
O presente estudo contemplou a tendência temporal de vínculos de trabalho para 
enfermeiros que exercem suas atividades laborais nos Estados da região nordeste do 
Brasil. O mercado de trabalho dos enfermeiros é um fenômeno complexo, influenciado 
pela dinâmica da economia, necessidades de saúde da população, políticas de direito 
a acesso aos serviços de saúde e política trabalhista. Para sua análise, faz-se 
necessário considerar a situação conjuntural de cada país, incluindo a análise do quadro 
político, econômico e social que interferem no acesso de atenção à saúde dos indivíduos 
que convivem com as mudanças transicionais. O Brasil passa por um processo de 
transição demográfica, que se caracteriza pela passagem de um regime com altas taxas 
de mortalidade e fecundidade/ natalidade para outro regime, em que ambas as taxas se 
situam em níveis relativamente mais baixos. Isso implica dizer que há uma alteração da 
estrutura etária brasileira, que vem sendo descrita como acelerada, de forma que a base 
da sua pirâmide etária evidencia características de uma população mais envelhecida, 
com faixas etárias de 65 anos ou mais com taxas de crescimento de mais de 4% ao ano 
no período de 2012 a 2022. Na região das Américas, há um contingente de milhões de 
pessoas que não são contempladas pelo acesso a serviços de saúde em caráter 
integral, a fim de contribuição de uma vida saudável, com respostas a prevenção de 
doenças e diversos agravos à saúde em um momento de transição epidemiológica, 
demográfica e nutricional. Considerando-se a meta de cobertura universal da saúde 
como agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) até o ano 2030, cabe destacar 
a necessidade de ampliação dos investimentos na força de trabalho em saúde, 
formação de profissionais qualificados e em número suficiente para atender as 
necessidades de saúde da população do planeta. No cenário brasileiro, as doenças 
crônicas apresentam grande expressão na taxa de mortalidade, correspondendo a 72%. 
Estima-se que, em 2020, serão responsáveis por 80% do somatório de doenças dos 
países em desenvolvimento. Atualmente, nesses países, a aderência aos tratamentos 
chega a ser apenas de 20%. Associa-se a isso, o processo de envelhecimento da 
população mundial, que influência a necessidade de força de trabalho da enfermagem, 
tanto no Brasil como em outros países. Nesse sentido, é urgente pensar o número de 
profissionais de saúde, a sua distribuição por regiões e as formas de contratação, que 
implicam na satisfação ou insatisfação do trabalho que interfere na realização do 
cuidado seguro. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar a tendência 
temporal de vínculos de trabalho para os profissionais enfermeiros da região nordeste 
durante o período de 2002 a 2017. 
 
Metodologia 

 
A coleta de dados para a realização da presente pesquisa respeitou todos os preceitos 
éticos recomendados para a pesquisa com dados de domínio público. Mesmo sem 
necessidade de autorização do Comitê de Ética e Pesquisa, teve autorização da 
Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC, tendo como número de parecer: 
902.344 CAAE: 37685214.2.0000.0.0118. Trata-se de um estudo ecológico de 
tendência temporal. A unidade de análise foi a região nordeste entre o período de 2002 
a 2017. O estudo foi realizado a partir da utilização dos dados de vínculos de trabalho 
de enfermeiros, contidos na base de dados do Relatório Anual de Informações Sociais 
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(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A Rais é um registro administrativo 
que cobre o universo de empregos formais, incluindo os trabalhadores com carteira 
assinada (celetistas), funcionários públicos estatutários e militares, e demais vínculos 
relativos à administração pública. Foram retirados da base a variável número de 
vínculos para enfermeiros por ano dos anos de 2002 a 2017, e a partir da obtenção 
dessa variável, analisou-se a tendência da geração de empregos para o profissional 
enfermeiro, utilizando-se da avaliação do número de vínculos de um ano para outro. A 
análise de tendência temporal foi realizada em duas etapas: inicialmente, realizou-se a 
análise exploratória, por meio da função de autocorrelação (ACF) e do teste de Durbin-
Watson para avaliar a autocorrelação da série histórica. Confirmada a dependência 
temporal dos dados, analisou-se a tendência temporal, do número de vínculos para cada 
ano em relação ao ano seguinte, avaliou-se a tendência de vínculos gerados por meio 
de equações polinomiais, pois apesar de corresponderem a dados provenientes de 
contagem, houve anos nos quais houve redução no número de vínculos e assim, 
obtivemos valores negativos, não sendo possível ajustar modelos com a regressão de 
Poisson. Os modelos polinomiais testados foram: a regressão linear simples y= β0+β1X 
+ ε, posteriormente, segundo grau ou parabólico y= β0+β1X+X² + ε, terceiro grau y= 
β0+β1X+β2X²+β3X³ + ε e exponencial y= eβ0+β18-10. Como critérios para a escolha 
do modelo que melhor se ajusta aos dados, foram considerados o nível de significância. 
Quando mais de um modelo satisfazia os critérios de seleção, optou-se pelo mais 
simples. Considerou-se tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. Todas as 
análises foram realizadas no programa estatístico R versão 3.1.0. Ao final, obteve-se 
um conjunto de informações sobre o número de vínculos gerados para enfermeiros por 
ano, ou seja, uma série temporal, que a partir da construção de gráficos e a conseguinte 
análise exploratória, descreveu-se o comportamento dessa variável entre os anos de 
2002 e 2017. 
 
Resultados e Discussões 

 
No que diz respeito a geração de vínculos empregatícios para enfermeiros verificou-se 
tendência estacionária, assim como o observado nos estados de Alagoas, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em contrapartida, nos 
estados da Bahia e Ceará a tendência de geração de vínculos empregatícios foi 
descendente. No estado do Alagoas, pode-se notar que do ano de 2004 para 2005 
houve um decréscimo no número de empregos gerados para enfermeiros, seguido de 
um aumento, de 2005 para 2006 e um outro decréscimo do ano de 2006 para 2007. De 
2007 para 2012 o número de empregos gerados tendeu em torno de uma mesma média. 
Apesar do grande número de empregos para enfermeiros gerados no ano de 2013, a 
série temporal acima, que objetiva representar a tendência de vínculos empregatícios 
para enfermeiros no estado de Alagoas, revela uma tendência estacionária, uma vez 
que flutua em torno de uma mesma média ao longo do tempo. Na Bahia, do ano de 
2004 a 2006, é observável que houve uma queda de 879 no número de empregos 
gerados para enfermeiros. Com um aumento de 2006 para 2007, seguido de um 
decréscimo de 2007 a 2008. É possível observar ainda um aumento desse número do 
ano de 2008 a 2009, seguindo uma tendência estacionária de 2009 até 2011. De 2011 
até 2012 é possível observar outra grande queda no número de empregos gerados, uma 
redução de 873. No ano de 2012 a 2013 houve outro aumento, seguido de outra queda 
no mesmo ano até 2014. De 2014 a 2015 observa-se outro aumento seguido de queda 
no número desses empregos gerados. A partir da série temporal, é possível constatar 
que a tendência é descendente. No estado do Ceará, observa-se aumento significativo 
no número de empregos gerados do ano de 2004 até 2006, havendo uma queda em 
2006 a 2007 e de 2007 até 2012 seguiu-se uma tendência estacionária. Apesar do 
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grande aumento no número de empregos gerados de 2012 a 2013, é possível observar 
também grande decréscimo de 2013 a 2014, seguido de um pequeno aumento de 2014 
a 2015 e então outro grande decréscimo de 2015 até 2016. Portanto, a tendência de 
toda série temporal (2004 a 2016) é descendente. No Maranhão, de 2004 a 2010 é 
perceptível uma tendência dos dados em manterem-se próximo a sua média para esse 
período, seguido de um grande aumento de 2010 a 2011 e então uma queda quase 
equivalente de 2011 a 2012. Houve então um aumento de 2012 até 2013 e, após isso, 
de 2013 a 2014 um leve decréscimo. De 2014 a 2015 é claro que houve uma grande 
queda no número de empregos gerados, seguido de um grande aumento nesse mesmo 
número. Em suma, a série temporal (2004-2016) revela uma tendência estacionária. No 
estado da Paraíba, do ano de 2004 até 2010 percebe-se uma tendência do número de 
empregos gerados a manterem-se flutuando em sua média para o período. De 2010 a 
2011 houve significativo aumento no número de empregos gerados, seguido de grande 
decréscimo de 2011 para 2012. Houve ainda um aumento de 2012 para 2013, seguido 
de um estacionamento do número de empregos gerados de 2013 para 2014, e então 
um decréscimo de 2014 a 2016. Tendo isso em vista, analisando a série temporal (2004 
a 2016) é possível observar que a tendência é estacionária. No estado de Pernambuco, 
que do ano de 2005 ao ano de 2006 houve significativa queda no número de empregos 
gerados, chegando a números negativos, ou seja, houve maior número de postos de 
trabalho fechados do que gerados. De 2006 a 2007 houve um significativo aumento, 
seguido de uma queda até o ano de 2008. De 2008 a 2010 é possível observar um 
vertiginoso aumento no número de empregos gerados, seguido uma queda até 2013. 
De 2013 a 2014 percebe-se um aumento no número de empregos gerados, e então uma 
queda até o ano de 2015. Houve leve aumento de 2015 a 2016. Consequentemente, na 
análise da série temporal (2004-2016), é possível concluir que a tendência é 
estacionária. No estado do Piauí, o número de empregos gerados em cada ano, de 2004 
a 2006 tendem em torno da média desse período. De 2006 a 2007 é perceptível queda 
nesses números, seguido de significativo aumento do ano de 2007 a 2008. Logo em 
seguida, de 2008 a 2009 houve significativa queda nesses números, seguindo de 2009 
a 2016 a tendência se flutuar pela média desse outro período. Desse modo, a tendência 
da série temporal (2004 a 2016 é estacionária. No estado do Rio Grande do Norte, logo 
de início percebe-se um aumento no número de empregos gerados no ano de 2004 a 
2005, seguido de um declínio nesse mesmo número do ano de 2005 ao ano de 2006. 
De 2006 a 2007 há ainda uma leve queda, vindo em seguida, de 2007 a 2009 um 
aumento no número de empregos gerados. De 2009 a 2011 segue-se uma tendência 
dos dados a manterem-se próximo da média dos mesmos nesse período, seguido então 
de 2011 a 2013 uma queda. De 2013 a 2015 é possível observar novamente um 
aumento precedido por uma queda nesse número de empregos gerados. Dessa forma, 
a tendência para a série temporal é estacionária. No estado de Sergipe, de 2004 a 2009, 
observa-se, novamente, uma tendência dos dados a manterem-se próximos à média 
desse período. De 2009 a 2010 nota-se significativo aumento no número de empregos 
gerados, seguido, de 2010 a 2011 de um significativo declínio desse mesmo número. 
De 2011 a 2013 houve um aumento e de 2013 a 2015 um declínio, declínio esse sendo 
interrompido pelo aumento de 2015 a 2016. Por isto, levando-se em consideração a 
série temporal (2004-2016) nota-se que a tendência é estacionária. O mercado de 
trabalho expressa, em cada momento histórico social, o resultado de um processo 
multideterminado, fortemente influenciado pela situação econômica. Sendo assim, o 
mercado de trabalho dos enfermeiros é parte deste cenário e também se caracteriza 
como um fenômeno complexo, sendo influenciado, especialmente, pela dinâmica da 
economia, pelas necessidades de saúde e pelas políticas relativas ao direito e acesso 
aos cuidados de saúde adotada pelos diferentes países. A tendência descendente, 
observada nos estados da Bahia e Ceará, pode ser explicada pelo crescimento na 
titulação de enfermeiros, permanência no RN e estabilidade ou manutenção do 
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decréscimo do número de postos de trabalho disponíveis. As fases que caracterizam a 
vida do profissional enfermeiro são: O início da vida profissional (até 25 anos de idade), 
a formação profissional (26-35 anos de idade), a maturidade profissional (36-50 anos de 
idade), a desaceleração profissional (51-60 anos de idade) e a aposentadoria, que são 
os enfermeiros acima de 65 anos de idade. Foi verificado que a maior parte dos 
profissionais enfermeiros se enquadrou da faixa etária de 30 a 39 anos de idade, durante 
todo o período. Esse resultado também pode ser observado em outras pesquisas na 
área. De acordo com Machado et al, cerca de um quarto da força de trabalho de 
enfermagem tem até 30 anos, e cerca de 61% tem até 40 anos, o que representa 
exatamente 1 milhão e 100 mil trabalhadores, o que aponta uma força de trabalho 
predominantemente jovem. No que diz respeito a região Nordeste, no período de 2003 
a 2006, foi verificado que o número de Enfermeiros na faixa etária de 65 anos ou mais 
foi também foi crescente. Isso porque em 2003 o número de vínculos de Enfermeiros 
registrados para a região foi de 54, e em 2006 o número de vínculos foi de 119. No 
período de 2007 a 2010, foi verificado que o número de Enfermeiros na mesma faixa 
etária foi, novamente, crescente. Isso porque em 2007 o número de vínculos de 
Enfermeiros com 65 anos ou mais foi de 143, e em 2010 o número de vínculos foi de 
219. Também foi registrado aumento no número de vínculos para Enfermeiros na faixa 
etária no período de 2011 a 2014. Tendo sido verificado que o número de vínculos para 
Enfermeiros com 65 anos ou mais em 2011 foi de 323, e em 2014 o número de vínculos 
foi de 443. Mais um aumento foi verificado no período de 2015 a 2017. Uma vez que em 
2015 foram registrados 497 vínculos para enfermeiros na faixa etária de 65 anos ou 
mais, e em 2017 o número de vínculos para enfermeiros na faixa etária foi de 642. Em 
todas as regiões brasileiras foram encontradas evidências do aumento percentual da 
faixa etária de 65 anos de idade ou mais. Esse aumento é maior que os das demais 
faixas etárias registradas nesse período de tempo, o que pode apontar para 
envelhecimento da força de trabalho. A faixa etária de 65 anos ou mais se enquadra na 
classificação de aposentadoria. Seria o momento do cessar gradualmente e definitivo a 
vida profissional, desligando-se do mundo do trabalho. Busca-se oportunidades de 
realizar atividades que conferem comodidade e prazer. Apesar disso, uma pesquisa 
realizada com profissionais de saúde em um hospital universitário, mostrou que os 
profissionais na faixa etária de 60-70 anos de idade tendem a apresentar maiores 
insatisfações com o seu salário e as oportunidades de formação que lhes são 
oferecidas, quando são. É certo que o processo de envelhecimento deva ser encarado 
como processo natural do organismo humano, não devendo ser tratado como doença. 
Da mesma forma, outros autores trazem a concepção de que o processo de 
envelhecimento é sequencial, individual e não patológico, em que há um desgaste 
natural, de maneira que torne o indivíduo menos capaz de lidar com os estresses do 
meio, aumentando inclusive sua chance de morte. Dessa forma, a particularidade do 
processo de envelhecimento leva a inúmeras e diferentes concepções das capacidades 
dos indivíduos, de maneira que a percepções relativas a si próprio se confundem. Isto 
é, diferentes indivíduos com a mesma idade cronológica podem apresentar diferentes 
percepções acerca de si mesmos. A sociedade tende a julgar os indivíduos pela sua 
produtividade, o envelhecimento torna o corpo mais exposto a doenças, perda de 
energia e vigor, perdendo valor social. No âmbito da enfermagem, a profissão é 
desgastante, pois o profissional fica exposto a doenças e jornadas de trabalho 
prolongadas. Soma-se a isso a falta de reconhecimento profissional, o que pode fazer, 
inclusive, com que eles migrem. Em geral, os profissionais enfermeiros não refletem 
sobre o próprio envelhecimento, não se imaginam velhos e muito menos se preparam 
pra ter uma velhice saudável. Para a OMS, o envelhecimento ativo pode ser uma forma 
de buscar oportunidades de saúde, participação e de segurança, de forma a prevenir 
incapacidades e otimizar as funções cognitivas, maximizando o envolvimento social do 
indivíduo. 
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Conclusão 
 
O estudo sobre a tendência temporal dos postos de trabalho para os profissionais 
enfermeiros nos Estados da Região Nordeste no período de 2002 a 2017 revelou uma 
tendência estacionária na maioria dos Estados da região Nordeste. O crescimento no 
número de enfermeiros titulados, egressos das Instituições de formação de enfermeiros 
nos Estados da região nordeste, associado a permanência ou manutenção destes 
profissionais nesta região em busca do primeiro emprego, pode estar relacionado as 
mudanças dos vínculos de trabalho na região investigada. Apesar de estudos acerca do 
mercado de trabalho para enfermeiros sugerirem que a maior parte da força de trabalho 
dos enfermeiros é relativamente jovem, esse estudo mostrou que, em uma linha 
temporal, o perfil da força de trabalho dos enfermeiros pode estar sofrendo uma 
mudança, que ocorre em sentido ao envelhecimento. 
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TÍTULO: Requerimento vitamínico do lactente comparado ao fornecimento de retinol e 

alfa-tocoferol nos diferentes momentos da lactação - ensaio clínico randomizado 

Resumo 

 
 
Introdução: Vitaminas A e E deve estar adequadas na lactação para transfência ao 
recém-nascido através do leite materno. Objetivo do estudo: comparar o requerimento 
das vitaminas A e E para lactente com o fornecimento destas vitaminas pelo leite 
materno nos diferentes momentos da lactação, após suplementação materna com RRR-
alfa-tocoferol. Metodologia: As puérperas foram alocadas nos grupos: controle (GC), 
sem intervenção; suplementado 1 (GS1), recebendo a dose de 400UI de RRR-alfa-
tocoferol; e suplementado 2 (GS2), recebendo 800UI. Foi coletado leite materno, após 
jejum de 8-12 horas, em 4 momentos: 1º(0hora) antes da suplementação, 2º(7-10dias) 
e 3º(30dias) pós-parto. A quantificação do retinol e do alfa-tocoferol foi feita por 
cromatografia liquida de alta eficiência. Resultado e Discussão: O fornecimento das 
vitaminas A e E pós-parto imediato (0hora) não apresentou diferença significativa entre 
os grupos (p>0,05). As diferenças para vitamina A foram no leite de transição entre GC 
e S1 (p<0,001), GC e S2 (p<0,001) e S1 e S2 (p<0,001); e maduro GC e S2 (p=0,001). 
Para vitamina E foram no leite maduro foi entre GC e GS2 e GS1 e GS2 (p<0,001). Ao 
longo da lactação há diminuição fisiológica desses nutrientes, porém essas foram 
menores nos grupos suplementados. Conclusão: O GS2 contemplou o requerimento de 
vitamina A na produção do leite até o fornecimento do leite de transição. Ambos os 
grupos suplementados atingiram o requerimento para vitamina E até o leite de transição. 
 
Palavras-chave: Leite humano. Suplemento alimentar. Vitamina A. Vitamina E. 

TITLE: Infant vitamin requirement compared to retinol and alpha-tocopherol supply at 

different times of lactation - randomized controlled trial 

Abstract 

 

Introduction: Vitamins A and E must be present in lactation for transfection to the 
newborn through breast milk. Objective of the study: to compare the requirements of 
vitamins A and E for infants with milk in breastfed infants with RRR-alpha tocopherol. 
Methodology: The puerperal women were allocated to the groups: control (CG), without 
intervention; supplement 1 (GS1), receiving a 400 IU dose of RRR-alpha tocopherol; and 
supplemented 2 (GS2), receiving 800 IU. Breast milk was collected after fasting for 8-12 
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hours in 4 moments: 1st (0hour) before supplementation, 2nd (7-10days) and 3rd 
(30days) postpartum. Retinol and alpha-tocopherol were quantified by high performance 
liquid chromatography. Results and Discussion: Providing immediate postpartum A and 
E responses (p> 0.05). The samples were analyzed in GC and S1 (p <0.001), GC and 
S2 (p <0.001) and S1 and S2 (p <0.001); and mature GC and S2 (p = 0.001). GC and 
GS2 and GS1 and GS2 injections (p <0.001). Throughout the formation of 
supplementary culture media. Conclusion: GS2 addresses the requirement of vitamin A 
in milk production until the supply of transitional milk. Both supplemented groups met the 
vitamin E requirement by the time of transition. 

 
 
Keywords: Human milk. Food supplement. Vitamin A. Vitamin E. 

Introdução 

Os períodos de gestação e lactação constituem períodos de grande vulnerabilidade 
tanto para a puérpera quanto para o recém-nascido, compondo a esses um grupo de 
risco a deficiências e carências nutricionais que devem ser monitoradas, afim de que 
casos de hipovitaminose não venham a ocorrer (HORTON et al., 2013). Sabendo que o 
ciclo grávido-puerperal e o período de lactação representam um período biológico de 
peculiar vulnerabilidade nutricional para a mulher e seu neonato (CAMINHA et al., 2009), 
recomenda-se, como estratégias de intervenção adicionais para o combate à deficiência 
das vitaminas A e E, promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável, com 
estímulo ao consumo de alimentos fontes destas vitaminas pela população (RAMALHO; 
DOLINSKY, 2008; BRASIL, 2013). 

A vitamina A possui um contexto de grande proporção na saúde pública mundial, 
estando entre as deficiências nutricionais de maior importância epidemiológicas, sendo 
considerado o segundo problema nutricional mais prevalente no mundo (MARTINS et 
al., 2007; WHO, 2009). Por outro lado, a vitamina E tem como grupo de risco para sua 
deficiência as crianças, em especialmente os recém-nascidos, considerados grupos de 
risco, por necessitarem de uma maior oferta de nutrientes antioxidantes, devido, por 
exemplo, a exposição ao estresse oxidativo no momento do parto (BELL et al., 2013). 

Estão envolvidos na etiologia da deficiência destas vitaminas o baixo consumo de 
alimentos fontes, o aleitamento materno deficiente, o desmame precoce, infecções 
frequentes, dentre outras intercorrências (BRASIL, 2004). No entanto, a principal causa 
de ambas as deficiências, é a baixa ingestão de fontes alimentares de vitamina A e E 
para satisfazer as necessidades fisiológicas do indivíduo (SANTOS; MERLINE, 2010). 
O leite materno é considerado a mais importante fonte de vitamina A e E por aumentar 
significativamente as reservas hepáticas do neonato que é o grande fator de proteção 
contra a deficiência de vitamina A até os dois anos de idade (MARTINS et al., 2007). O 
aleitamento materno tem sido associado ao melhor desenvolvimento neural, cognitivo e 
psicossocial (OWEN, 2010). 

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as 
crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno até os seis meses de 
idade, seguida pela introdução da alimentação complementar até, pelo menos o período 
de dois anos de idade (VAN DEN BROEK et al., 2010). Para bebês de 0 a 6 meses, 
uma vez que o requerimento médio da vitamina A e E ainda não podem ser 
determinados e, portanto, as recomendações de ingestão não foram estabelecidas, um 
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parâmetro provisório de referência, a ingestão adequada (AI), é utilizada na avaliação 
ou prescrição de consumo de ambas as vitaminas (VITOLO, 2008). A AI da vitamina A 
para esta faixa é de 400 μg/dia de vitamina A e para a vitamina E a recomendação da 
AI é de 4 mg/dia (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). 

Desta forma, o estado nutricional materno em vitamina A e E deve estar adequado 
durante a gestação e lactação para que estas vitaminas sejam suficientemente 
transferidas ao recém-nascido através do leite materno, evitando a deficiência desses 
micronutrientes. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo comparar o requerimento 
das vitaminas A e E para lactente com o fornecimento destas vitaminas pelo leite 
materno nos diferentes momentos da lactação, após suplementação materna com RRR-
alfa-tocoferol. 

 
Metodologia 

 
A pesquisa foi prospectiva, controlada, randomizada e paralela, onde as participantes 
foram recrutadas em duas maternidades públicas (Unidade Mista das Quintas e 
Maternidade Escola Januário Cicco) localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sob o parecer nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. O período 
de realização foi entre 2016 e 2017, sendo as puérperas acompanhadas até 30 dias 
após o parto. O cálculo amostral foi realizado utilizando o software GPower® versão 
3.1.7 com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de 
0,40. Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande, 
respectivamente, onde cada grupo deveria ter, no mínimo, doze indivíduos (FAUL et al., 
2007). Critérios de inclusão: puérperas voluntárias com idade entre 18 e 40 anos, de 
baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas). As 
puérperas que aceitaram participar foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa, 
antes do seu início, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
No total participaram do estudo 36 puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12 
participantes cada.Os grupos: controle que não recebeu nenhum tratamento no pós-
parto; suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula de 
400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e suplementado 2, em que as 
mulheres receberam duas cápsulas de 400UI, totalizando uma suplementação de 800UI 
(Figura 1, ANEXO). As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente 
estudo se deram pelo fato destas serem comumente encontradas em suplementos 
comercialmente disponíveis, representando, assim, um padrão usual típico. 
(CLEMENTE et al., 2014). As coletas de leite materno se deram no período da manhã 
após jejum de 8 a 12 horas e foram efetuadas pela equipe da pesquisa. Foram coletados 
em média 2 mL de leite por expressão manual de uma única mama não sugada 
previamente, desprezando as primeiras ejeções do leite para evitar variações na 
composição em decorrência da gordura. As colestas aconteceram em 4 momentos: 1° 
dia pós-parto (leite colostro – 0 hora); entre 7º-10º dias pós-parto (leite de transição); 
30° dia pós-parto (leite maduro), sendo as duas últimas coletas realizadas em domicílio 
por equipe previamente treinada. As amostras foram coletadas em tubos de 
polipropileno embalados, protegidos da luz e transportados em temperatura de 
refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN) do 
Departamento de Bioquímica da UFRN. As amostras foram armazenadas a -20ºC, por 
um tempo médio de três dias, para posterior extração e análise. O retinol foi extraído 
das amostras de leite seguindo uma adaptação do método de Giuliano et al. (1992), 
conforme descrito a seguir: em uma alíquota de leite foi acrescido igual volume de álcool 
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etílico a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e o tubo foi agitado para que houvesse 
desnaturação e precipitação proteica. Em seguida, foi adicionado igual volume de 
hidróxido de potássio (KOH) (Sigma-Aldrich, Rio de Janeiro, Brasil) a 50% v/v para a 
etapa de hidrólise alcalina dos ésteres de retinol. A amostra foi mantida em banho-maria 
a 60°C durante 1 hora, sob agitação. Finalizada esta etapa, foram adicionados 2 mL de 
hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha) para extração do retinol. Após a adição do 
reagente, a amostra foi agitada e centrifugada (500 rpm x g), sendo a camada hexânica 
removida para um segundo tubo. Este processo foi realizado três vezes, totalizando 6 
mL de fase hexânica extraída, dos quais 3 mL foram evaporados em banho-maria a 
37°C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de etanol absoluto (Vetec, St. 
Louis, EUA) nas amostras de leite, para ser analisado em Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). O fornecimento de vitamina A pelo leite materno 
foi estimado por comparação entre a quantidade de retinol fornecida no leite, baseada 
na provável ingestão diária média de leite, e a AI de vitamina A (400 μg/dia) (INSTITUTE 
OF MEDICINE, 2001). O alfa-tocoferol da amostra de leite foi extraído segundo o 
método adaptado de Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de 
1 mL de leite, foi adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para 
precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). A amostra 
foi homogeneizada durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugada durante 10 
minutos a 4000 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida 
posteriormente para um segundo tubo. As etapas de adição do hexano foram realizada 
três vezes, o que resultou em 6 mL do extrato, do 4 mL foram destinados para a 
evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da análise, o extrato foi diluído em 
250 μL de etanol absoluto e 20 μL foram aplicados no aparelho de Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 3, ANEXO). Para a avaliação da concentração de alfa-
tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se como parâmetro valores inferiores a 4 
mg/dia como indicativos de baixos concentrações de vitamina E (INSTITUTE OF 
MEDICINE, 2000). Pela estimativa da capacidade gástrica das crianças foi possível 
estabelecer uma estimativa do volume de leite ingerido diariamente, sendo leite colostro 
considerado volume diário de 396 mL e nos leites de transição e maduro 780 mL 
(BAUER; GERSS, 2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi 
realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL, EUA). Os dados de retinol e alfa-tocoferol no leite materno foram expressos 
em média e desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey 
mensurou a diferença entre as médias das concentrações do retinol e alfa-tocoferol no 
leite materno intergrupos nos diferentes momentos da coleta. As diferenças foram 
consideradas significativas quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 
 
A vitamina A fornecida pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) não apresentou 
diferença significativa entre os grupos (p > 0,05), e os valores encontrados foram 
semelhantes ao estudo de Gurgel et al. (2017). 
O aumento da vitamina A fornecida pelo leite materno, no pós-parto imediato, pode ser 
observado nos grupos que receberam a suplementação quando comparados ao grupo 
controle (Figura 4, ANEXO). 

Analisando o fornecimento de vitamina A aos lactentes intergrupos, as diferenças 
significativas foram no leite de transição (7- 10 dias) entre os grupos controle e 
suplementado 1 (p < 0,001); controle e suplementado 2 (p < 0,001) e entre 
suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). No leite maduro as diferenças foram 
significativas entre os grupos controle e suplementado 2 (p = 0,001). 
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Estudo avaliando a suplementação da vitamina A verificou que a biodisponibilidade da 
vitamina E foi prejudicada, essa suplementação ocasionou redução significativa de alfa-
tocoferol no leite colostro (GRILO et al. 2016). Entretanto nesse estudo foi possível 
verificar que a suplementação de vitamina E auxiliou no fornecimento adequado da 
vitamina A para o lactente até a oferta do leite de transição para o grupo suplementado 
2. Apesar de não atingir a recomendação para o lactente, o grupo suplementado 2 se 
manteve com a concentração elevada quando comparado ao grupo controle até a oferta 
do leite maduro. 

O estudo de Gonçalves (2015) pode justificar os achados dessa pesquisa, pois realizou 
um estudo com ratos e percebeu que vitaminas lipossolúveis possuem locais 
diferenciados de absorção, onde a vitamina A é mais absorvida na região proximal e a 
vitamina E na região distal do intestino. Essa diferença no sítio absortivo provocou um 
aumento de 40% na absorção do retinol, que pode ser justificado pelo papel antioxidante 
da vitamina E, o qual provavelmente protegeu a vitamina A da oxidação após a digestão. 
Dessa forma, pode se justificar o que foi encontrado nessa pesquisa, cuja 
suplementação foi eficaz em aumentar o fornecimento da vitamina A pelo leite materno 
até o leite de transição, fornecendo indícios que a vitamina E contribuiu para que 
maiores concentrações de vitamina A ficassem disponíveis. 

Em relação a vitamina E fornecida pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) não 
houve diferença significativa entre os grupos (p > 0,05), e os valores encontrados foram 
semelhantes ao estudo de Clemente et al. (2014) (Figura 5, ANEXO). 

Analisando o fornecimento de vitamina E aos lactentes intergrupos, as diferenças 
significativas foram no leite maduro entre os grupos controle e suplementado 2 (p < 
0,001) e entre suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). Nossos achados se 
assemelham aos estudos de Medeiros et al. (2016) e Lira (2017). 

Foi percebido um declínio gradual na concentração de retinol e de alfa-tocoferol ao longo 
da lactação nos três grupos do estudo, o que é uma característica fisiológica desse 
nutriente. No entanto, esse declínio foi menor nos grupos que foram suplementados. 

Para os recém-nascidos em amamentação exclusiva o leite materno é a primeira fonte 
importante de vitamina A e E, e suas concentrações variam com os estágios de lactação 
(SAMANO et al., 2017). Portanto, o adequado estado nutricional materno da vitamina A 
é fundamental para garantir o crescimento e desenvolvimento normais do recém-
nascido por meio do aleitamento materno, e a vitamina E apresenta importância para o 
sistema imunológico e evitar quadros de deficiência desta vitamina em neonatos 
(OVSYANNIKOVA et al. 2010; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al. 2012; DEBIER, 
2007). 

Dessa forma, é preciso desenvolver estratégias de prevenção, controle e combate as 
deficiências das vitaminas A e E não só durante a lactação, mas também no pré-natal e 
pós-natal, assim como o acompanhamento nutricional quando necessário para se atingir 
os requerimentos das vitaminas. 

  

 
Conclusão 
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A vitamina A foi fornecida pelo leite materno em quantidades adequadas até o momento 
do fornecimento do leite de transição, mas somente para o grupo suplementado 2. 
Porém esse efeito não foi observado no leite maduro em nenhum dos grupos. Para o 
fornecimento da vitamina E ao lactente, os três grupos ofereceram quantidades 
adequadas até o fornecimento do leite de transição. No leite maduro esse efeito não foi 
observado no leite maduro em nenhum dos grupos. 
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0 
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e b800 
UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu 
nenhuma 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do retinol no leite materno. 
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Figura 3 – Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no leite 
materno. 
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Figura 4 – Estimativa do fornecimento de vitamina A aos lactentes a partir do volume 
diário de leite recomendado. 

 

 

Figura 5 – Estimativa do fornecimento de vitamina E aos lactentes a partir do volume 
diário de leite recomendado. 
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TÍTULO: Ações da equipe de enfermagem para prevenção de lesão por pressão no 

centro cirúrgico 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi identificar ações de enfermagem para prevenção de 
lesão por pressão em pacientes no perioperatório. Trata-se de uma revisão integrativa, 
com levantamento dos dados realizado entre os meses de maio e junho de 2019, 
utilizando como fonte de pesquisa a SciELO, LILACS e CINAHL. Foram incluídas 
publicações nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis em texto completos 
e publicados no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2019, que abordassem medidas 
preventivas relacionadas à lesão por pressão no centro cirúrgico. Foram selecionados 
oito artigos para análise, os quais revelaram a utilização de alguns dispositivos redutores 
de pressão como colchões de espuma de uretano, almofadas de gel e saco de grãos de 
vácuo nas placas laterais, colchão de ar micro pulsante, cobertura de colchão de 
polímero de viscoelástico seco e almofadas de gel. Além dos dispositivos os estudos 
destacaram a importância da utilização de check-list pré-operatório para identificar 
fatores de risco para lesão. Foi descrita também, a necessidade de implementar ações 
educativas de forma continuada junto a equipe multiprofissional. Assim, concluiu-se que 
as ações para prevenção de lesão por pressão em pacientes no perioperatório 
dependem de dispositivos redutores de pressão, além de sensibilização e conhecimento 
dos profissionais de enfermagem para utilizá-los de forma adequada. 
 
Palavras-chave: Cirurgia;Lesão por Pressão;Posicionamento do Paciente;Enfermagem 

Perio 

TITLE: NURSING TEAM ACTIONS FOR PREVENTION OF PATIENT PRESSURE 

INJURY IN THE SURGERY CENTER 

Abstract 

The aim of the present study was to identify nursing actions for the prevention of pressure 
injury in perioperative patients. This is an integrative review, with data collected from may 
to june 2019, using as a research source SciELO, LILACS and CINAHL. We included 
publications in portuguese, english and spanish, available in full text and published from 
january 2011 to january 2019, which addressed preventive measures related to pressure 
injury in the operating room. Eight articles were selected for analysis, which revealed the 
use of some pressure reducing devices such as urethane foam mattresses, gel pads and 
vacuum grain bag on the side plates, micro pulsating air mattress, polyurethane foam 
mattress cover dry viscoelastic and gel pads. In addition to the devices, the studies 
highlighted the importance of using preoperative checklists to identify risk factors for 
injury. It was also described the need to implement educational actions on a continuous 
basis with the multiprofessional team. Thus, it was concluded that the actions to prevent 
pressure injury in perioperative patients depend on pressure reducing devices, as well 
as awareness and knowledge of nursing professionals to use them properly. 
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Keywords: Perioperative Nursing,Disease Prevention,Pressure Ulcer,Surgery 

Introdução 
A ocorrência de lesão por pressão (LP) contribui para o aumento do risco de 
complicações hospitalares e constitui-se como um agravo que pode acometer os 
pacientes e prejudicar seu prognóstico. Pacientes perioperatórios correm o risco de 
desenvolver lesões por pressão devido a pressão aumentada nas proeminências 
ósseas referente ao posicionamento durante os procedimentos cirúrgicos prolongados, 
sendo assim expostos a fricção ou cisalhamento durante a transferência para o leito 
cirúrgico e posicionamento (SPRUCE et al., 2017). Segundo North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), o diagnóstico de risco de lesão por posicionamento 
perioperatório está associado à desorientação, edema, perda ponderal, fraqueza 
muscular, imobilização, obesidade e transtornos sensoriais decorrentes do uso de 
anestesia (NANDA, 2018). Com isto, verifica-se a importância de um posicionamento 
cirúrgico adequado que promova a exposição do campo, minimize a tensão sobre os 
tecidos e promova maior segurança ao procedimento. Ademais, a presença de 
comorbidades no histórico do paciente a ser submetido ao procedimento cirúrgico 
podem influenciar na progressão da LP. A fim de divulgar informações adequadas para 
avaliação de LP, o National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), instituição 
dedicada à prevenção e ao tratamento de lesões por pressão, realizou a mudança da 
terminologia úlcera por pressão para lesão por pressão. Tal documento já foi traduzido 
e validado para o português por membros da Associação Brasileira de Estomaterapia 
(SOBEST) e da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE) 
(MORAES et al., 2016). Apesar do avanço tecnológico e científico e do aperfeiçoamento 
dos serviços e cuidados de saúde, no Brasil, o real número de pacientes com LP ainda 
é desconhecido devido à escassez dos registros dos agravos em unidades de saúde. 
Assim, a obtenção de taxas de incidência e prevalência destas lesões, apesar de 
comuns durante a hospitalização, é subestimada e os custos do tratamento são 
elevados (COSTA et al., 2015; SMIT et al., 2016). À vista disso, foi elaborada e validada 
uma escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões decorrentes do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO), que permite maior aplicabilidade e agilidade nos 
registros, com a responsabilidade de auxiliar na avaliação do paciente no período 
intraoperatório. Nesse sentido, quanto maior o escore em que o paciente é classificado 
maior o risco de desenvolvimento de lesões por posicionamento cirúrgico (LOPES et al., 
2016). Contudo, para que seja viável um atendimento de qualidade ao paciente 
perioperatório, o profissional deve ter conhecimento das alterações que podem ocorrem 
no paciente devido ao posicionamento cirúrgico, bem como dos equipamentos e 
dispositivos disponíveis para a execução do procedimento com o mínimo de pressão, 
com a finalidade de garantir a prevenção de complicações que podem ocorrer devido a 
permanência prolongada do paciente em cada tipo de posição cirúrgica (BARBOSA; 
OLIVA; SOUSA NETO, 2011). Dessa maneira, a presente pesquisa visou identificar 
ações de enfermagem para prevenção de lesão por pressão em pacientes no 
perioperatório. Espera-se que os resultados, possibilitem identificar medidas 
preventivas na prestação da assistência perioperatória e também, possa estimular o 
desenvolvimento de novos estudos com o intuito de preencher lacunas de conhecimento 
sobre a temática (ALBUQUERQUE et al., 2017). 
 
Metodologia 
 
Trata-se de uma revisão integrativa, sobre às ações dos profissionais de enfermagem 
no âmbito de prevenção de lesões de pele ao paciente no centro cirúrgico. Para 
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sistematizar a condução do estudo, foram adotadas cinco etapas: identificação da 
questão de pesquisa; reconhecer os estudos relevantes; selecionar os estudos; mapear 
os dados apresentados; agrupar, resumir e relatar os resultados encontrados (SOARES 
et al., 2014). O levantamento dos dados para esta pesquisa foi realizado entre os meses 
de maio e junho de 2019, utilizando-se estudos publicados na Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Para a 
realização deste estudo, foi elencada como questão norteadora: Quais intervenções de 
enfermagem podem ser aplicadas no centro cirúrgico para evitar o desenvolvimento de 
lesões por pressão nos pacientes em perioperatório? Para o processo de investigação 
da pesquisa, foram empregadas combinações entre as palavras-chave dos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS): Enfermagem Perioperatória, Prevenção de Doenças, 
Lesão por Pressão, Cirurgia, Posicionamento do Paciente. Da mesma forma, aplicaram-
se os mesmos apresentados pelo Medical Subject Headings (MeSH), como: 
Perioperative Nursing, Disease Prevention, Pressure Ulcer, Surgery, Patient Positioning. 
Para a seleção dos materiais pertinentes foram adotados os seguintes critérios de 
inclusão: publicações nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis em texto 
completo nas bases de dados no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2019 
desenvolvidos com pacientes cirúrgicos no período intraoperatório, que abordassem as 
alterações de pele relacionadas à lesão por pressão devido ao posicionamento cirúrgico 
apresentado e possíveis medidas preventivas adotadas pela equipe de enfermagem 
que auxiliaram na redução desses danos bem como eventuais incapacidades. Foram 
excluídas publicações em formato de editorial, carta ao editor, resenhas, editoriais, 
dissertações e teses. Após o levantamento dos estudos que atenderam aos critérios de 
inclusão, deu-se início a uma série de etapas para avaliação dos mesmos, através da 
leitura dos títulos referidos em consonância com o objeto de estudo. Em seguida, foi 
procedida a leitura dos resumos e, finalmente realizou-se a análise dos textos na 
íntegra. Inicialmente, foram encontrados 89 artigos ao todo. Após o refinamento e 
aplicação dos critérios de seleção, obteve-se um total de 21 publicações selecionadas 
e lidas integralmente. Os artigos foram organizados em planilha no programa Excel, na 
qual identificou-se o título do referido artigo, ano de publicação, periódico e base de 
dados em que foi encontrado, assim como o objetivo e método utilizado. Destes, oito 
publicações foram utilizadas para compor a produção desta pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram selecionados oito artigos para análise neste estudo. Estes foram publicados no 
período de janeiro de 2011 a janeiro de 2019. Os estudos variam entre os periódicos 
nacionais como Acta Paulista, Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro 
Cirúrgico (SOBECC) e internacionais como Association of Perioperative Registered 
Nurses e apresentam como método de pesquisa estudos coortes retrospectivos e 
estudos transversais quantitativos. Os pacientes clínico-cirúrgicos estão vulneráveis a 
desenvolver LP relacionada ao posicionamento cirúrgico devido a diminuição do fluxo 
capilar por tempo prolongado. De acordo com o National Pressure Ulcer Advisory Panel 
(NPUAP), a LP é um dano tecidual, localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes 
e pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta acarretando a dor. 
Normalmente encontra-se sobre saliência óssea em consequência de pressão, ou 
pressão combinada com forças de cisalhamento. Sua ocorrência causa sofrimento físico 
e emocional aos pacientes e pode influir na morbimortalidade (NPUAP, 2016) De acordo 
com a versão atualizada da NPUAP (2016), as LP podem ser classificadas em: estágio 
I, com pele íntegra e eritema não branqueável; estágio II com a perda parcial da 
espessura da pele e exposição da derme; estágio III referente à perda total da espessura 
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da pele e visualização do tecido adiposo; estágio IV, caracterizada pela perda tissular 
associada à exposição ou palpação direta de tecidos profundos como fáscia muscular, 
cartilagens e ossos. Também são consideradas dentro das classificações a LP tissular 
profunda, a LP relacionada a dispositivo médico, a LP em membrana mucosa e a lesão 
não estadiável, na qual a lesão fica coberta por esfacelo ou escara e será classificada 
após a remoção desses tecidos (MORAES et al., 2016). Existem diversos fatores 
relacionados à etiopatogenia da LP durante os procedimentos cirúrgicos, conhecidos 
como variáveis extrínsecas e intrínsecas. Dentre as intrínsecas, destacam-se: extremos 
de idade, peso corporal, estado nutricional insatisfatório e doenças crônicas não 
transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Enquanto fatores extrínsecos 
relacionados ao ambiente no qual o paciente se insere, temos o tipo e tempo cirúrgico, 
anestesia (perda da proteção fisiológica compensatória), temperatura corporal, posições 
cirúrgicas e imobilização decorrente da mesma (MIRANDA et al., 2016). Com a 
finalidade de avaliar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, para o surgimento de 
lesões teciduais, o profissional de enfermagem dispõe da Escala de Avaliação de Risco 
para o Desenvolvimento de Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO), 
a qual permite a identificação dos pacientes com maior risco através da identificação de 
sete itens. Dentre estes, obteve-se como fatores associados o tempo e tipo de cirurgia, 
o tipo de anestesia, a superfície de suporte, a posição dos membros, as comorbidades 
e idade do paciente (LOPES et al., 2016). Como fatores associados ao risco de 
desenvolver lesões por pressão no período intraoperatório, foram elencados como 
fatores intrínsecos: sexo feminino, extremos de idade, comorbidades como a 
hipertensão, obesidade, hipotermia, hipertermia em casos de cirurgia com 
posicionamento de pronação ou park-bench. Dentre os fatores extrínsecos, foram 
expostos: a ausência de dispositivos redutores de pressão, habilidades no 
posicionamento do paciente levando à fricção e cisalhamento, tempo cirúrgico e 
anestesia. Através desta ferramenta, esse profissional pode planejar a implementação 
de soluções efetivas no período intraoperatório que possam aliviar a pressão tecidual e 
evitar o acometimento de lesões decorrentes do posicionamento. Segundo o estudo de 
Lopes et al. (2016), aproximadamente 27,1% dos pacientes desenvolveram lesão por 
pressão decorrente do posicionamento cirúrgico em até três dias de pós-operatório 
(LOPES et al., 2016). Por meio de um estudo observacional longitudinal prospectivo, 
verificou-se a associação entre as variáveis sociodemográficas e clínicas e o escore de 
risco ELPO elevado dos pacientes submetidos a cirurgias eletivas. Foi possível 
evidenciar que pacientes do que sexo feminino, idosos e que apresentavam IMC 
alterado revelaram maior risco para o desenvolvimento de lesão por pressão decorrente 
do posicionamento cirúrgico, além de hipotermia relacionada à anestesia e ASA 
(American Society of Anestesiology) classificação tipo II na indução de maior risco de 
lesão (PEIXOTO et al., 2019). De acordo com a amostra do estudo, 214 dos pacientes 
apresentavam lesão por pressão decorrente do posicionamento, em estágio 1, mesmo 
com a utilização de dispositivos de suporte, como colchão de espuma, coxins em 
cotovelos (90,3% dos casos), seguidos da região occipital e de panturrilhas em 
aproximadamente metade dos pacientes. Tal situação deve-se possivelmente a eficácia 
destes dispositivos na prevenção de lesões cutâneas (PEIXOTO et al., 2019). Segundo 
o estudo de campo realizado por Lopes et al. (2016), obteve-se que 74% pacientes 
apresentaram lesões de pele ao término do procedimento cirúrgico, de grau I localizadas 
em sua maioria na região sacral e calcânea. Como características prevalentes, 60% dos 
pacientes eram do sexo feminino, 58% apresentavam comorbidades como hipertensão 
arterial, com idade superior a 50 anos, e duração do procedimento anestésico-cirúrgico 
maior que duas horas. Neste, apenas 2% dos pacientes utilizaram dispositivos de 
proteção, sendo a reduzida utilização de protetores para o posicionamento cirúrgico, a 
não utilização de protetores específicos para manutenção da temperatura corpórea, o 
tempo cirúrgico prolongado e a associação do sobrepeso e obesidade os fatores de 
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risco para lesões por posicionamento perioperatório identificados nesta pesquisa 
(LOPES et al., 2016). Em consonância, um estudo desenvolvido em um hospital 
universitário ressaltou como fatores de risco encontrados para a promoção da lesão 
tecidual no intraoperatório foram: pacientes do sexo feminino, de idade avançada, tempo 
de cirurgia e anestesia. Diante disso, houve incidência de 25% de casos de LP sendo a 
região sacro-glútea a mais acometida, diagnosticada com lesões de estágio II (URSI; 
GALVAO, 2012). A incidência de lesões por pressão em pacientes na posição cirúrgica 
de pronação ou park-bench é especialmente alta e requer maior atenção da equipe de 
saúde. Isso se deve à menor área de contato entre o paciente e a mesa de operações, 
diminuindo a distribuição do peso do indivíduo e aumentando a pressão de contato nas 
proeminências ósseas. Segundo Yoshimura et al. (2016), com o intuito de diminuir a 
pressão exercida sobre as camadas da pele, na fase intraoperatória foram utilizados 
como dispositivos: colchões de espuma de uretano, almofadas de gel e saco de grãos 
de vácuo nas placas laterais. Além disso, os membros superiores foram fixados com 
fios de algodão e tanto no calcanhar como entre os joelhos haviam esponjas impedindo 
a fricção. Neste posicionamento, foram evidenciados como fatores de risco a 
transpiração e temperatura central do corpo em sinergia com a duração da cirurgia, 
exacerbando os efeitos da cirurgia prolongada no desenvolvimento de úlceras de 
pressão em aproximadamente três vezes (YOSHIMURA et al., 2016). De acordo com o 
estudo realizado por Scarlatti et al. (2011), 50% da amostra submetida ao procedimento 
cirúrgico foi associou-se ao maior número de lesões devido ao posicionamento ventral, 
ao apresentar os estágios I e II de evolução. Os locais mais atingidos foram o tórax, as 
pálpebras, mamas e joelhos, o que traz relevância à necessidade de uso de coxins 
adequados para diminuir a pressão exercida sobre estas áreas (SCARLATTI et al., 
2011). Segundo o levantamento de Miranda et al. (2016), os dispositivos que 
evidenciaram maior eficácia na prevenção de lesões de pele, em ordem decrescente, 
são: o colchão de ar micro pulsante, a cobertura de colchão de polímero de visco elástico 
seco e as almofadas de gel. Tais recursos promovem proteção das regiões propensas 
à lesão no posicionamento do paciente no intraoperatório, assim como asseguram a 
manutenção da integridade da pele e evitando atritos osteoarticulares e 
neuromusculares (MIRANDA et al., 2016) Com o estudo de Angelo et al. (2017), na 
intenção de demonstrar a importância da simulação realística como estratégia de 
promoção da saúde e prevenção de agravos no centro cirúrgico, realizou-se um 
treinamento da equipe de enfermagem mediante simulação de posicionamento cirúrgico 
previamente, com aplicação do protocolo de prevenção de LP durante a admissão do 
paciente na sala de cirurgia. Foram convocadas tanto a equipe de enfermagem quanto 
a equipe médica para que por meio do envolvimento da equipe de multiprofissional, 
fossem realizadas intervenções de acordo com a proposta cirúrgica e o caso clínico do 
paciente (ANGELO et al., 2017). Tal protocolo de prevenção de LP permite a 
classificação do paciente em baixo, médio e alto risco, com o intuito de direcionar os 
materiais necessários para diminuir potenciais lesões. Para cada situação clínica de 
risco e tendo em vista a prevenção de agravos, a equipe dispunha dos seguintes 
dispositivos: posicionadores (cabeça, dorso, braços, corpo inteiro e calcâneo), colchão 
viscoelástico, colchão piramidal, travesseiros e películas protetoras específicas para 
região sacral. Neste mesmo estudo, dentro da amostra de 359 pacientes submetidos 
aos procedimentos cirúrgicos robóticos urológicos, mesmo com o tempo cirúrgico 
superior a 6 horas de duração, não foram detectadas lesões por pressão devido ao 
posicionamento cirúrgico em litotomia (ANGELO et al., 2017). É competência da equipe 
de enfermagem perioperatória a assistência ao paciente cirúrgico, sendo o 
posicionamento um dos elementos fundamentais para a obtenção de um procedimento 
seguro e efetivo. À vista disso, ao transferir os pacientes para mesa operatória ou ao 
posicionar o paciente, os membros da equipe de enfermagem perioperatória devem ter 
atenção para não deslizar ou puxar o paciente, o que pode resultar em forças de 
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cisalhamento ou fricção na pele do paciente. Caso ao final da operação não hajam sinais 
visíveis de lesão, o enfermeiro perioperatório deve relatar a avaliação da pele à equipe 
de cuidados pós-operatórios para que possam ser precisos na identificação de lesões 
intra operatórias que podem ser desenvolvidas até 72 horas após o procedimento 
anestésico-cirúrgico (SPRUCE et al., 2017). Nesse sentido, é atribuição da equipe de 
enfermagem a identificação precoce do risco de lesão através de uma escala de 
avaliação para a prevenção de lesões, bem como capacitações da equipe de saúde 
para identificar lesões no contexto perioperatório, realizar avaliação da pele do paciente, 
e a implementação de melhorias no processo assistencial que reduzam os riscos de LP, 
como superfícies de suporte, apoio e posicionamento. Dessa maneira, o enfermeiro se 
torna defensor da integridade da pele do paciente assistido (SPRUCE et al., 2017). Para 
isso, são indispensáveis programas de capacitação das equipes multiprofissional de 
saúde, sobre a identificação dos riscos e implementação de medidas preventivas, na 
busca de aplicar na prática clínica as evidências preconizadas em protocolos 
assistenciais (BORGES; FERNANDES, 2012). 
 
Conclusão 

 
O período intraoperatório é apenas uma das fases de acompanhamento de um paciente 
cirúrgico, porém, é de suma importância para a prevenção de lesões e incapacidades a 
serem acompanhadas no pós-operatório. O que vem motivando o desenvolvimento de 
pesquisas e propostas de educação permanente para os profissionais de saúde no 
intuito de diminuir a ocorrência de lesões por pressão durante as cirurgias. Contudo, a 
literatura pesquisada neste estudo confirma a existência de lacunas quanto a pesquisas 
voltadas a avaliação do conhecimento da equipe de enfermagem sobre os cuidados 
necessários para prevenção de lesões no âmbito do centro cirúrgico. Esse achado é 
essencial para determinar o enfoque das atividades educativas e ações de capacitação 
com vistas à melhora da assistência prestada aos pacientes que necessitam de 
procedimentos cirúrgicos. O uso de dispositivos redutores de pressão na mesa de 
cirurgia que obtiveram maior eficácia segundo os oito estudos analisadas foram: 
colchões de espuma de uretano, almofadas de gel e saco de grãos de vácuo nas placas 
laterais, o colchão de ar micro pulsante, a cobertura de colchão de polímero de 
viscoelástico seco e as almofadas de gel, acrescidos a importância de check-lists pré-
operatórios para confirmar possíveis fatores de risco que possam desencadear uma 
lesão e seus eventuais danos. O avanço tecnológico tem contribuído para a criação de 
dispositivos que visam à segurança do paciente durante o procedimento anestésico-
cirúrgico. Contudo, as questões políticas, econômicas e sociais enfrentadas pela saúde 
no Brasil, não permitem que os serviços públicos disponham dos recursos tecnológicos 
já existentes, o que interfere nos resultados da qualidade da assistência. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de bolo a partir da farinha da semente de melão como 

alternativa para aproveitamento integral dos alimentos 

Resumo 

A preocupação com o meio ambiente desperta o interesse em evitar o desperdício de 
alimentos, a qual é responsável pela geração de quantidade considerável de resíduos. 
Aliado a isso, o aproveitamento de partes residuais de frutas, pode conferir valor 
nutricional a novos produtos. O objetivo desse estudo foi caracterizar uma farinha obtida 
a partir das sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus), e avaliar 
a viabilidade da sua utilização como ingrediente na elaboração de bolos. Metodologia: 
foram desenvolvidas duas formulações de bolo (padrão - F1) e acrescido de farinha 
integral de semente de melão (FISM) em substituição à 50% de farinha de trigo (F2). 
Realizou-se análise sensorial com 135 provadores não treinados, avaliando o Índice de 
Aceitabilidade e o julgamento das formulações quanto ao sabor e textura, por meio do 
Teste Just About Right. Resultados: A Análise Sensorial demonstrou que a FISM possui 
uma boa perspectiva de aceitação, quando inserida na preparação de produtos de 
consumo tradicional (como o bolo), apesar do índice obtido para o teste de 
aceitabilidade (68%). De forma geral, os provadores consideraram as formulações como 
ideais quanto aos atributos utilizados no Just About Right, preferindo a formulação F2 
para o atributo textura. Conclusão: os resultados demonstraram que a FISM, além de 
agregar valor nutricional na produção de alimentos, possibilita o incentivo a práticas 
sustentáveis, promovendo benefícios econômicos, sociais e de saúde. 
 
Palavras-chave: melão; análise sensorial; bolo. 

TITLE: DEVELOPMENT OF CAKE FROM MELON SEED FLOUR AS AN 

ALTERNATIVE FOR FULL FOOD ENVIRONMENT 

Abstract 

Concern for the environment arouses the interest in avoiding waste in the food 
production chain, which is responsible for generating considerable amount of waste. 
Allied to this, the use of residual fruit parts can add nutritional value to new products. The 
objective of this study was to characterize a flour obtained from the seeds of Cantaloupe 
melon (Cucumis melo L. var. Reticulatus), and to evaluate the viability of its use as an 
ingredient in cake preparation. Methodology: Two different product formulations were 
developed (standard cake - F1) and cake with melon seed whole flour (MSWF) replacing 
50% wheat flour (F2). Sensory analysis was performed with 135 untrained tasters, 
evaluating the Acceptability Index and the formulation judgment, using sensory attributes 
(taste and texture), through the Just About Right Test. Results: The Sensory Analysis 
showed that FISM has a good prospect of acceptance when inserted in the preparation 
of traditional consumer products (such as cake), despite the index obtained for the 
acceptability test (68%). The tasters considered the formulations as ideal for the 
attributes used in Just About Right, preferring the F2 formulation for the texture attribute. 
Conclusion: the results showed that FISM, besides adding nutritional value in food 
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production, enables the encouragement of sustainable practices, promoting economic, 
social and health benefits. 
 
Keywords: melon; sensory analysis; cake. 

Introdução 

A redução dos recursos naturais tem sido motivo de preocupação em todo o mundo e 
vem exigindo a adoção de novos comportamentos quanto à sua utilização (CARDOSO 
et al., 2015). Assim como outras leis instituídas mundialmente, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), traz importantes considerações para auxiliar no 
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes 
do manejo inadequado dos resíduos, decretando a responsabilidade compartilhada dos 
seus geradores (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos e 
titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos) (BRASIL, 2011). Nesse 
sentido, a produção sustentável torna-se um dos desafios importantes a ser enfrentado 
pela indústria alimentar, sendo a utilização de frações de alimentos, convencionalmente 
rejeitadas, uma alternativa para minimizar o impacto negativo ao meio ambiente (SILVA 
et al., 2018). Os índices de desperdício, em todo o mundo, são alarmantes e servem 
para incentivar o aproveitamento integral dos alimentos em novas formulações 
alimentares, como em biscoitos, bolos e pães, minimizando o desperdício. Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN), por exemplo, produzem diariamente um grande número 
de refeições, com também grandes quantidades de resíduos, como cascas e sementes, 
com alto conteúdo nutricional que podem ser reaproveitados, de maneira a contribuir 
para o alcance da produção sustentável de refeições (FERNANDES et al., 2008). De 
acordo com vários estudos, as sementes de frutas podem ser utilizadas como 
ingredientes alimentares que, além de suas funções nutricionais normais, possuem, em 
sua composição, uma ou mais substâncias capazes de atuar como moduladores dos 
processos metabólicos, melhorando as condições de saúde, promovendo o bem-estar 
e prevenindo o surgimento precoce de doenças degenerativas (DENG et al., 2012). 
Segundo Silva, Schlabitz e Souza (2010), sementes de vários alimentos podem ser 
utilizadas com o intuito de fornecer novos produtos, tornando-se recursos alternativos 
para a alimentação, transformando-se em excelentes fontes naturais de nutrientes. 
Neste contexto, destaca-se o melão (Cucumis melo L.), como uma fruta muito presente 
no mercado brasileiro e bastante consumida, principalmente, na região nordeste. É uma 
largamente consumida nas UAN (inclusive, dos Restaurantes Universitários - RU) do 
Rio grande do Norte, gerando elevado volume de resíduos, provenientes de suas cascas 
e sementes, descartadas por não serem habitualmente comestíveis. Neste sentido, o 
Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), por ofertar em grande quantidade o melão, torna-se um local adequado para 
fornecer a matéria-prima necessária para o desenvolvimento de um estudo que 
incorpore ações sustentáveis, como o aproveitamento de resíduos. Dessa maneira, o 
aproveitamento das sementes de melão na elaboração de um produto que já faça parte 
do cardápio tradicional, é uma alternativa à redução do desperdício, como também uma 
opção para o aprimoramento das receitas do RU, por meio da implementação de uma 
alimentação sustentável, além de ser uma iniciativa à promoção de hábitos mais 
saudáveis. Assim, o presente estudo teve como objetivo obter uma farinha, a partir da 
semente do melão Cantaloupe, e avaliar a viabilidade da sua utilização como ingrediente 
na elaboração de bolos. 
 
Metodologia 
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Para produção da Farinha Integral de Semente de Melão (FISM), as sementes foram 
coletadas no dia de distribuição da fruta (março a abril/2018) no RU/UFRN e 
transportadas em bolsa térmica ao Laboratório de Técnica Dietética. Lá foram pesadas, 
lavadas em água potável para eliminação total da polpa e sanitizadas com solução de 
hipoclorito de sódio a 200ppm/15min, seguido de enxágue. Em seguida, foram 
submetidas a secagem em estufa ventilada (TECNAL - T6394/2), a 80°C/24h, conforme 
descrito por Rolim et al. (2018); e armazenadas em recipientes de vidro à temperatura 
ambiente. Após esse processo, as sementes foram trituradas em moedor de grãos 
doméstico (marca Cadence, 150W) durante 5 minutos, com constante homogeneização 
manual. A partir de então, foram produzidos dois bolos, sendo um com a formulação 
padrão de bolo simples - F1 (baseando na receita tradicional utilizada no RU) e outro 
com substituição de 50% da farinha de trigo por FISM (F2), ambas desenvolvidas, 
individualmente, no Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição 
(DNUT) da UFRN. Na Tabela 1 descreve-se as formulações dos bolos. Para a 
confecção dos bolos, primeiramente foram batidos a margarina e o açúcar, durante 5 
minutos. Em seguida, acrescentou-se os ovos, batendo por tempo suficiente. Aos 
poucos, acrescentou-se o leite e as farinhas de trigo e FISM (esta não foi adicionada à 
formulação padrão – F1), e misturados até formar uma massa homogênea, em 
velocidade baixa. Por fim, foi incorporado o fermento químico, por meio de movimentos 
lentos e circulares. Logo após, as massas foram dispostas em assadeiras (45x30cm), 
untadas com margarina e polvilhadas com farinha de trigo, e colocadas em fornos para 
assar, devidamente pré-aquecidos (180°C). O tratamento térmico utilizado garantiu que 
o centro geométrico do alimento atingisse temperaturas superiores a 70ºC (verificadas 
3 vezes durante o cozimento). Os bolos foram retirados dos fornos após verificação do 
seu cozimento total (aproximadamente 1h e 20min, devido às condições de manutenção 
dos equipamentos). Para garantia das condições higienicossanitárias dos bolos 
oferecidos aos provadores, foram realizadas análises microbiológicas para coliformes 
(45°C), estafilococos coagulase positiva e Salmonella sp (BRASIL, 2001). Dados gerais 
dos provadores A Análise Sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial do 
DNUT/UFRN por 135 provadores não treinados, incluindo o Índice de Aceitabilidade (IA) 
e o teste Just About Right (JAR), utilizado para quantificar a presença de determinado(s) 
atributo(s) e/ou intensidade(s) (DUTCOSKY, 2013; JAEGER et al., 2015). Para critério 
de participação, incluiu-se os indivíduos que se encontravam na faixa entre 18 a 60 
anos. Os critérios de exclusão foram: impossibilidade de realizar a degustação devido 
algum ferimento bucal; pessoas maiores de 60 anos, devido a frequentes alterações da 
sensibilidade gustativa; alegação de alergia/intolerância aos ingredientes das 
formulações dos bolos. Os bolos foram avaliados um a um, em cabines individuais bem 
iluminadas. Cada provador foi orientado a realizar a leitura e, posterior, preenchimento 
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, além das fichas de avaliação sensorial 
e de degustação dos bolos. Também foi solicitado o preenchimento de uma ficha com 
informações referentes ao seu perfil sócio demográfico e sua preferência por sabor de 
bolo e média de consumo desse alimento. As porções foram servidas acompanhadas 
de copos com água à temperatura ambiente e biscoitos água e sal, os quais deveriam 
ser ingeridos entre as amostras. Foi entregue uma porção de cada amostra 
(aproximadamente 25g), em pratos descartáveis brancos, codificados com números de 
três dígitos, aleatoriamente. As formulações foram oferecidas aos julgadores de forma 
monádica sequencial. Índice de Aceitação (IA) Efetuou-se também o cálculo do Índice 
de Aceitabilidade (IA) de cada preparação, por meio da expressão proposta por Teixeira, 
et al. (1987): IA (%) = A × 100/B. Em que: A = nota média obtida para o produto; B = 
nota máxima dada ao produto. Segundo Dutcosky (2013), para que o produto seja 
considerado como aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que 
obtenha um IA de, no mínimo, 70%. Escala JAR Foram avaliados os atributos de sabor 
(doce) e textura (maciez) - características mais citadas na literatura em testes de análise 
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sensorial e consideradas essenciais na avaliação de um produto como o bolo 
(PADILHA, et al., 2017; VIEIRA, et al. 2017). Por meio de uma escala, com variação de 
1 a 3 pontos, foram medidos os atributos ideais para os bolos, utilizando o método JAR. 
Cada atributo foi calculado de acordo com a distância entre a percepção da intensidade 
e nível ideal. Análise Estatística Os resultados obtidos do JAR foram definidos por meio 
de percentuais das classificações de intensidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Análise sensorial de bolos adicionados da farinha integral de semente do melão 
Cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus) O bolo é um alimento ideal para o 
desenvolvimento de novas receitas, uma vez que se trata de um produto de fácil 
preparação, baixo custo e que permite a modificação de seus ingredientes (VILAR E 
CASTRO, 2013). Faz parte do hábito alimentar dos brasileiros e tem lugar significativo 
na mesa do consumidor, sendo, portanto, um produto de alta aceitabilidade 
(MOSCATTO et al., 2004). Na Tabela 2 estão apresentados os dados referentes à 
avaliação do perfil dos provadores que participaram da análise sensorial dos bolos 
preparados com a farinha integral de semente de melão. Houve um predomínio de 
indivíduos pertencentes ao sexo feminino, com idade entre 18 a 29 anos. A maioria dos 
provadores relatou preferência pelo bolo sabor chocolate e apenas 2% mencionou 
preferir o bolo sabor frutas ou preparado com cereais integrais. Esse fato sugere a 
necessidade de se trabalhar a educação alimentar e nutricional das pessoas, 
incentivando-as a provarem alimentos elaborados com fontes nutritivas, uma vez que 
grande parte está habituada a consumir produtos refinados, portanto, não saudáveis. 
Índice de aceitabilidade (IA%) O índice de aceitabilidade para a formulação F1 foi 
superior ao valor mínimo preconizado para o produto ser considerado sensorialmente 
aceito (Tabela 3). Apesar da formulação F2 não ter apresentado índice suficiente para 
garantia da aceitabilidade, infere-se que há uma perspectiva de boa aceitação e isso 
poderá ser obtido por meio de trabalhos de educação nutricional ao consumidor, como 
também com um beneficiamento mais adequado dessa farinha, considerando agradar 
o paladar do provador alinhado ao objetivo que é promover o aproveitamento integral 
dos alimentos. A aceitabilidade induz à possibilidade de aquisição do produto. Atingir 
um valor de aceitabilidade do bolo produzido com a FISM, muito próximo ao percentual 
mínimo preconizado, incentiva uma alimentação mais saudável e sustentável, pois além 
de agregar elevados teores de nutrientes, preza pelo aproveitamento de resíduos. 
Assim, a mistura de farinha oriunda do aproveitamento de alimentos, beneficia a 
qualidade nutricional das preparações. Escala Just About Right (JAR) Os participantes 
da Análise Sensorial avaliaram os bolos contendo 0 e 50% da FISM quanto aos atributos 
textura (maciez) e sabor doce. Observando as Tabelas 4 e 5, constata-se, na avaliação, 
que os provadores julgaram o bolo F2 ideal quanto a textura (40,7%) e o F1 ideal quanto 
ao sabor doce (61,5%). Discorrendo sobre os atributos, separadamente, quanto à 
textura, a preferência foi equivalente para as formulações F1 e F2, demonstrando que 
a adição de FISM é favorável para a aceitação dos bolos, ao se considerar a maciez 
dos produtos. Para o atributo sabor doce, os avaliadores obtiveram preferência pela 
formulação F1 (61,5%). Isso demonstra a inclinação das pessoas a escolherem 
produtos semelhantes aos tradicionais (refinados). Guimarães, Freitas e Silva (2010), 
encontraram resultados semelhantes em seu estudo, onde utilizaram a farinha da 
entrecasca de melancia na elaboração de bolos contendo 7 e 30%. Nele, os provadores 
afirmaram gostar mais do sabor do bolo controle (0%) e daquele contendo 7% dessa 
farinha. Da mesma forma, o bolo que menos agradou nas pesquisas (considerando o 
atributo textura) foi aqueles sem a adição da farinha do resíduo. Miranda et al. (2013), 
avaliando a aceitabilidade de bolos produzidos com farinha da casca de maracujá 
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(formulações de 7, 10 e 14% em relação à farinha de trigo), observaram que, com 
relação ao sabor, o bolo convencional (0%) foi o mais aceito, possivelmente pelo hábito 
frequente dos provadores de consumir produtos à base de farinha de trigo, 
reconhecendo prontamente alimentos com adição ingredientes integrais, como também, 
em virtude do sabor amargo residual oriundo do produto. Diante do exposto, propor a 
utilização dos resíduos do melão (sementes) em um alimento como o bolo, simplifica o 
processo do aproveitamento e demonstra para os indivíduos alternativas para se evitar 
o desperdício, ao mesmo tempo em que se oferta um alimento mais saudável, acessível 
e agradável aos mais diversos paladares. Mesmo com o potencial nutricional agregado 
às sementes de melão, sua utilização ainda é pouco explorada. Neste sentido, tal 
pesquisa foi importante por mostrar que estudos que envolvam o aproveitamento de 
resíduos, incentivam a implantação de ações preventivas, ao considerar o impacto que 
o desperdício de matérias-primas pode causar ao meio ambiente. O aproveitamento de 
resíduos é uma necessidade crescente, uma vez que reduz o impacto desses sobre o 
meio ambiente, promove benefícios econômicos e à saúde (LÓPEZ-MARCOS et al., 
2015). Nesse sentido, Unidades de Alimentação e Nutrição apresentam importante 
papel na promoção da educação alimentar e nutricional, não somente com relação a 
hábitos alimentares saudáveis, mas também, quanto a hábitos alimentares sustentáveis 
que auxiliem na preservação do meio ambiente. 
 
Conclusão 

 
Diante das propriedades nutricionais encontradas nas sementes de melão e do grande 
desperdício gerado por esses resíduos, provenientes de uma fruta consumida 
mundialmente, propor a elaboração de um produto utilizando um ingrediente, fruto do 
aproveitamento, foi uma importante iniciativa de promoção a práticas sustentáveis. No 
entanto, faz-se necessário a realização de novos estudos com ajustes na formulação, 
reduzindo percentuais da FISM ou melhorando seu processamento, com a finalidade de 
obter uma melhor aceitação do produto. 
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TÍTULO: Avaliação da autoestima, autoeficácia para dor e adesão terapêutica de 

pessoas com úlcera venosa na atenção primária a saúde no município de Parnamirim 

Resumo 

 

Introdução: A insuficiência venosa crônica possui altas taxas de incidência e prevalência 
na população de idosos acarretando algumas complicações, dentre elas, a úlcera 
venosa que ocorre devido a hipertensão no sistema venoso profundo. Objetivos: 
caracterizar os aspectos sociodemográficos de pessoas com úlcera venosa e avaliar a 
autoestima, auto eficácia para dor e adesão terapêutica de pessoas com úlcera venosa 
atendidas na Atenção Primária a Saúde. Método: Trata-se de uma pesquisa do tipo 
transversal com abordagem quantitativa. Foi realizada na Atenção Primária à Saúde do 
município de Parnamirim/Rio Grande do Norte. Para a coleta foi utilizado um formulário 
estruturado de caracterização sociodemográfica e o Charing Cross Venous Ulcer 
Questionnaire (CCVUQ). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com CAAE nº 65941417.8.0000.5537. 
Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Resultados: Maior parte dos indivíduos relataram dor (83,3%), tempo da lesão atual 
superior a seis meses de surgimento (92,6%). Sobre autoestima (5,2%) apenas uma 
pequena parte dos participantes disseram não ter problema com a imagem. Conclusões: 
Os achados expõem necessidade de implementar políticas na atenção à saúde dos 
indivíduos acometidos pela UV, visando um atendimento integral e multidisciplinar, com 
profissionais capacitados para lidar, planejar e humanizar a assistência. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Úlcera Varicosa. Idoso. 

TITLE: Self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic adherence of people with 

venous ulcers in primary health care in Parnamirim 

Abstract 

 

Introduction: Chronic venous insufficiency has high incidence and prevalence rates in 
the elderly population leading to some complications, including venous ulcer that occurs 
due to hypertension in the deep venous system. Objectives: To characterize the 
sociodemographic aspects of people with venous ulcer and to evaluate the self-esteem, 
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self-efficacy for pain and therapeutic adherence of people with venous ulcer treated in 
Primary Health Care. Method: This is a cross-sectional research with quantitative 
approach. It was held at the Primary Health Care in the city of Parnamirim / Rio Grande 
do Norte. For collection, a structured sociodemographic characterization form and the 
Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) were used. The project was 
approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do 
Norte, with CAAE nº 65941417.8.0000.5537. All participants signed an informed consent 
form. Results: Most individuals reported pain (83.3%), current injury time over six months 
of onset (92.6%). About self-esteem (5.2%) only a small portion of participants said they 
had no problem with the image. Conclusions: The findings show the need to implement 
health care policies for individuals affected by UV, aiming at comprehensive and 
multidisciplinary care, with professionals able to deal, plan and humanize care. 

 
 
Keywords: Quality of Life. Varicose Ulcer. Aged. 

Introdução 

A insuficiência venosa crônica possui altas taxas de incidência e prevalência na 
população de idosos acarretando algumas complicações, dentre elas, a úlcera venosa 
que ocorre devido a hipertensão no sistema venoso profundo. Bem como na qualidade 
de vida pois interfere diretamente nos pontos referentes a situação socioeconômica, 
execução de atividades diárias e autoestima em razão do tempo de cicatrização da 
lesão que geralmente dura meses ou anos (SANTOS et al., 2019). 

Comumente a úlcera venosa é originada de uma patologia crônica ela tende a se tornar 
crônica da mesma forma, habitualmente está associada a outras comorbidade como: 
doença arterial periférica, neuropatias, hipertensão arterial ou infecções. Sendo assim, 
o processo de reparo tecidual necessário para cicatrização da lesão envolve uma série 
de reparos envolvendo as células da epiderme, derme e hipoderme, entretanto é uma 
evolução demorada e na maioria das vezes recorrente (CARVALHO; SILVEIRA; 
OLIVEIRA, 2018). 

Na atualidade as lesões crônicas são consideradas um problema de saúde pública em 
todo o mundo e atinge cerca de 1% da população no geral e nos países ocidentais chega 
a acometer 5% da população adulta (SALOMÉ; FERREIRA, 2018). Apesar de 
compreender a relevância de conhecer os dados a respeito dessa doença no Brasil 
ainda não se conhece a distribuição de lesões crônicas na população brasileira. Contudo 
alguns estudos epidemiológicos trazem dados onde essas lesões retratam que 
aproximadamente 80% a 90% delas ocorrem na região da perna (EBERHARDT et al., 
2016). 

Por se tratar de uma condição crônica a necessidade de mudanças relacionado aos 
hábitos de vida tornam-se fundamentais para manter a boa qualidade de vida apesar 
das dificuldades encontradas pelas pessoas acometidas com essa patologia 
(ROBAINNA et al., 2016). Uma vez que o paciente desenvolve essa lesão que 
normalmente apresenta dor, odor e exsudação ele passa a entender a complexidade do 
tratamento e as adversidades que irá enfrentar percebendo que a enfermidade implica 
em mudanças físicas, emocionais e sociais (AGUIAR et al., 2016). 
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Outro fator importante a se destacar é a dificuldade que o cliente se depara quando vai 
em busca de um tratamento, que geralmente ele recorre a atenção primária almejando 
o cuidado especializado que na grande maioria das vezes não existe ou está presente 
de maneira parcial com ausência de coberturas específicas ou de insumos e em função 
disso o tratamento não é realizado da maneira que traz a literatura e por consequência 
ocorre o abandono do tratamento (ALVES; SOUSA; SOARES, 2015). 

Diante do exposto, o presente estudo foi desenvolvido com objetivo de caracterizar os 
aspectos sociodemográficos de pessoas com úlcera venosa na atenção primária a 
saúde de Parnamirim além de avaliar a autoestima, auto eficácia para dor e adesão 
terapêutica de pessoas com úlcera venosa atendidas na Atenção Primária a Saúde do 
município de Parnamirim. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal com abordagem quantitativa. Foi realizada 
na Atenção Primária à Saúde do município de Parnamirim/Rio Grande do Norte (RN). A 
cidade conta com 30 unidades de saúde da família que abrangem todo o território e são 
distribuídas em seis distritos. 

O público alvo foi composto pela população com úlcera venosa ativa, acompanhada nas 
Unidades de Saúde da Família do município de Parnamirim/RN. As pessoas elegíveis 
para inclusão neste estudo foram aquelas com mais de 18 anos de idade, adscritos à 
alguma unidade de saúde da família e com pelo menos uma UV, abaixo do joelho. 

Os critérios de exclusão foram eleitos: úlcera completamente cicatrizada, úlcera de 
origem mista ou não venosa, pois possuem características diferenciais das UV típicas, 
indivíduos que pertenciam a áreas de abrangência de equipes de saúdes as quais os 
enfermeiros responsáveis encontravam-se de licença ou férias no momento da coleta, 
devido à dificuldade de localizá-los sem a ajuda destes. 

Inicialmente foram realizadas visitas em todas as unidades de saúde para apurar junto 
aos enfermeiros e agentes de saúde da família o quantitativo de pessoas com úlcera 
venosa em cada área e unidade. Posteriormente as visitas foram informadas 62 
pacientes. Diante desse quantitativo, foi realizado o cálculo amostral a partir da fórmula 
de variáveis quantitativas para populações finitas, totalizando 54 indivíduos, que foram 
representativas de todos os distritos e unidades de saúde de forma proporcional. 

Para realizar as entrevistas foram feitas visitas domiciliares juntamente com os agentes 
comunitários de saúde, quando havia disponibilidades dos mesmo e a partir de contato 
prévio com eles. Para cada participante a coleta de todas as informações durou em 
média 40 minutos. 

Para a coleta dos dados quantitativos, foram utilizados dois instrumentos, foram eles: 
Um formulário estruturado de caracterização sociodemográfica, de saúde e de 
assistência (COSTA, 2015) e o Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ): 
específico para uso em pessoas com UV e dividido em quatro domínios: interação 
social, atividades domésticas, estética e estado emocional. Também é possível calcular 
o valor total da QV. Seus escores variam de 0 a 100, sendo os menores valores 
indicativos de boa QV(COUTO et al., 2012). 
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Após coleta dos dados, os instrumentos foram organizados no Microsoft Excel e 
exportados para software estatístico Statistical Package for the Social Sciences 20.0, 
onde foram realizadas análises descritivas e inferenciais (frequência, média, desvio 
padrão, mediana e quartis, mínimo e máximo e correlação de Spearman), considerando 
o valor de significância p < 0,05. Foi realizado teste de α de Cronbach para avaliar a 
consistência das escalas na população estudada, sendo considerada boa consistência 
interna valores maiores que 0,70. 

A pesquisa seguiu as determinações da Resolução 466/212 (BRASIL, 2013) para 
pesquisas com seres humano e foi regularmente aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com CAAE nº 
65941417.8.0000.5537. Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
Resultados e Discussões 
 

A princípio foi realizado o perfil sociodemográfico dos participantes onde observou-se 
na amostra de 54 idosos houve uma predominância do sexo feminino (79,6%), no qual 
maioria apresentava uma faixa etária de 60 ou mais (51,9%). Quando avaliado o estado 
civil dos participantes constatou-se que a maior parte dos indivíduos não tinham 
companheiro (59,2%), nível de escolaridade até o ensino fundamental (74,9%) e renda 
per capita de até um salário mínimo (96,2%). A variável relacionada a ocupação dos 
idosos exibiu dados equivalentes (50%). 

Os achados do perfil sociodemográfico corrobora com os resultados encontrados no 
estudo de Amaral et al. (2019) trazem dados relacionados ao acometimento de lesões 
principalmente em mulheres, com idade igual ou superior de 60 anos, onde maioria 
possuía o ensino fundamental incompleto e apresentavam uma renda mensal igual o 
inferior a um salário mínimo. Resultados estes pertinentes a escolaridade e renda 
obtidos é de suma importância no que se refere a auto eficácia pois a maneira de exerce-
lo assim como seguir um estilo de vida saudável para a sua condição depende dos 
conhecimentos adquiridos durante a vida e a viabilidade financeira para a permanência 
no tratamento proposto (BARBOSA; SALOMÉ; FERREIRA, 2017). 

Quanto as características sociodemográficas relacionado a ausência de companheiro e 
ocupação notou-se resultados semelhantes em outro estudo realizado no estado de 
Mato Grosso do Sul, Brasil onde maioria dos participantes apresentava essas 
características. É válido salientar que muitos idosos com úlcera venosa acabam se 
tornando dependentes de outras pessoas seja para realizar atividades diárias ou para 
troca de curativo sendo assim a ausência de um companheiro acaba não fornecendo 
uma fonte de segurança e apoio para o cuidado de si (ALMEIDA et al., 2018; TAVARES 
et al., 2017). 

Ainda referente ao traçado do perfil, indivíduos com presença de doenças crônicas 
associadas foi prevalente (74,1%), onde o maior número de pessoas relatou dor (83,3%) 
além de afirmar que o tempo da lesão atual ultrapassava seis meses de surgimento 
(92,6%). A presença de doenças crônicas associadas a úlceras na maioria dos 
participantes do estudo de Silva et al. (2018) atesta os dados do presente estudo, tal 
presença interfere de modo direto o processo de cicatrização da lesão em razão do 
comprometimento provocado por essas patologias. 
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A dor principalmente a de uma lesão crônica ocorre no decorrer dos anos ou a vida toda, 
podendo haver ocorrências intermitentes sendo assim muitos acabam optando pela 
automedicação finalidade e cessar essa dor (BRITO et al., 2017). 

Na avaliação dos indivíduos realizado através do CCVUQ foi possível concluir através 
de análises realizadas que maior parte exibiu fragilidades relacionadas a auto eficácia 
da dor (74,9%) e funcionalidade (63,2%), ambos com score mínimo de 10 e máximo de 
100. Estudos confirmam os achados trazendo dados que mostram o impacto gerado por 
essas fragilidade em pessoas que apresentam essa lesão que constantemente relatam 
dor, dificuldades quanto a mobilidade, odor fétido, além de limitação física que acarreta 
na perda da independência, dependência de medicação, constrangimento social 
resultando por diversas vezes em depressão (MCCAUGHAN et al., 2015; SANTOS et 
al., 2018; KAWAKAME et al., 2018). 

Em estudo com amostra de número equivalente realizado no Uruguai exibe aspectos 
semelhantes quanto ao CCVUQ exibindo resultados insatisfatórios no aspecto de 
estado emocional e estética que é diretamente ligado a questão de auto eficácia da dor, 
funcionalidade e adesão do tratamento além de influenciar na anuência do estilo 
saudável de vida (TAFERNABERRY et al., 2016). 

Sobre o aspecto da autoestima (5,2%) apenas uma pequena parte dos participantes 
disseram não ter problema com a imagem o que confirma achados em outros estudos 
que mostra que os problemas com esse tipo de lesão retrai a pessoa idosas do convívio 
social e repercute na sua autoestima pois, muito acabam sentindo vergonha e medo de 
serem rejeitados por isso (AGUIAR et al., 2016). 

Com relação a adesão de uma vida saudável e tratamento os resultados obtidos 
demonstraram uma baixa adesão 3,0% e 4,8% respectivamente. Tal achado está 
intimamente ligado a características socioeconômicas na maioria dos casos pois a renda 
baixa impede a aquisição de alimentos saudáveis como também de produtos de boa 
qualidade para o cuidado com a lesão (SILVA et al., 2019). 

 
Conclusão 

 

Frente ao exposto, é possível concluir que se faz necessário uma mudança de postura 
alterando o foco atual do cuidado redirecionando para um olhar mais amplo das 
necessidades do indivíduo com esse tipo de lesão, incluindo controle dos sintomas e 
preocupações emocionais. 

Os enfermeiros necessitam discutir junto ao paciente como eles podem desenvolver e 
implementar estratégias para gerenciar um cuidado com conhecimento técnico-
científico com a sensibilidade e a compreensão de que a ferida não pode ser vista de 
forma fragmentada. É preciso compreender que o idoso possui sentimentos e 
necessidades biopsicossociais que precisam ser atendidas. 

Os achados expõem necessidade de implementar Políticas Públicas na atenção à saúde 
dos indivíduos acometidos pela UV, visando um atendimento integral e multidisciplinar, 
com profissionais capacitados para lidar, planejar e humanizar a assistência. 
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TÍTULO: Sarcopenia e complicações pós-cirúrgicas em pacientes com câncer gástrico 

e colorretal 

Resumo 

O câncer é uma das principais causas de morte mundialmente, e dentre os 10 tipos de 
neoplasias malignas mais recorrentes destacam-se os tumores gástricos e colorretais. 
É comum entre os pacientes oncológicos a ocorrência de alterações na composição 
corporal que podem influenciar de forma direta no resultado da terapia, em 
complicações pós-cirúrgicas, bem como na sobrevida. Logo, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a associação entre a presença de sarcopenia e complicações pós-cirúrgicas em 
pacientes com câncer gástrico e colorretal. O índice de Músculo Esquelético e a 
radiodensidade muscular foram avaliados por imagens de tomografia computadorizada 
a fim de estimar depleção de massa muscular e baixa radiodensidade. A sarcopenia foi 
diagnosticada a partir da baixa força muscular (força de prensão palmar) associada à 
presença de baixa quantidade ou qualidade muscular. Um total de 84 pacientes foram 
incluídos na pesquisa e, dentre eles, 19% apresentaram sarcopenia. Em 51,2% da 
amostra houve a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas. Por meio da análise 
bivariada, foi identificada a associação entre as complicações pós-cirúrgicas com baixa 
densidade muscular (P= 0,025) e sarcopenia (P= 0,034). Em conclusão, reforça-se a 
importância da avaliação da composição corporal dos pacientes anteriormente à 
cirurgia, possibilitando a triagem dos indivíduos com maior risco para a ocorrência de 
complicações pós-operatórias, reduzindo os riscos dessa intervenção terapêutica. 
 
Palavras-chave: sarcopenia. complicações pós-operatórias. composição corporal. 

TITLE: Sarcopenia and postoperative complications in patients with gastric and 

colorectal cancer 

Abstract 

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, and among the 10 most 
recurrent malignant neoplasms are gastric and colorectal tumors. It is common among 
cancer patients to occur changes in body composition that may directly influence the 
outcome of therapy, postoperative complications, as well as survival. Therefore, the aim 
of this study was to evaluate the association between the presence of sarcopenia and 
postoperative complications in patients with gastric and colorectal cancer. Skeletal 
muscle index and muscle radiodensity were evaluated by computed tomography images 
to estimate muscle mass depletion and low radiodensity. Sarcopenia was diagnosed 
from low muscle strength (handgrip strength) associated with the presence of low muscle 
quantity or quality. A total of 84 patients were included in the study and 19% of them had 
sarcopenia. In 51.2% of the sample there were postoperative complications. Through 
bivariate analysis, the association between postoperative complications with low muscle 
density (P = 0.025) and sarcopenia (P = 0.034) was identified. In conclusion, the 
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importance of assessing the body composition of patients prior to surgery is reinforced, 
enabling the screening of individuals at higher risk for postoperative complications, 
reducing the risks of this therapeutic intervention. 
 
Keywords: sarcopenia. postoperative complications. body composition. 

Introdução 
O câncer é caracterizado pelo crescimento e disseminação desordenada de células que 
invadem tecidos e órgãos do corpo (BRASIL, 2016). Esta doença multicausal, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge, em média, nove milhões de 
indivíduos e mata cerca de cinco milhões anualmente, sendo considerada como a 
segunda causa de morte por doença nos países desenvolvidos e, no Brasil, em 2019, 
estima-se que ocorram aproximadamente 600 mil novos casos, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). Dentre esses se destacam os tumores gástricos e 
colorretais que estão entre os 10 tipos de neoplasias mais incidentes (INCA, 2018).  
Os tratamentos clássicos para os pacientes portadores de neoplasias são quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia, bem como a combinação entre estas (BRASIL, 2016). Embora a 
cirurgia possua alguns riscos, como morbidade pós-operatória, recidiva, entre outros; 
ainda permanece sendo a modalidade preferencial para tumores malignos do trato 
gastrointestinal (LU et al., 2017). Desta forma, se torna imprescindível a avaliação clínica 
a fim de triar os pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos com o 
objetivo de possibilitar a identificação de fatores prognósticos e, assim, minimizar o risco 
de complicações pós-cirúrgicas (SIMONSEN et al., 2018).  
Nesse contexto, a sarcopenia, considerada como a perda progressiva e generalizada 
de massa muscular esquelética associada à perda de força (ROSENBERG, 1997), vem 
despertando a atenção como fator preditivo de piores desfechos em pacientes com 
câncer. Principalmente, em relação aos portadores de neoplasias gastrointestinais, uma 
vez que estes possuem maior incidência de distúrbios alimentares que refletem em 
elevada perda de peso e de massa muscular (KUWADA et al., 2019).  
A perda de peso de maneira rápida e acentuada resulta em uma série de mudanças que 
afetam a capacidade do paciente de obter bons resultados no tratamento, bem como na 
sua independência física-funcional, sendo relacionada em estudos recentes com maior 
tempo de internação hospitalar, maior taxa de complicações e pior sobrevida. Com isso, 
a presença da sarcopenia em pacientes com câncer demonstra potencial para ser 
incluída na avaliação clínica pré-operatória de rotina, isto é, auxiliando na identificação 
de indivíduos em risco e possibilitando, assim, intervenções que melhorem os desfechos 
pós-cirúrgicos (SIMONSEN et al., 2018).  
Neste sentido, sabe-se que a avaliação da composição corporal do paciente é de 
extrema importância para a adoção da terapêutica nutricional adequada e, 
consequentemente, para a obtenção de resultados eficazes após o tratamento cirúrgico 
(BARACOS et al., 2018). Logo, tendo em vista os conceitos acima abordados, o 
presente estudo busca verificar a associação entre a presença de sarcopenia pré-
operatória e a ocorrência de complicações em pacientes com câncer gástrico e 
colorretal submetidos à cirurgia. 
 
Metodologia 
 
Foi realizado um estudo longitudinal, de caráter prospectivo, no período de dezembro 
de 2017 a dezembro de 2018, envolvendo pacientes adultos e idosos de ambos os 
sexos, admitidos no Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA), em Natal/RN, com diagnóstico de 
câncer gástrico e colorretal e programação de cirurgia de ressecção tumoral. Indivíduos 
com outras doenças associadas à perda de massa magra (insuficiência cardíaca, 
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síndrome da imunodeficiência adquirida, doenças inflamatórias intestinais, doenças 
hepáticas não-oncológicas e tuberculose) não foram incluídos.  
Foram excluídos da pesquisa os pacientes que não apresentavam tomografias 
disponíveis no sistema há, pelo menos, três meses da data do procedimento cirúrgico, 
ou cuja análise estivesse prejudicada (ausência da terceira vértebra lombar na imagem, 
presença de ascite ou edema). Também foram excluídos todos os pacientes submetidos 
à cirurgia paliativa (realizaram somente laparotomia exploradora e biópsia) devido 
doença extensa verificada no decorrer da cirurgia.  
Foram convidados a participar da pesquisa todos os pacientes com câncer gástrico e 
colorretal admitidos para a realização de procedimento de ressecção tumoral, que 
preenchiam os critérios de elegibilidade. Sendo assim, foi explicado o objetivo do estudo 
e os procedimentos aos quais cada indivíduo seria submetido, bem como a necessidade 
da obtenção de dados do seu prontuário. Ao concordarem em participar, os pacientes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando 
uma com o indivíduo e a outra com a equipe da pesquisa.  
Os dados foram coletados em dois momentos - antes e após o procedimento cirúrgico - 
com o auxílio de um formulário padronizado. As variáveis clínicas e sociodemográficas 
coletadas, por meio do prontuário, foram: sexo, idade, etnia, tempo de doença, 
localização do tumor, estadiamento da doença (categorizado em I, II, III e IV), estilo de 
vida (tabagismo atual ou pregresso), presença de comorbidades (hipertensão e 
diabetes) e tratamento anterior (quimioterapia, radioterapia ou ambas).  
A análise da composição corporal foi realizada através de imagens de tomografia 
computadorizada (TC) disponíveis no sistema a partir de um único corte transversal ao 
nível da terceira vértebra lombar (L3), com o auxílio do software sliceOmatic (v5.0, 
Tomovision®, Montreal, Canadá). Os tecidos foram demarcados manualmente 
utilizando os limites de Unidades Hounsfield de -29 a 150 UH para o músculo 
esquelético. O Índice de Músculo Esquelético (IME, em cm²/m²) foi calculado através da 
área muscular total ao nível de L3, corrigida pela superfície corporal. O baixo IME foi 
definido de acordo com os pontos de corte propostos por Martin et al. (2013) para cada 
sexo: 43cm²/m² para homens com índice de massa corporal (IMC) <25kg/m² e 53cm²/m² 
para homens com IMC≥25kg/m²; para mulheres o ponto de corte foi 41cm²/m² 
independente do IMC. A radiodensidade muscular foi avaliada através da média da 
atenuação da radiação no músculo esquelético, e a definição de baixa radiodensidade 
foi baseada nos pontos de corte propostos por Martin et al. (2013) de <41UH para IMC 
< 24,9kg/m² e < 33UH para IMC > 25kg/m².  
A avaliação da força muscular ocorreu através da medida da força do aperto de mão, 
realizada no membro dominante ou sem acesso venoso, usando um dinamômetro 
mecânico. Os resultados obtidos foram comparados com valores de referências 
conforme o novo Consenso Europeu de Sarcopenia (2018), com ponto de corte de 
<16kg para mulheres e <27kg para homens. Por fim, a sarcopenia foi definida como a 
presença de baixa força muscular associada à baixa qualidade muscular e/ou baixa 
massa muscular esquelética de acordo com o novo Consenso (2018).  
Após a cirurgia, foram coletadas as informações referentes ao tempo de internação 
hospitalar (em dias, da cirurgia até a data da alta ou óbito), re-internação hospitalar 
durante 30 dias após a alta, e a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas durante 30 
dias após a cirurgia. Neste estudo, foi utilizada a escala de complicações cirúrgicas de 
Clavien-Dindo (DINDO et al.,2004), que classifica as complicações em graus de I a V, 
de acordo com a gravidade da complicação, sendo no estudo utilizada a versão da 
escala traduzida e adaptada para o português do Brasil (MOREIRA et al., 2016). 
Somente as complicações classificadas como de grau II em diante foram consideradas. 
Para a análise estatística dos dados, inicialmente foi verificada a normalidade de 
distribuição das variáveis contínuas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. E, após isso, os 
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grupos com e sem complicações pós-cirúrgicas foram comparados utilizando o pacote 
estatístico SPSS versão 25.0 (IBM®, Chicago, IL, USA).  
Os dados contínuos com distribuição normal foram comparados através do teste t de 
Student para amostras independentes, e foram expressos em média e desvio padrão. 
Os dados com distribuição não normal foram expressos em mediana e percentis 25 e 
75, e para analisar as diferenças estatísticas foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Os 
dados categóricos estão demonstrados a partir de frequência absoluta e relativa (%).  
Para a análise de associação bivariada entre as complicações pós-cirurgia e os fatores 
de risco foi utilizado teste qui-quadrado de Pearson seguido do teste Z para confirmação 
das diferenças, e calculado o risco relativo com intervalo de confiança de 95%. Para 
todos os dados analisados foi considerado como significante estatisticamente os valores 
com P < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na tabela 1 estão contidas as características demográficas e clínicas da amostra. Esta 
foi formada por 84 pacientes, sendo a maior parte do sexo feminino (57,1%), e o intestino 
foi a localização tumoral mais frequente representando 65,5% da amostra, assim como 
os estadiamentos II e III que, juntos, corresponderam 56% dos pacientes avaliados. 
Uma pequena parcela dos indivíduos (23,8%) havia sido submetida a tratamentos de 
quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes.  
Em relação ao tempo de doença, este apresentou mediana de 56 dias (p25 e p75: 35; 
113). Já o tempo de internação hospitalar foi 5 dias (p25 e p75: 4; 8,75), a duração da 
cirurgia foi de 175 minutos (p25 e p75: 140; 240) e o tempo entre a realização da TC até 
a data da cirurgia foi de 34 dias (p25 e p75: 23,2; 48,7). Para as complicações pós-
operatórias analisadas, um total de 43 pacientes (51,2%) apresentaram complicações 
de grau II ou acima, e 6 pacientes (7,2%) foram a óbito.  
A partir da avaliação pela ASG-PPP, a maior parte dos pacientes (60,7%) apresentava 
um estado de bem nutrido (ASG A) antes da cirurgia, já pelo IMC foi possível observar 
a presença de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) em boa parte da amostra 
(58,3%). E, de acordo com a definição de sarcopenia dada como a presença de baixa 
força muscular associada ao baixo IME ou baixa qualidade muscular, obteve-se que 
apenas 19% dos pacientes apresentavam quadro de sarcopenia pré-operatória. 
Na análise bivariada, conforme demonstrado na tabela 2, as complicações pós-
cirúrgicas foram associadas com a localização do tumor no estômago (P = 0,018], 
estadiamento do tumor III e IV (P = 0,033), baixa densidade muscular (P = 0,025) e 
sarcopenia (P = 0,034). Pode-se observar também que os pacientes que tiveram 
complicações apresentaram maior tempo de duração da cirurgia (P = 0,002) e de 
internação hospitalar (P < 0,001).  
Na literatura já existem estudos que mostram a associação da sarcopenia com 
complicações após o procedimento cirúrgico (MAURÍCIO et al., 2017; FUKUTA et al., 
2019; ZHANG et al., 2018; MA et al., 2019), porém ainda não é elucidado de forma clara 
o mecanismo atrelado a esses piores desfechos. O que se sabe é que nesses pacientes, 
a presença da depleção muscular acarreta em uma maior resposta inflamatória que 
pode afetar o metabolismo de forma geral, dificultando a recuperação e piorando a 
sobrevida. E, essa inflamação combinada ao baixo estoque de proteína corporal 
verificado nessa condição clínica pode acarretar um pior prognóstico desses pacientes 
(REISINGER et al., 2016; DALY et al., 2018).  
Malietzis e colaboradores, em uma revisão sistemática, encontrou associação entre os 
pacientes com câncer colorretal sarcopênicos e piores desfechos clínicos, uma vez que 
estes apresentavam um maior tempo de internação hospitalar, maior taxa de 
complicações e pior sobrevida. Ademais, em outro estudo, Fukuda et al, demonstrou a 
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sarcopenia pré-operatória como fator de risco para complicações pós-operatórias 
graves em indivíduos com câncer gástrico submetidos à gastrectomia (MALIETZIS et 
al., 2015; FUKUDA et al., 2016).  
Alterações na composição corporal dos pacientes com câncer, principalmente no que 
diz respeito à depleção de massa muscular, estão correlacionadas com prejuízos na 
capacidade física e funcional, além de implicar em maiores chances de toxicidade ao 
tratamento, infecções pós-cirúrgicas, pior sobrevida e maiores complicações e tempo 
de internação hospitalar (OKUGAWA, 2018). 
 
Conclusão 

 
No presente estudo, sarcopenia e baixa radiodensidade muscular estiveram associadas 
à ocorrência de complicações pós-operatórias em indivíduos com câncer gástrico e 
colorretal, evidenciando a importância da avaliação da composição corporal pré-
operatória para identificar indivíduos em risco e evitar piores desfechos. 
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Figura 1 - Tabela das Características demográficas e clínicas dos pacientes submetidos 
a cirurgia de câncer gástrico e colorretal 
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Figura 2 - Tabela da Associação entre as características demográficas, clínicas e 
nutricionais com complicações pós-cirúrgicas em 30 dias após alta hospitalar em 
pacientes com câncer gástrico e colorretal 
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Figura 2 (continuação) - Tabela da Associação entre as características demográficas, 
clínicas e nutricionais com complicações pós-cirúrgicas em 30 dias após alta hospitalar 
em pacientes com câncer gástrico e colorretal 
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TÍTULO: DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO, PREPARO E CONSUMO DE ALIMENTOS 

VIVENCIADAS POR DEFICIENTES VISUAIS 

Resumo 

A deficiência visual pode afetar a da alimentação, interferido desde o acesso às compras 
e preparo de alimentos até a autonomia na alimentação. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar as dificuldades encontradas na aquisição, preparo e consumo dos 
alimentos. É um estudo observacional, transversal, desenvolvido com 98 pessoas de 
ambos os sexos, com diferentes graus de deficiência visual frequentando instituições de 
apoio a pessoas com deficiência em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta de 
dados ocorreu de agosto de 2016 a setembro de 2017, por meio de entrevista que 
abordava as dificuldades relacionadas à alimentação e meios de superação. Para a 
comparação das frequências de dificuldades relacionadas à alimentação entre os 
participantes com cegueira e visão subnormal, foi empregado o teste Qui-quadrado. Dos 
participantes, 62,2% encontraram dificuldades na compra de alimentos industrializados, 
56,1% na compra de alimentos frescos e 72,6% na identificação das condições dos 
alimentos para consumo. Também foi relatado por 48% das pessoas dificuldade no 
preparo das refeições, e a maioria relatou receber a ajuda de terceiros para superar as 
dificuldades. Não houve diferença significativa entre pessoas cegas e com baixa visão 
exceto no uso da faca para descascar e cortar, que predominou nas pessoas com baixa 
visão. Dificuldades com à alimentação são frequentes em pessoas com deficiência 
visual, o que pode desestimular a busca por uma alimentação saudável. 
 
Palavras-chave: Deficiência visual. Alimentação. Dificuldades. 

TITLE: DIFFICULTIES IN ACQUISITION, PREPARATION AND CONSUMPTION OF 

FOOD LIVED BY VISUAL DISABLED 

Abstract 

Visual impairment can affect eating habits, interfering from access to food shopping and 
preparation to food autonomy. In this sense, the objective of this study was to evaluate 
the difficulties encountered in the acquisition, preparation and consumption of food. It is 
an observational, cross-sectional study conducted with 98 people of both sexes, with 
different degrees of visual impairment attending institutions supporting people with 
disabilities in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. Data collection took place from August 
2016 to September 2017, through an interview that addressed the difficulties related to 
food and means of overcoming. To compare the frequency of feeding-related difficulties 
among blind and low vision participants, the Chi-square test was used. Of the 
participants, 62.2% found it difficult to buy processed foods, 56.1% to buy fresh foods 
and 72.6% to identify the conditions of food for consumption. It was also reported by 48% 
of people to have difficulty preparing meals, and most reported receiving help from others 
to overcome the difficulties. There was no significant difference between blind and low 
vision people except in the use of the peeling and cutting knife, which predominated in 
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people with low vision. Difficulties with eating are common in visually impaired people, 
which may discourage the search for healthy eating. 

 
Keywords: Visual deficiency. Eating. Difficulties. 

Introdução 

Entende-se como deficiência visual qualquer forma de empecilho para a atuação normal 
da visão, tendo sua origem hereditária ou adquirida (ZIN, 2009). Pode-se entender por 
deficientes visuais, indivíduos com baixa visão ou nula (HALLAHAN; KAUFFMAN, 
2009). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que a deficiência visual é um grave 
problema de saúde global, e que a maioria dos casos seria evitável. Em uma pesquisa 
do World Health Organization (WHO, 2012) as principais causas das deficiências visuais 
apontadas foram os erros de refração não corrigidos e a catarata. Estando relacionadas 
com as condições socioeconômicas, sendo assim, o combate à cegueira evitável deve 
levar em consideração a disponibilidade e emprego eficaz de soluções adequadas para 
melhorar a qualidade de vida em regiões menos favorecidas. 

No Brasil, a deficiência visual foi a que mais se mostrou frequente na população. Sendo 
mais elevada na região Sul e entre as pessoas de 60 anos ou mais. Esta deficiência foi 
a que teve a maior proporção de pessoas que a adquiriram por doença ou acidente, 
tendo um alto nível de limitação na realização das atividades habituais e poucas 
pessoas procuram um serviço de reabilitação (IBGE, 2017). 

Levando em consideração a alimentação e o estado nutricional, há diversos pontos que 
vão além do próprio indivíduo, tendo grandes repercussões em sua vida a nível 
nutricional. Podendo afetar a qualidade da alimentação e a quantidade de alimentos 
ingeridos. Tais como a limitação ao acesso às compras, preparo de alimentos e a 
autonomia na alimentação; A não presença de informações em Braile nos alimentos; 
Dependência de terceiros para efetuarem a sua alimentação e Os problemas diários 
para lidar com a deficiência como a discriminação, barreiras sociais, arquitetônicas, 
dificuldades acrescidas para trabalhar, estudar, conviver, podendo gerar depressão e 
leva a consequências negativas a seu estado nutricional (PNPAS, 2015). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar as dificuldades 
encontradas por pessoas com deficiência visual na aquisição, preparo e consumo dos 
alimentos. Investigar quais as dificuldades encontradas por eles, avaliando o seu nível 
de dificuldade e possíveis meios de superação utilizados por eles, visando instigar o 
desenvolvimento de mais trabalhos sobre o assunto, assim como a busca por 
capacitação dos profissionais para atender da melhor maneira, alcançando todas as 
suas necessidades e sendo capaz de orientá-los para que eles possam superar essas 
dificuldades. 

 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, desenvolvido com pessoas 
de ambos os sexos, com diferentes graus de deficiência visual frequentando instituições 
de apoio a pessoas com deficiência em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

O tamanho da amostra foi estimado em 98 participantes e o cálculo se baseou nos 
critérios estabelecidos para atingir o objetivo do estudo principal ao qual faz parte, 
intitulado “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”. 

A coleta de dados ocorreu de agosto de 2016 a setembro de 2017 e a captação dos 
sujeitos se deu por meio de convite às pessoas que estavam presentes nas instituições 
de apoio às pessoas com deficiência visual nos dias de coleta ou por convite inter-
participantes. 

Foram consideradas elegíveis pessoas com todos os níveis de deficiência visual dentro 
da categoria H54, segundo o CID 10 de classificação de nível de deficiência visual, onde 
tem-se cegueira em ambos os olhos (H54.0), cegueira em um olho e visão subnormal 
em outro (H54.1), visão subnormal de ambos os olhos (H54.2), perda não qualificada 
da visão em ambos os olhos (H54.3), cegueira em um olho (H54.4), visão subnormal 
em um olho (H54.5), perda não qualificada da visão em um olho (H54.6), perda não 
especificada da visa (H54.7) e não sabe/ não é possível determinar/ não que informar 
(BRASIL, 2017). Além da classificação segundo a deficiência também foram elegíveis 
pessoas em todas as faixas etárias e de ambos os sexos, sendo incluídas no estudo 
somente as pessoas que deram anuência para a participação, mediante assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Antes de assinarem o termo ou colocarem 
a impressão digital, o mesmo foi lido pelo avaliador, de forma pausada, a fim de gerar a 
compreensão dos participantes. 

Consideraram-se inelegíveis mulheres gestantes e pessoas com deficiência física ou 
enfermidade impeditiva da avaliação antropométrica. Definiram-se como critérios de 
exclusão as pessoas que, durante o período das coletas de dados em campo, 
apresentassem enfermidades ou agravos à saúde que impedissem a coleta das 
informações (ex. internação hospitalar ocasional, doença infectocontagiosa, etc.) ou que 
não participassem de todas as etapas da coleta de dados, não havendo perda de 
continuidade neste estudo. 

Por meio de questionário com questões fechadas e abertas, os entrevistados relataram 
sobre as dificuldades encontradas por eles em seu dia a dia com relação a sua 
alimentação, o que mais contribui para o surgimento dessas dificuldades e quais os 
meios de superação utilizados por eles. Foi utilizada uma escala hedônica para avaliar 
o nível de dificuldades dos participantes, representando em ordem crescente nenhuma, 
baixa, média, alta, extrema dificuldade respectivamente. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS®, versão 20.0, 
considerando o valor de p<0,05 para significância estatística. Para a comparação das 
frequências de dificuldades relacionadas à alimentação entre os participantes com 
cegueira e visão subnormal, foi empregado o teste Qui-quadrado. 

 
Resultados e Discussões 
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Poucas são as pesquisas que investigam o estilo de vida das pessoas cegas ou que 
tenham a sua visão prejudicada, e como se dá o seu relacionamento com a alimentação. 
Pesquisas que estejam relacionadas com os seus hábitos alimentares, escolha dos 
produtos alimentícios, além de como eles realizam o processo de preparação das 
refeições. Essa ausência de dados pode resultar na capacidade limitada dos 
profissionais em auxiliar pessoas com deficiências visuais quando falamos das etapas 
envolvidas alimentação (KOYSTRA et al, 2017). Por isso este estudo visa analisar essas 
dificuldades, levando em consideração a opinião dos próprios entrevistados portadores 
da deficiência visual. 

No presente estudo, quando analisamos as barreiras encontradas no momento da 
compra dos alimentos, foi possível observar que mais da metade dos participantes 
(62,2%) apresentam uma elevada dificuldade no momento da compra de alimentos 
industrializados, assim com também foi apresentada dificuldade média, alta ou extrema 
em grande parte dos indivíduos na compra de alimentos frescos (56,1%). Não foram 
encontrados estudos que analisem diretamente a compra de alimentos industrializados 
ou alimentos frescos, porém, estudos como o de Magalhães (2016) e Koystra et al. 
(2017) apontam para a comprovação das dificuldades encontradas pelos deficientes 
visuais no momento da compra de alimentos, sejam eles industrializados ou in natura, 
os estudam mostram que essa atividade não é possível ser realizada por grande parte 
dos deficientes sem a necessidade da ajuda de terceiros. Kulyukin (2010) ainda mostra 
que as pessoas com deficiência visual consideram compras, o preparo de refeições e o 
uso dos restaurantes inacessíveis, não comprando de forma independente e preferem 
comprar comida on-line, assim como Koystra et al. (2017) aponta que quase ⅓ de seus 
entrevistados preferiram utilizar a internet como ferramenta de compra. 

Dentro dessas dificuldades, foram analisados quais os fatores que mais contribuem para 
isso (Tabela 2), dentre eles os mais apontados pelos participantes foram os de encontrar 
o alimento industrializado (29,6%) e o alimento fresco (21,4%) no momento da compra. 
Como meio para superar essas dificuldades, ponto extremamente importante, os 
deficientes visuais em sua maioria responderam que recorrem à ajuda de outras 
pessoas, sejam elas parentes ou funcionários das lojas e supermercados, tanto para a 
compra de alimentos industrializados (81,7%), como para a compra de alimentos frescos 
(73.6%). Além disso, o desafio continua para além do momento da compra, outro ponto 
crucial para manter a qualidade dos alimentos é o armazenamento dos mesmos de 
maneira correta. Porém, nosso estudo apontou que os indivíduos com deficiência visual 
tem alta dependência para a realização dessa atividade, já que 70,0% respondeu que 
necessita de ajuda para exercer ação e 30,0% tem essa ação realizada por outra 
pessoa. 

Para pessoas com baixa visão, além do uso do tato, é possível utilizar ferramentas como 
óculos e lupas, que as possibilite distinguir vultos, claridade, ou objetos a pouca 
distância. Porém, é visão é embaçada, diminuída, restrita em seu campo visual ou 
prejudicada de algum modo (MEC, 2000). Sendo assim, mesmo que as pessoas com 
baixa visão consigam enxergar vultos e borrões a leitura de rótulos ou a examinação da 
qualidade de produtos frescos se torna prejudica, a ponto de que a atividade só se torna 
realizável com a ajuda de terceiros. 

Já para pessoas cegas, o sentido mais utilizado para a identificação de objetos é o tato, 
com as mãos eles compreendem a existência do objeto e podem entendê-lo. As suas 
mãos são o que lhes levam as informações necessárias para localizar, analisar e 
conhecer os objetos. Entretanto, com o tato podemos analisar um objeto de forma 
parcelada e gradual, ao contrário da visão que é sintética e globalizadora. Portanto, as 
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informações parciais fornecidas pelo tato precisam ser integradas, para chegar a uma 
conclusão global (MEC, 2000). O que se torna prejudicado principalmente quando 
falamos de produtos industrializados, já que os mesmos possuem nenhuma informação 
tátil, sendo também uma atividade complicada para essas pessoas a identificação dos 
alimentos frescos, impossibilitando a localização desses alimentos pelas pessoas com 
deficiência visual. 

Outro fator preocupante foi a expressiva presença da dificuldade na identificação de que 
os alimentos estão ou não adequados para o consumo (72,6%). A seleção de alimentos 
através da percepção dos aspectos sensoriais pode ser prejudicada necessitando da 
utilização de outros meios para suprir essa necessidade. O estudo feito por Koystra et 
al (2017) mostra que quando se trata da compra de alimentos industrializados os 
aspectos mais utilizados para a escolha desses alimentos se trata do preço e da marca 
do produto, já em relação aos alimentos frescos, seria avaliado a textura e o sabor dos 
alimentos, ele aponta que nesses aspectos sensoriais de sabor e texturas dos 
alimentos, não há diferença entre os consumidores com ou sem visão, porém, naqueles 
com a visão prejudicada não há a possibilidade da examinação da cor e dos outros 
aspectos visuais do alimento, e assim não é possível criar expectativas sobre a 
qualidade daquele alimento. 

Segundo Lopes (2015) os rótulos alimentares trazem informações imprescindíveis, mas 
apenas através da comunicação visual, como peso, validade, características dos 
produtos, gerando assim uma dificuldade real para as pessoas com deficiência visual. 
A não obrigatoriedade da informação em braile nos produtos exclui o deficiente, 
acarretando necessidade de auxílio durante o uso e a compra (SCATOLIM, 2008). 

Para uma pessoa com deficiência visual, a experiência do preparo de sua própria 
alimentação é cheia de obstáculos e desafios a serem vencidos diariamente. Um estudo 
realizado por Bilyk et al. (2009), mostra que essas pessoas enfrentam dificuldades, que 
vão desde o simples acesso a receitas até realizar processos de cocção como fritar 
alimentos, isso acaba por fazer com que o tempo utilizado para a atividade seja bem 
maior que o tempo que um vidente usaria para realizar a mesma atividade. Em nosso 
estudo foram encontrados quase metade dos participantes (48,0%), relatando que 
enfrentam média/alta/extrema dificuldade no preparo das refeições para o consumo em 
seu domicílio, desses participantes 48,3% recebe ajuda para fazer e outros 48,3% tem 
outra pessoa para realizar a tarefa. 

Um achado curioso em nosso estudo foi a diferença significativa (p=0,05) no uso da faca 
para descascar e cortar frutas, legumes e pão, já que houve uma maior representação 
dos entrevistado com baixa visão do que aqueles que eram cegos. A visão de 
acontecimentos externos é responsável por nos gerar expectativas, sejam elas positivas 
ou não, essas expectativas são capazes de nos gerar sentimentos, como por exemplo, 
o medo (BARRERA, 2010; MÜLLER, 2007), sendo assim, aqueles com baixa visão, por 
terem a capacidade de enxergar o mínimo, já são afetados por essas expectativas e 
assim acabam por terem mais medo que as pessoas sem visão alguma. Desses 75,0% 
alegou que recebe ajuda de terceiros, enquanto 6,2% tem alguém que faça a ação. 

Também no estudo realizado por Koystra et al. (2017), mais da metade dos participantes 
relatou que eles mesmos eram os responsáveis por preparar suas refeições sem o 
auxílio de terceiros, onde as maiores dificuldades relatadas pelos participantes foram a 
utilização da faca e a utilização do fogão para fritar alimentos, achado bem semelhante 
ao encontrado pelo nosso estudo (Tabela 2), onde 42,1% dos entrevistados que 
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relataram ter dificuldades com o preparo dos alimentos em relação a utilização de facas, 
disseram que o maior empecilho é o medo de se cortar durante a ação de descascar ou 
cortar legumes, frutas ou pão. Além disso, 32,3% relataram que na preparação de 
alimentos uma das maiores dificuldade é a de manipular fogo ou fogão, uma possível 
explicação seria o medo de se queimar ou por não saber quando o alimento estará 
cozido ou não. 

Um ponto crítico para a saúde da pessoa portadora de deficiência visual é a identificação 
da validade do produto, ou seja, se o alimento encontra-se próprio para consumo, já que 
se consumido após o prazo de sua validade pode trazer riscos como o de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA), pois um alimento vencido possui uma carga 
microbiológica maior, já que há o aumento da proliferação dos microorganismos (SILVA, 
2012). Pensando nisso, é bastante preocupante saber que 83,1% dos entrevistados 
relataram ter dificuldade em verificar se os alimentos industrializados estão na validade 
ou próprios para consumo e desses 87,3% declara que pede ajuda para alguém, 
reforçando ainda mais a dependência das pessoas cegas ou com baixa visão. 

Sendo assim, é notável o nível de dependência das pessoas com deficiência visual, 
essas dificuldades encontradas por eles, podem gerar maus hábitos alimentares, como 
a exclusão de certos grupos alimentares ou o consumo de produtos industrializados, 
visando à praticidade, assim, consequentemente afetando o seu estado nutricional e 
sua saúde (JONES; BARTLETT; COOKE, 2019). 

 
Conclusão 
 
Quando se trata da alimentação, é possível notar que há uma grande dependência das 
pessoas com deficiência visual, precisando de auxílio de terceiros para a realização de 
uma atividade tão vital que é a alimentação, essa dependência pode desestimular a 
busca por uma alimentação com hábitos alimentares saudáveis e ter um bom 
relacionamento com o ato de comer, e assim, preferir a utilização da praticidade e ter 
sua alimentação majoritariamente composta por alimentos industrializados e 
ultraprocessados, o que pode afetar diretamente o seu estado nutricional. 

Ainda há pouco interesse dos pesquisadores em desenvolver estudos sobre esse 
assunto, essa baixa produção de artigos pode acarretar a falta de preparo dos 
profissionais da nutrição em orientar e capacitar as pessoas com deficiência para 
superar as dificuldades enfrentadas por eles em seu dia a dia, para que eles tenham 
uma alimentação e um estilo de vida saudável. 

Por isso, é notável a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas e estudos 
no âmbito de desenvolver novas técnicas para superar essas dificuldades, assim como 
a capacitação dos profissionais da saúde para o atendimento sem que haja o 
constrangimento dessas pessoas, assim como para poder ajudá-los a superar as 
dificuldades. Também é importante o posicionamento dos órgãos do poder público para 
minimizar os desafios do dia a dia das pessoas cegas e com baixa visão, como por 
exemplo, a obrigatoriedade da presença das informações mais importantes como a 
composição e data de validade dos produtos industrializados em braile. 
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TÍTULO: Relação estrutura atividade de inibidores da CYP51: Desenho de novos anti-

chagásicos 

Resumo 

A doença de Chagas mata mais de 10 mil pessoas por ano e cerca de 8 milhões de 
pessoas são infectadas pelo Trypanosoma cruzi. O medicamento de referência para o 
tratamento da doença, o benzonidazol, é o mesmo desde a década de 70. Nos últimos 
anos, muitos inibidores do CYP51 foram testados contra o alvo desse parasita. Um 
deles, o posaconazol, foi testado em ensaios clínicos que, infelizmente, não tiveram 
sucesso. No entanto, ainda existem muitas evidências de que o CYP51 é um grande 
alvo potencial para o tratamento da infecção pelo T. cruzi. A pesquisa de novas 
moléculas eficazes que possam curar a fase crônica da doença é essencial. Realizaram-
se estudos de Relacionamento de Atividades Estruturais Quantitativas 2D e 3D (QSAR) 
neste trabalho para criar três modelos QSAR utilizando as estruturas químicas de 197 
compostos publicados que já passaram por testes in vivo ou in vitro. Após a análise dos 
modelos, novos análogos ainda não sintetizados foram aqui sugeridos e tiveram sua 
atividade biológica e disponibilidade sintética avaliadas. 
 
Palavras-chave: QSAR; Trypanosoma cruzi; CYP51; Doença de Chagas 

TITLE: Planning new Trypanosoma cruzi CYP51 inhibitors using QSAR studies 

Abstract 

Chagas disease kills over 10,000 people per year and approximately 8 million people 
are infected by Trypanosoma cruzi. The reference drug for treatment of the disease, 
benznidazole, is the same since the 70s. In recent years, many CYP51 inhibitors were 
tested against this parasite’s target. One of them, posaconazole, was even tested in 
clinical trials that unfortunately were not successful. Nevertheless, there are still many 
evidences that CYP51 is a great potential target to treat T. cruzi infection. The research 
for new effective molecules that can cure the chronic phase of the disease is essential. 
2D and 3D-Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) studies were conducted 
in this work to create three QSAR models using the chemical structures of 197 published 
compounds that already went through either in vivo or in vitro tests. After the analysis of 
the models, new analogues not yet synthesized were suggested here and had their 
biological activity and synthetic availability assessed. 
 
Keywords: QSAR; Trypanossoma cruzi; CYP51; Chagas disease. 

Introdução 
A doença de Chagas mata mais de 10 mil pessoas a cada ano devido a complicações 
de seus sintomas clínicos. Cerca de 8 milhões de pessoas estão atualmente infectadas 
pelo Trypanosoma cruzi, a maioria delas na América Latina . Mesmo que sua 
transmissão vetorial seja restrita à região das Américas, devido à migração de 
populações entre países, esta doença não está mais confinada a suas áreas endêmicas 
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. Existem apenas dois fármacos aprovados para o tratamento da doença, benznidazol 
e nifurtimox, que começaram a ser utilizados no início dos anos 70 . Entretanto, essas 
drogas ainda estão longe de serem ideais porque apresentam múltiplos efeitos adversos 
e são consideradas de baixa eficácia na fase crônica da doença. Existem estudos que 
mostram que as infecções tratadas durante a fase aguda podem atingir uma taxa de 
cura de 71,5%, mas a taxa de cura para a fase crônica é uma média de apenas 5,9% . 
Tendo em vista essa necessidade, é necessário a busca para o desenvolvimento de 
novos medicamentos que sejam mais efetivos no tratamento. O método de Relação 
Quantitativa de Estrutura Atividade (QSAR) auxilia na criação de uma droga alternativa 
para a terapia da Doença de Chagas. . Este método consiste em utilizar modelos 
matemáticos estatisticamente relevantes que criam uma ligação entre a atividade 
biológica e as propriedades químicas das moléculas pesquisadas. Além disso, é um 
método considerado muito útil no desenho de fármacos, pois pode reduzir 
consideravelmente os custos nas sínteses e em testes in vivo ou in vitro de novos 
compostos, que são métodos caros . Foi observado na literatura uma droga antifúngica, 
o posoconazol, que mostrou atividade in vivo promissora durantes fase aguda e crônica 
em modelos murinos . Também a um relato de caso em que foi utilizado o posoconazol 
foi mais efetivo do que o benznidazol em um paciente imunossuprimido que teve uma 
reativação da infecção na fase crônica . Após estes relatórios bem sucedidos, um ensaio 
clínico de posaconazol foi financiado pelo Ministério da Saúde da Espanha. Este ensaio 
clínico demonstrou, infelizmente, que o posaconazol era mais propenso à falha do 
tratamento quando comparado com o benzonidazol, sendo que o fármaco anterior 
apresentava apenas atividade supressora. O posoconazol é um antifúngico que inibe a 
14-alfa-desmetilase do esterol (CYP51) . Foi demonstrado que a inibição do CYP51 
reduz a produção do ergosterol que é utilizado pelos tripomastigotas e amastigotas 
levando a uma diminuição da infecção causada pelo parasita, podendo ser um alvo 
bastante promissor pela sua importância no tratamento de fase crônica . Houve muitos 
testes pré-clínicos que comprovaram que o CYP51 ainda é um alvo promissor com 
muitos compostos ativos publicados . Devido ao alto custo do posoconazol ele não é 
utilizado para o tratamento de chagas e sua estrutura não está otimizada com a 
interação com o CYP51 do parasita. Tendo isso em consideração, o objetivo foi 
encontrar características estruturais dos inibidores existentes que pudessem ajudar a 
planejar mais compostos adequados, a partir da técnica de QSAR. 
 
Metodologia 

 
2.1- Criação e alinhamento dos modelos moleculares Foi reunido 376 compostos que 
foram descritos na literatura13-21. Parte desses compostos não puderam ser usados 
aqui, quando eles não tinham estereoquímica definida ou não apresentavam uma 
atividade biológica medida com um valor exato. No entanto, mais da metade desses 
compostos (197) que tinham estruturas químicas intimamente relacionadas foram 
usados para criar três modelos QSAR locais13-21. Cada estrutura encontrada na 
literatura foi desenhada em 2D usando MarvinSketch 14.11.3.0 (ChemAxon) 
considerando um pH de 7.4 para protonação, simulando condições fisiológicas, e 
convertido para 3D no mesmo programa. Todas as moléculas foram cuidadosamente 
curadas e editadas, quando necessário, usando inspeção visual em Avogadro22. As 
geometrias moleculares foram otimizadas usando a teoria semiempírica de PM7 em 
MOPAC23 usando a solvência implícita de COSMOS24. As moléculas também foram 
alinhadas para referenciar ligantes cristalizados disponíveis no PDB antes de construir 
os modelos 3D-QSAR. Esses alinhamentos foram alcançados com um uso 
automatizado de pharmACOphore24. Depois que todas as moléculas foram alinhadas, 
elas foram visualizadas e algumas vezes passaram por pequenos ajustes usando o 
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UCSF chimera25 para garantir conformações bioativas realistas. 2.2- Activity cliff 
Análises de activity cliff26 também foram realizadas para ajudar na interpretação dos 
modelos. O objetivo aqui foi identificar diferenças significativas na atividade biológica 
causada por pequenas mudanças na estrutura química de moléculas que são muito 
similares. O software Openbabel27 foi usado para calcular uma análise de Similaridade 
Tanimoto (TS)28 das moléculas para compará-las e encontrar as que estavam mais 
relacionadas quimicamente. O SALI foi essencial para determinar o activity cliff das 
moléculas, porque liga a similaridade estrutural das moléculas à sua atividade biológica. 
2.3- Cálculo e filtragem do descritor QSAR Para obter os descritores 3D, os descritores 
Lennard Jones (LJ), Eletrostático (QQ), Ligações de hidrogênio (HB) e Hidrofóbicos (HF) 
foram calculados baseados em um método previamente descrito29. O programa 
PaDEL30 também foi empregado para gerar descritores clássicos (2D) usando os 
mesmos compostos alinhados descritos anteriormente. A contagem de descritores 
obtidos foi amplamente reduzida por meio de uma série de filtros usando a versão R 
3.4.431 e o pacote Caret. A criação de modelos QSAR foi tentada usando descritores 
2D, 3D e também um modelo que combina 124 tipos de descritores para tentar prever 
a atividade biológica como descrito anteriormente32. 2.4- Validação e teste do modelo 
QSAR Todos os dados dos descritores foram filtrados em R33 e os restantes foram 
posteriormente submetidos a uma infinidade de abordagens para obter o conjunto mais 
otimizado de descritores. A seleção de preditores ordenados (OPS) 34 foi a primeira 
abordagem usada para começar a reduzir a dimensionalidade dos dados. O método de 
regressão linear múltipla stepwise (S-MLR) implementado no software 
NanoBRIDGES35 foi usado para construir um modelo de regressão linear a partir de 
um conjunto de variáveis independentes produzidas a partir da redução de OPS. Os 
modelos obtidos foram avaliados com base no coeficiente de determinação, R² e no 
coeficiente leave-one-out Qloo². Um subconjunto de compostos também foi 
uniformemente separado para compor um conjunto de dados externo para testar a 
capacidade preditiva de cada modelo QSAR. Tanto o conjunto de treino (70%) como o 
conjunto de teste (30%) foram escolhidos para ter uma diversidade molecular e gama 
de atividade biológica semelhantes. A potência preditiva, o coeficiente de determinação 
e a porcentagem de erro, respectivamenteQext², R², foram calculados de acordo com a 
equação abaixo. Os modelos foram considerados robustos e úteis para predição apenas 
se R²> Qloo² e maior que 0,7036. X²=1-[Somatorio(yexp-ypred)2)/Somatorio(yexp-exp)] 
Equação 1. Nesta equação, yexp é a variável dependente experimental e ypred são os 
valores preditos de QSAR para os modelos construídos com todas as amostras (X = R), 
amostras previstas de Leave-one-out (X =Qloo;) e para as amostras do conjunto de teste 
(X = Qext). A validação em modelos QSAR é um passo essencial que é necessário para 
provar que os modelos são estatisticamente relevantes e não foram obtidos por acaso. 
Para provar que os modelos não foram obtidos por acaso, eles foram testados com uma 
aleatorização-y na qual a atividade biológica - a variável dependente - passou por 50 
tentativas de recriação usando atividades biológicas embaralhadas. A validação da 
aleatoriedade y é plotada como R² vs Qloo² para cada repletion e o modelo real 
construído com o y real. R² e Qloo² para os y aleatórios devem estar longe dos reais. . 
Por fim, para testar a robustez do modelo, foi utilizada uma validação cruzada leave-n-
out (LNO). O LNO constrói vários modelos removendo gradualmente N amostras até 
50% do número de amostras. Novos modelos foram construídos e o Qlno² comparado 
ao Qloo². 2.5- Construção de novos inibidores do CYP51 Novos inibidores foram 
projetados com base nas características estruturais dos outros compostos utilizados 
para a construção dos modelos locais QSAR, bem como a sua via sintética, a fim de 
garantir a acessibilidade sintética. Além disso, as características do local de ligação 
também foram consideradas para o design dos novos compostos. Para a construção, 
os radicais foram pesquisados no banco de dados Scifinder para considerar apenas os 
fragmentos existentes. A construção de análogos foi desenvolvida a partir das análises 
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sobre os resultados do activity clff. Cada molécula otimizada foi alinhada usando como 
referência a molécula mais ativa de cada modelo local. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1- Análise do banco de dados de inibidores do CYP51 e alinhamento das moléculas 
Um total de 376 moléculas foram consideradas inicialmente, mas algumas delas não 
foram adequadas para criar modelos. Essas moléculas foram separadas com base em 
sua semelhança química usando Gephi38 , conforme ilustrado na Fig. 1. Essa análise 
foi realmente útil na identificação das potências e tipos de moléculas disponíveis que 
provavelmente levariam à criação dos modelos QSAR. Fig.1 Grupo de moléculas 
separadas de acordo com a similaridade química. O tamanho das esferas determina o 
tamanho de seu pEC50 ou pIC50. Cada modelo é identificado com uma letra, A 
representa aminopiridil, B para os dialquilimidazólicos, e C para os imidazólicos. Um 
total de 197 moléculas foram consideradas adequadas para criar modelos QSAR. Essas 
197 moléculas foram usadas para criar 190 modelos. . As moléculas de cada modelo 
local (fig. 1) possuíam estrutura semelhante e foram caracterizadas pelo mesmo tipo de 
grupo interagindo com o T. cruzi CYP51 heme: i. O modelo aminopiridil (A) foi 
caracterizado por um grupo piridina interagindo com o CYP51 heme e foi feito usando 
84 moléculas, ii. o modelo dialquilimidazol (B) foi caracterizado por um grupo imidazol e 
foi feito usando 67 moléculas ee iii. o modelo imidazole (C) foi caracterizado por um 
grupo imidazol ou triazol e foi feito usando 46 moléculas. Todas estas moléculas foram 
alinhadas a um ligantes cristalografado da sua série quando esta estava disponível em 
PDB ou alinhada com o ligante cristalogrado mais semelhante que foi encontrado nesta 
base de dados. O alinhamento automático por superposição flexível foi realizado pelo 
pharmACOphore24 e os ajustes manuais foram realizados pelo UCSF chimera25. Os 
comopostos do modelo A foram alinhados ao ligante cristalografado na proteína do 
código PDB 4BY0 (fig.2). Para os grupos dos modelos B e C foram alinhados ao ligante 
cristalografado na proteína do código PDB 3ZG2 (fig.2). O alinhamento provou ser uma 
etapa crucial na criação de bons modelos 3D-QSAR, porque a criação desses modelos 
foi tentada apenas com uma abordagem de alinhamento automatizado e não teve 
sucesso. Os modelos melhoraram consideravelmente quando o alinhamento foi 
otimizado. Fig.2 Alinhamento das moléculas de cada modelo. (A) Aminopiridil, (B) 
dialquilimidazolico e (C) imidazólico. 3.2- Activity cliff Foi realizado o activity cliff para 
ajudar na interpretação do QSAR, por comparar as mudanças de ativdade estrutural 
com a diferença de atividade biológica. No conjunto A apresenta um cliff em que a 
diferença estrutural entre as duas moléculas é apenas a configuração espacial por 
serem enantiômeros (fig.3). O enantiomero R apresenta atividade biológica maior 
(pEC50= 10,77) do que se comparado com o enantiômero S (pEC50= 6,01). Conferindo 
uma potencia maior para moléculas nesse radical com configuração R. A presença de 
átomos de halogênio também parece melhorar a potência das moléculas nesta série. 
Para o modelo local B, a adição de um grupo metila como radical no segundo carbono 
do seu grupo imidazol, aparentemente impede a interação com o heme do CYP51 e 
também colide com o resíduo Ala91. O modelo C mostrou um significativo diminuição 
da atividade no qual o uso de grupos nitrotriazol nas moléculas melhorou 
significativamente a atividade biológica em comparação com grupos nitroimidazolicos 
que também foram relatados como tóxicos para as células hospedeiras. Fig.3 
Representação dos Activity cliffs 2D mais relevantes. 3.3- Modelos de QSAR 2D 
Infelizmente, mesmo após várias tentativas, os modelos não foram eficazes em predizer 
a atividade biológica usando apenas descritores 2D. Embora a produção da Nanobriges 
MLR 9tenha apresentado valores adequados de R2 e 𝑄𝑙𝑜𝑜2, quando se tratou de usar 
os descritores para predizer a atividade biológica para o conjunto de testes, eles não 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 675 

 

foram precisos. 3.4- Modelo de QSAR 3D Os descritores 3D calculados dos compostos 
alinhados foram cuidadosamente filtrados em R, eliminando os descritores que 
continham dados de má qualidade, como valores em falta e colunas invariantes para as 
amostras. Em seguida, a atividade biológica e os descritores selecionados foram usados 
para tentar prever a atividade das moléculas usando um vetor de regressão gerado pelo 
Nanobridges MLR. Esses modelos foram considerados inadequados (marcados como - 
na Tabela 1), mas após muitas tentativas obtivemos modelos com descritores 2D e 3D 
mistos que preveem a atividade biológica das moléculas muito melhor do que usando 
esses descritores separadamente, como mostrado na Tabela 1. 1 2 3 R2 (A) Q2LOO 
(A) Q2ext (A) R2 (B) Q2LOO (B) Q2ext(B) R2 (C) Q2LOO (C) Q2ext (C) 2D 0.35 0.32 - 
0.66 0.62 - 0.64 0.58 - 3D - - - - - - 0.88 0.68 0.79 Hybrid 0.92 0.79 0.80 0.91 0.86 0.68 
0.93 0.88 0.85 Tabela 1. Potência preditiva, coeficiente de determinação e porcentagem 
de erro, respectivamente 𝑄𝑒𝑥𝑡2, R², 𝑄𝐿𝑂𝑂2, para todos os 251 modelos utilizando 
descritores 2D, 3D e uma abordagem híbrida (2D + 3D, híbrida). 3.5- Modelo 2D e 3D 
misto Esses modelos híbridos 2D + 3D tiveram desempenho muito melhor do que os 
modelos de descritor de tipo único descritos anteriormente para prever a atividade 
biológica das moléculas de conjunto externas. Esses modelos são interpretados da 
seguinte forma para cada modelo local. Todos os descritores 3D são exibidos junto com 
o composto mais ativo em cada modelo local. Todos os modelos foram validados com 
o teste LNO para comprovar sua robustez e os testes de randomização-y mostraram 
que os modelos não foram obtidos por acaso. 3.6- Modelo A O modelo A foi construído 
usando 84 compostos (R2 = 0,92, 𝑄𝑙𝑜𝑜2 = 0,79, 𝑄𝑒𝑥𝑡2 = 0,80) e precisou de vários 
descritores para poder prever a atividade biológica. Este modelo apresentou um total de 
dois descritores clássicos (2D) e 12 descritores 3D. Os descritores também foram 
classificados como positivos e negativos, com base no sinal PLS do vetor de regressão. 
Portanto, um descritor foi LJ positivo, três positivos LJ, dois positivos HF, três negativos 
HF, um positivos HB, um positivo QQ e um negativo QQ, como mostrado na figura 4. O 
grupo piridina é a parte principal que interage com o grupo heme do CYP 51 de T. cruzi 
e é circundado por todos os descritores HFN (3-5). Esta última porção da molécula e a 
parte contendo pirrolidina permanecem inalteradas para a maioria das moléculas na 
série A porção da molécula que tem maior influência na atividade biológica é cercada 
por oito dos doze (2, 6-12) descritores 3D. As moléculas que têm pequenos grupos que 
só vão até o primeiro descritor negativo de LJ (6) ou que são muito grandes para 
ultrapassar o descritor negativo de QQ (12) tendem a ter uma atividade biológica pior 
em comparação com a molécula de referência exibida. na Fig. 4, que é a molécula mais 
potente na série com um pEC50 = 10,77. Fig.4 Modelo A. Representação da molécula 
mais ativa biologicamente. Os descritores 3D são representados como esferas, os 
descritores 2D são escritos na figura e todos foram usados para prever a atividade dessa 
série. O gráfico à direita mostra a distribuição das moléculas no modelo de imidazole 
comparando os valores previstos do pEC50 do treinamento e o conjunto externo de 
moléculas. O conjunto de treinamento é exibido em vermelho e o conjunto externo é 
exibido em azul (Fig. 4). 3.6- Modelo B O modelo B tinha apenas alguns outliers, com 
um R2 = 0,90, 𝑄𝑙𝑜𝑜2 = 0,86, 𝑄𝑒𝑥𝑡2 = 0,68. Sete descritores 2D e cinco descritores 3D 
foram usados para construir este modelo. Existem três descritores LJ 3D de natureza 
positiva e dois descritores HF de natureza negativa representados como azul e cinza, 
respectivamente, exibidos próximos à molécula mais potente (pEC50 = 9,7) da série da 
Fig. 5. Fig.5 Modelo B. Representação da molécula mais ativa biologicamente da série 
de dialquilimidazólico Os três descritores LJ (1-3) parecem indicar a presença ou 
ausência de grupos químicos próximos. Um deles (3) está em pé ao lado do grupo 
imidazol, que é essencial para interagir com o CYP51 do parasita. A adição de pequenos 
grupos aos lados do imidazolico parece ser pior do que os grupos hidrofóbicos mais 
volumosos. A presença de um grupo fenil ligado ao anel de piridina também melhora a 
atividade biológica; este anel fenil está em pé ao lado de um descritor LJ (2). 3.7 Modelo 
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C O modelo C tem um R2 = 0,93, 𝑄𝑙𝑜𝑜2 = 0,88, 𝑄𝑒𝑥𝑡2 = 0,85 e é composto por um 
descritor 3D 307 e cinco descritores 2D. Existe apenas um descritor QQ de natureza 
negativa (Fig. 6). A molécula mais potente em 308 da série é exibida na figura e tem um 
pIC50 = 8,1. As moléculas que contêm grupos nitrotriazol são muito melhores em 
relação à atividade biológica quando comparadas aos grupos nitroimidazol. Também foi 
observado que um grupo metila substituinte no grupo imidazol interfere na interação 
com o grupo heme. Fig.6 Modelo local C. Uma representação da molécula mais potente 
da série imidazolica. 3.8 Validação dos modelos de QSAR Todos os modelos foram 
validados por testes de LNO, o modelo A resistiu até a remoção de 18 amostras, o 
modelo B sofreu a remoção de 21 amostras e o modelo C sustentou a remoção de 16 
amostras, o que comprova que modelos robustos foram obtidos, como mostrado na Fig. 
8. Além disso, foi realizado um teste de randomização-y em todos os modelos, 
demonstrando que eles não foram obtidos por acaso, pois os modelos reais são 
mostrados longe dos modelos gerados com amostras randomizadas (Fig. 7). Fig7 Y 
randomização dos modelos A, B e C, os modelos são exibidos nesta ordem da esquerda 
para a direita. Os modelos gerados aleatoriamente se afastam dos modelos reais. Fig.8 
Leave N out validação aplicada aos modelos A, B e C, eles são exibidos nesta ordem 
de cima para baixo. A figura mostra que os modelos são capazes de resistir à remoção 
de várias amostras. 3.9 Desenho de novos compostos 3.9.1 Modelo A Depois de 
planejar e prever a atividade dos análogos, sete compostos com potencial inibidor do 
CYP51 particularmente alto foram selecionados e são exibidos na Tabela 3 (material 
suplementar). A parte mais difícil da construção do novo inibidor foi garantir o tamanho 
desse grupo apontado como necessário para uma boa atividade de inibição. Deste 
modo, todos os compostos compreendidos na Tabela 3 tinham o grupo R 
suficientemente grande para explorar área apontada pelo primeiro descritor LJ negativo 
(6) mas não foi capaz de ultrapassar o descritor negativo QQ (12) como ilustrado na Fig. 
4. Além disso, os altos valores dessas moléculas com características químicas 
semelhantes demonstram uma precisão interessante das previsões de atividade feitas 
pelo modelo local A. Nenhum dos compostos apresentou um pEC50 superior à molécula 
mais potente da série (pEC50 = 10,77). No entanto, é importante destacar a presença 
de um grupo triazol em vez do anel benzeno presente na maioria das moléculas 
compreendidas neste modelo local. 3.9.2 Modelo B Neste modelo, a previsão da 
atividade apontou para seis novos inibidores promissores, conforme mostrado na 
Tabela 4 (material suplementar). Três dos seis compostos apresentaram um valor mais 
elevado de pEC50 quando comparado com a molécula mais potente 371 da série 
(pEC50 = 9,7). Mesmo assim, os resultados do pEC50 após a predição estão de acordo 
com suas características de estrutura química, o que torna estes compostos moléculas 
muito interessantes para a síntese e, posteriormente, testes in vitro. 3.9.3 Modelo C Os 
inibidores desenhados com base neste modelo local também tinham um número total 
de seis moléculas interessantes com valores particularmente elevados de pIC50 (Tabela 
5. Material suplementar). Similarmente aos compostos construídos com base no modelo 
B, duas das seis moléculas planejadas apresentaram um valor maior de pEC50 em 
comparação com a molécula mais potente da série (pEC50 = 8,1). Os compostos 
apresentam chances promissoras de serem sintetizáveis. 
 
Conclusão 
 
A pesquisa de novos medicamentos para o tratamento da doença de Chagas ainda é 
relevante, pois em mais de 40 anos não se desenvolveu um único tratamento efetivo 
contra o T. cruzi e os tratamentos existentes não são efetivos na fase crônica da doença. 
Neste estudo, demonstramos que a interpretação de uma análise de despistagem de 
atividade emparelhada com modelos gerados usando descritores QSAR 2D e 3D 
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clássicos funcionou melhor na compreensão e previsão da atividade biológica quando 
comparada com a utilização de apenas um tipo de descritor. Os modelos foram 
validados internamente e seu poder preditivo foi afirmado para um conjunto de dados 
externo. Os modelos obtidos foram utilizados para predizer a atividade inibitória de 
vários hipotéticos inibidores do CYP51 do T. cruzi. Estes compostos foram gerados pela 
interpretação dos descritores presentes em cada modelo. Todos os análogos projetados 
foram previstos como potentes e certamente sinteticamente viáveis. Estes resultados 
poderão ser utilizados em futuros testes in vitro ou in vivo. 
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TÍTULO: Utilização da espectrofotometria de absorção molecular para análise do teor 

de arsênio em carne de cação. 

Resumo 

 

Metal pesado é uma substância tóxica, podendo ser proveniente de um descarte 
inadequado de um rejeito no meio ambiente, ou como uma característica geológica 
local. Nos organismos, o principal mecanismo de ação tóxica dos metais decorre de sua 
afinidade pelo enxofre. Assim, quando presentes em suas formas catiônicas, os metais 
reagem com o radical sulfidrila (-SH) presente na estrutura proteica das enzimas, 
alterando suas propriedades, o que pode resultar em consequências danosas ao 
metabolismo dos seres vivos. O teor de arsênio (As) consumido pelo homem através da 
alimentação é influenciado principalmente pela quantidade de peixes e frutos do mar 
em sua dieta. Sendo assim, neste trabalho foi realizada a determinação do teor de 
arsênio total em amostras de carne de cação, adquiridas no comércio da cidade de 
Natal/RN, para verificar se estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação 
brasileira. 

 
 
Palavras-chave: Palavras Chave: Método Analítico; Amostra de cação; Metal Pesado. 

TITLE: Use of molecular absorption spectrophotometry for analysis of arsenic content in 

dog meat. 

Abstract 

 

Heavy metal is a toxic substance and may be improperly proven as a local geological 
feature. In organisms, the main mechanism of toxic action of metals stems from their 
affinity for sulfur. Thus, when present in their cationic forms, the metals react with the 
sulfhydryl radical enzyme (-SH) present in the protein structure of the enzymes, altering 
their properties, which can result in their harmful consequences to the metabolism of 
living beings. The arsenic (As) content consumed by man through food is influenced by 
the amount of fruits and seafood in his diet. Thus, the work was carried out with the 
determination of the total arsenic content in dog meat samples, acquired in the scenario 
of Natal / RN, to verify if some time after the Brazilian legislation. 
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Introdução 

O termo Metal pesado é um conceito muito usado em nosso dia a dia, sendo conhecido 
como uma substância tóxica, podendo ser proveniente de um descarte inadequado de 
um rejeito no meio ambiente, ou como uma característica geológica local. Nos 
organismos, o principal mecanismo de ação tóxica dos metais decorre de sua afinidade 
pelo enxofre. Assim, quando presentes em suas formas catiônicas, os metais reagem 
com o radical sulfidrila (-SH) presente na estrutura proteica das enzimas, alterando suas 
propriedades, o que pode resultar em consequências danosas ao metabolismo dos 
seres vivos (Baird, 2002). O arsênio está presente em todos os oceanos em 
concentração de 1-2 μg/L (SHARMA & SOHN, 2009; BORAK & HOSGOOD, 2007; 
SLOTH, JULSHAMN & LUNDEBYE, 2005). Os animais marinhos ingerem uma pequena 
quantidade de arsênio inorgânico através de sua alimentação e o bioacumulam através 
da cadeia trófica. Assim, uma sequência de transformações metabólicas leva à 
bioacumulação de compostos arsenicais metilados complexos em espécies de animais 
maiores, como a arsenobetaína, considerada o produto metabólico final no ecossistema 
marinho (BORAK & HOSGOOD, 2007; HANAOKA et al., 1987a; HANAOKA et al., 
1987b; DE-GIETER et al., 2002; STORELLI & MARCOTRIGIANO, 2004). A 
arsenobetaína, forma trimetilada do As v (arsenato), é o composto arsenical 
predominante em animais marinhos, principalmente em peixes do topo da cadeia trófica, 
como o cação, comuns na alimentação humana (SHARMA & SOHN, 2009; BORAK & 
HOSGOOD, 2007; CAVA-MONTESINOS et al., 2005; HANAOKA et al., 1987 a ; 
HANAOKA et al, 1987b). O teor de arsênio (As) consumido pelo homem através da 
alimentação é influenciado principalmente pela quantidade de peixes e frutos do mar 
em sua dieta (KUNIYOSHI, BRAGA & FAVARO., 2011). Sendo assim, neste trabalho 
foi realizada a determinação do teor de arsênio total em amostras de carne de cação da 
espécie Prionace Glauca, adquiridas no comércio da cidade de Natal/RN, verificando se 
estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira que estabelece o 
máximo de 1 ppm de arsênio total. 

 
Metodologia 

 

Procedimento analítico: 

- Amostragem: 

Para a realização dos procedimentos analíticos, três amostras de cação foram 
adquiridas de maneira aleatória no comércio de Natal e transportadas para o Laboratório 
de Toxicologia onde ficaram congeladas em freezer até o início dos procedimentos 
analíticos. 

- Quantificação do arsênio total: 

As amostras de cação selecionadas foram no primeiro momento mineralizadas por via 
seca e em seguida foi utilizado o método colorimétrico do dietilditiocarbamato de prata 
que tem como base a transformação do arsênio presente na amostra em arsina que 
finalmente reagiu com o dietilditiocarbamato de prata adquirindo coloração proporcional 
ao teor de arsênio nas amostras. 
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A absorbância desta solução foi lida utilizando a espectrofotometria de absorção 
molecular e a concentração foi obtida através de uma curva analítica que relaciona 
absorbância e concentrações de soluções padrões de arsênio. Essa análise foi realizada 
segundo o procedimento descrito por HUNDLEY & UNDERWOOD,1970. A 
espectrofotometria de absorção molecular com a utilização do SDDC 
(Dietilditiocarbamato de prata) também conhecida como técnica de Vasak & Sedivec 
(1952) é uma metodologia recomendada pela APHA (American Public Health 
Association), AWWA (American Water Works Association) e WPCF (Water Pollution 
Control Federation) (PEREIRA et al.2009). 

 
Resultados e Discussões 

 

Utilizando o espectrofotômetro de Absorção Molecular, balanças analíticas e mufla, foi 
determinado o teor de arsênio nas amostras de cação selecionadas. Na nossa pesquisa 
as amostras foram analisadas em duplicata e os teores encontrados nas amostras foram 
1,47±0,37; 4,00±0,51 e 8,09±0,65 expressos em mg/kg e seus respectivos desvios 
padrões. A curva analítica preparada com a solução padrão de arsênio para obter os 
resultados foi Y=0,0379 + 0,0173 e o R2 = 0,9959. 

No nosso trabalho os teores de arsênio total variaram entre 1,47 a 8,09 mg/kg, sendo 
esses os valores encontrado nas amostras de cação coletadas no comércio da cidade 
de Natal/RN. Esses valores, com exceção da terceira amostra, são semelhantes aos 
valores encontrados no trabalho de Almeida et al., (2005). 

No trabalho realizado por Almeida et al., (2005) foi utilizado o método 
Dietilditiocarbamato de prata e apresentou quantificação de 0,17 a 3,79 mg/Kg. 

Macedo et al., (2010) também determinou o teor de arsênio em cação e os teores 
variaram de 1,98 a 22,56 µg/g (mg/kg). O valor obtido para a nossa primeira amostra 
(1,47 mg/kg) também é bem próxima do menor valor encontrado no trabalho de Macedo 
et al., (2010) e nossa segunda amostra (8,09 mg/kg) fica dentro do intervalo de 
concentração dos resultados desse pesquisador. 

Na pesquisa realizada por Mollerke et al., (2002) foi utilizado a espectrofotometria de 
absorção e apresentou quantificação entre 0,14 a 1,0 mg/Kg. Já nesse trabalho os 
valores foram inferiores aos encontrados na nossa pesquisa. 

Assim, podemos verificar que as amostras de cação analisadas nos trabalhos de 
pesquisa apresentaram algum teor de arsênio variando para mais ou para menos, 
porém sempre apresentando alguma concentração desse agente tóxico que tem limite 
máximo permitido pela legislação brasileira de 1 mg/kg. 

 
Conclusão 

 

Todas as amostras analisadas apresentaram valores acima do estabelecido pela 
legislação brasileira, portanto essas amostras, podem oferecem um risco maior quanto 
ao consumo de alimentos contendo arsênio total. 
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TÍTULO: Produção, caracterização e avaliação da atividade antioxidante in vitro do ácido 

hialurônico produzido por Streptococcus zooepidemicus CCT 7546 

Resumo 

No desenvolvimento deste trabalho, o ácido hialurônico (AH) foi produzido por síntese 
bacteriana através de fermentação submersa utilizando Streptococcus zooepidemicus. 
Após produzido o ácido hialurônico foi caracterizado por espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), análise termogravimétrica (TGA) e avaliação de sua atividade antioxidante in 
vitro frente a caracterização do padrão comercial de hialuronato de sódio (HS). A análise 
de MEV mostrou que o HS se apresenta como sólidos amorfos de granulometria 
uniforme em um meio também uniforme o que corrobora com o fato de advir de uma 
fonte animal enquanto o MEV do AH produzido por S. zooepidemicus o identificou como 
um sólido cristalino de granulometria variável. Já a análise de FTIR identificou perfis 
característicos e comuns às duas amostras neles funções orgânicas foram identificadas 
como prováveis responsáveis por sua atividade antioxidante. Por fim, os resultados de 
TGA mostraram que o AH de origem microbiana é mais estável termicamente que seu 
equivalente comercial de fonte animal. Os resultados obtidos demonstram o potencial 
do AH obtido por via biotecnológica e contribuem para o entendimento de suas 
características e atividade antioxidante. 

 
Palavras-chave: Ácido hialurônico. Hialuronato de sódio. Radicais livres. DPPH. 

TITLE: Production, characterization and evaluation in vitro of antioxidant activity of 

hyaluronic acid produced by Streptococcus zooepidemicus CCT 7546. 

Abstract 

 

In the development of this work, hyaluronic acid was produced by bacterial synthesis in 
submerged fermentation through Streptococcus Zooepidemicus bacteria, having as a 
culture medium a low cost medium proposed by Amado et al (2015). After producing 
hyaluronic acid was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), 
scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA) and evaluation 
of antioxidant activity in vitro. The SEM analysis showed that SH presents itself as 
amorphous solids of uniform granulometry in a uniform medium, which corroborates the 
fact that it comes from an animal source, and the MEV of HA produced by S. 
zooepidemicus identified as a crystalline solid of granulometry non-uniform. In the FTIR 
curves characteristic bands were identified and typical to the two samples. Some organic 
functions have been identified as likely responsible for their antioxidant activity. Finally, 
TGA results showed that AH of microbial origin is more thermally stable than its 
commercial equivalent of animal source. The results obtained also demonstrated the 
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potential of AH obtained by biotechnology and contribute to the understanding of its 
characteristics and antioxidant activity. 

 
 
Keywords: Hyaluronic acid. Sodium hyaluronate. Free radicals. DPPH. 

Introdução 

A busca por longevidade acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. 
Dados do The World Bank revelam que a expectativa de vida do homem moderno é de 
72,04 anos, essa realidade, porém não é a mesma de poucas décadas atrás (THE 
WORLD BANK, 2006). 

É importante destacar também que, estando ligadas à fatores ambientais, genéticos ou 
metabólicos, muitas são as teorias sobre as causas do envelhecimento celular, porém 
até os dias atuais nenhuma delas foi consagrada como teoria absoluta. Esta 
problemática é justificada pelo não comportamento uniforme de células, tecidos, órgãos 
e sistemas durante o processo de envelhecimento natural. (GAVA & ZANONI, 2005). 

Uma das teorias mais estudadas foi apontada por Harman em 1956. Ele propôs que tal 
envelhecimento seria decorrente do estresse oxidativo das células levando à oxidação 
das formas proteicas, lipídicas e do próprio DNA que iriam progredir lentamente por 
todos os tecidos, denominada teoria dos radicais de oxigênio, ou teoria dos radicais 
livres. (FERREIRA & MATSUBARA, 1997). 

Esse estresse oxidativo seria causado não só por radiações ionizantes, como os raios 
ultravioleta (UV), como também por reações enzimáticas ou não-enzimáticas, e até 
mesmo pelo processo de respiração celular devido a formação de espécies reativas de 
oxigênio (ERO). Além disso, hábitos cada vez mais comuns ao homem moderno podem 
contribuir com a exposição a esses elementos reativos, como consumo de bebidas 
alcoólicas, tabaco, alimentação desbalanceada, e fatores ambientais, como a poluição 
do ar e da água potável (GAVA & ZANONI, 2005). 

Segundo Kogon (2007), a pele, maior órgão do corpo humano, possui o ácido 
hialurônico como agente sequestrador dos radicais livres gerados pelos raios UV, 
apresentando assim função antioxidante. Porém, ao desempenhar essa função ele pode 
ser quebrado, resultando em cadeias mais curtas que são internalizadas por 
fibroblastos, macrófagos e queratinócitos, reduzindo, assim, sua concentração na 
derme, que perde um considerável agente hidratante (apud PEREIRA, 2017). 

Sendo o ressecamento cutâneo um indicador de idade, cosméticos a base de ácido 
hialurônico vêm tomando lugar no mercado de produtos anti-idade por atuar na síntese 
de colágeno e elastina, na renovação celular e na promoção da hidratação (SCOOTTI, 
2003 apud PEREIRA, 2017). Ademais, o ácido hialurônico possui inúmeras aplicações 
médicas, oftalmológicas, alimentícias e farmacêuticas, sendo assim um produto versátil 
e de alto valor agregado. 

Este trabalho teve como objetivo, produzir ácido hialurônico por via bacteriana em 
fermentação submersa a partir da bactéria Streptococcus zooepidemicus; caracterizar 
estruturalmente e quimicamente o ácido produzido e avaliar seu comportamento como 
antioxidante frente a mecanismos que inibem a formação, propagação e finalização da 
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reação de formação de radicais livres, comparando os resultados dessas análises com 
o seu padrão comercial disponível no mercado. 

 
Metodologia 

 

Para reativação da cepa de Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, 1 mL da solução 
estoque mantida a -80 ºC em NaCl 0,9% com glicerol 50%, foi distribuída em 50 mL de 
caldo BHI em dois repiques conforme metodologia descrita por Ogrodowski (2006). Os 
Erlenmeyers foram levados ao incubador rotativo onde permaneceram sob agitação de 
150 rpm a 37 ºC por 18 h. Após esse período, o conteúdo dos Erlenmeyers, em câmara 
asséptica, foi distribuído em dois tubos de centrífuga tipo Falcon de 50 mL, dos quais 
foram retiradas alíquotas para serem observadas em microscópio. Como não foram 
observados sinais de contaminação pelo microscópio óptico, os tubos foram submetidos 
a centrifugação à 4500 rpm por 20 min sob refrigeração (4 ºC). No fim desta etapa, 
houve a identificação visual da formação de duas fases distintas das quais a fase 1, o 
sobrenadante, foi descartado e ao precipitado restante, fase 2, foram adicionados 1,5 
mL de NaCl 0,9% para sua solubilização. Em seguida, o conteúdo dos dois tubos foi 
transferido para Erlenmeyers de 250 mL contendo 50 mL de BHI estéril. O novo sistema 
foi então mantido em incubador rotativo por 21 h a 37 ºC e 150 rpm. 

Passadas as 21 horas a 150 rpm e 37 ºC, o conteúdo de cada Erlenmeyer foi dividido 
igualmente em dois tubos Falcons de 50 mL cada e submetido à centrifugação à 4500 
rpm durante 20 min sob refrigeração (4 ºC). Após descarte do sobrenadante, cada 
precipitado foi ressuspendido em 2,5 mL de NaCl 0,9%, e o conteúdo de dois tubos, que 
foram chamados de inóculo, foram transferidos a um Erlenmeyer de 250 mL contendo 
45 mL do meio de cultivo cuja composição é mostrada no anexo 1 (AMADO et al., 2015), 
e retornados à incubadora rotativa a 37 ºC e 150 rpm por 22 h. 

Seguindo o método de Nimrod et al. (1988) modificado, ao final da etapa de produção 
do AH, foram adicionados aos Erlenmeyers 5 mL de solução de SDS (Dodecil sulfato 
de sódio) à 5%, e deixados reagir por 10 min para que o SDS rompesse a membrana 
celular, liberando o ácido hialurônico presente no interior da bactéria. Em seguida, o 
conteúdo de cada Erlenmeyer foi dividido em 2 tubos centrífuga tipo Falcon e 
submetidos à centrifugação a 4500 rpm por 40 min a 4 ºC. Retirados da centrífuga, os 
precipitados foram descartados e os sobrenadantes foram reunidos em um becker onde 
foi adicionado Etanol 95% na proporção 1,5/1 (sobrenadante/etanol) e foram 
homogeneizados em agitação por 3 minutos. A mistura foi então armazenada em tubos 
tipo Falcon e deixadas em repouso por 1 hora a 4 ºC, para o favorecimento da 
precipitação, após essa etapa houve a centrifugação à 4500 rpm e 4ºC durante 10 min, 
de onde o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi solubilizado em 5 mL de salina 
por Erlenmeyer de meio de cultivo. Ao fim, esses microlitros foram transferidos para 
eppendorfs que foram etiquetados e separados para as análises seguintes. 

Uma parte da amostra foi submetida à liofilização durante 24 horas, à velocidade 
constante de 1mm/h, a -40 °C sob vácuo de 0,5 mmHg e pressão final de 0,05 mmHg. 
O processo ocorreu no liofilizador modelo L101 (Liobras, Brasil) do Laboratório de 
Engenharia de Alimentos LEA - UFRN. As amostras liofilizadas, foram utilizadas para 
as análises de MEV, TG e FTIR, enquanto as amostras não liofilizadas foram utilizadas 
na determinação de ácidos urônicos e nas metodologias de avaliação da atividade 
antioxidante. 
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A caracterização molecular do produto e do seu padrão comercial (Hialuronato de sódio) 
foi realizada através das análises de FTIR, MEV e TGA e a análise antioxidante in vitro 
através dos mecanismos de Capacidade Antioxidante Total, Poder redutor, Quelação 
do íon ferro, Sequestro do radical hidroxila, Sequestro do radical superóxido e Sequestro 
do Radical DPPH. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com a concentração de ácidos urônicos produzidos foi determinada por espectroscopia. 
Constatou-se que a concentração de AH produzido por S. zooepidemicus foi de 69,8 
mg/L tendo um rendimento médio de 1,396 mg de AH em cada erlenmeyer de meio de 
cultivo utilizado. 

ANÁLISE FÍSICA E ESTRUTURAL 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do ácido hialurônico e padrão 
comercial de hialuronato de sódio: 

As imagens obtidas na microscopia eletrônica de varredura (MEV) para o padrão 
comercial de hialuronato de sódio e do ácido hialurônico produzido por Streptococcus 
zooepidemicus CCT 7546 são apresentadas nos anexos 2 e 3, respectivamente. 

Na imagem de MEV do padrão comercial de hialuronato de sódio ampliada 500x, pode-
se observar grupamentos poliméricos maciços, com granulometrias e formas pouco 
uniformes, que, embora semelhantes entre si, se destacam visualmente no meio (Anexo 
2-A). Nos aumentos de 3000x e 6000x, (Anexo 2-C e Anexo 2-D respectivamente), 
percebe-se que essas partículas isoladas possuem estrutura não-cristalinas, sendo 
classificadas como sólidos amorfos. Tal observação corrobora com o fato deste padrão 
comercial obtido por intermédio da Sigma - Aldrich (BRP, European Pharmacopoeia 
(EP) Reference Standard), ser de origem animal, mais precisamente, extraído de cristas 
de galo. Após liofilização, o ácido hialurônico extraído de S. zooepidemicus apresentou 
estrutura macroscópica branca e granular. Esta amostra, visualmente foi dividida em 
três formas distintas. A primeira em forma de pó branco, a segunda em forma polimérica 
branca e lisa, que se encontrava em maior quantidade na amostra, e a terceira, também 
polimérica, possuía coloração ocre, opaca e de formas e tamanhos variados. A 
micrografia desta amostra (Anexo 3) ampliada 500x, permitiu a identificação das três 
formas. 

Os cristais de menor granulometria e em maior quantidade no Anexo 3-A foram 
atribuídos aos cristais de NaCl que compunham a solução em que a amostra foi diluída 
e purificada. Enquanto que os cristais maiores em meio aos cristais de NaCl, cuja 
estrutura é melhor visualizada no Anexo 3-C, foram atribuídos aos cristais de ácido 
hialurônico extraídos. Por fim, o polímero mais escuro, que se encontrava em menor 
quantidade na amostra e que pode ser visualizado no Anexo 3-A, foi atribuído, em 
hipótese, a resquícios de componentes celulares de S. zooepidemicus que se 
mantiveram no meio mesmo após a etapa de purificação. A mesma pode ser vista 
ampliada 3000x no Anexo 3-D. 

Análise Termogravimétrica (TGA) 
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Os anexos 4 e 5 mostram as curvas de análise termogravimétrica (TGA) e análise 
térmica diferencial (DTA) do ácido hialurônico produzido por S. zooepidemicus CCT 
7546 e do padrão de hialuronato de sódio, respectivamente. Assim como os ensaios 
realizados por Vasi et al. (2014), a degradação térmica das duas amostras ocorreram 
quatro etapas distintas. 

Apenas comparando o comportamento das curvas apresentadas nos anexos 4 e 5 pode-
se notar a indicação de que o ácido hialurônico de fonte microbiana é termicamente 
mais estável que o hialuronato de sódio (fonte animal), fato esse que é suportado por 
apresentar menores perdas de massa nas quatro etapas de degradação. 

De acordo com Vasi et al. (2014), o primeiro passo de degradação (I) da molécula 
corresponde à perda de água (umidade). Em ambas as amostras tal perda ocorreu na 
temperatura média de 53,2 °C, entretanto, para o AH, a variação de temperatura foi um 
pouco maior. Ainda na primeira etapa, o AH sofreu menor perda de massa em relação 
ao HS, sendo esta de 5,43% enquanto que a perda do HS foi de 21,07%. Para Vasi et 
al., (2014) esse comportamento pode indicar uma diferença de hidrofilicidade, devido ao 
fato de em sua forma de sal de sódio, o hialuronato possui uma maior polaridade por 
estar carregado negativamente. Na segunda etapa (II) começa a degradação da 
amostra (Réef et al, 2012). A temperatura inicial desta etapa entre as duas análises 
distanciou-se em cerca de 50 °C, acontecendo para o AH apenas em 279,44 °C. A 
diferença do percentual de perda de massa também foi expressiva, sendo 
aproximadamente um terço da sofrida pelo sal. Nas etapas finais esse comportamento 
se manteve, porém, ainda mais discrepante. Para o HS 24,63 % foram perdidos entre 
540 e 591 ºC, enquanto que a massa de ácido hialurônico de S. zooepidemicus CCT 
7546 se manteve praticamente constante nesse período, só havendo redução mássica 
significativa a partir de 779,78 °C, temperatura essa aproximadamente 200 ºC acima da 
temperatura média da quarta etapa de degradação do padrão comercial do hialuronato 
de sódio. Vasi et al (2014) argumentam que essa diferença de comportamento térmico 
entre as amostras pode ser devido às características físico-químicas dos compostos e 
sua capacidade de formar pontes de hidrogênio, assim como o fato das ligações 
covalentes presentes no polímero de ácido hialurônico conferirem maior estabilidade 
estrutural ao composto do que a interação eletrostática da estrutura salina do 
hialuronato de sódio promovendo a ele uma menor perda de massa durante a análise 
térmica. 

FTIR do ácido hialurônico e do hialuronato de sódio 

Com o objetivo principal de caracterizar o polímero obtido, a espectroscopia no 
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), mostrou que estruturalmente a 
amostra produzida e o padrão de hialuronato de sódio comercial são bem similares. 
Ambos apresentam picos e vales em comprimentos de onda semelhantes entre si e 
semelhantes aos relatados na literatura. Com base em tais similaridades, pôde-se 
identificar os principais grupos funcionais existentes nos polímeros analisados. Todas 
as bandas e seus respectivos comprimentos de onda estão apresentados no anexo 6. 

A primeira banda a ser reconhecida em ambos os espectros foi a banda a (Anexo 6) 
cujos valores se encontram na faixa dos 3371 e 3410 cm-1 para o padrão e a amostra 
respectivamente, próximos aos encontrados por Reddy & Karunakaran (2013) em ácido 
hialurônico produzido por S. zooepidemicus 3523-7, classificando como correspondente 
ao alongamento de grupamentos OH- . Nos pontos b e c os comprimentos de onda 
obtidos na amostra mais se aproximam dos pontos obtidos por Sadhasivam et al. (2012) 
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que do padrão analisado, visto que esse se encontrou um pouco mais deslocados para 
a esquerda, porém ainda caracterizando alongamentos simétricos e assimétricos de 
CH2 em ambas as bandas. 

A quarta banda, ponto d, corresponde ao alongamento da ligação de grupos tiol com os 
grupos SH (Carneiro et al., 2016), enquanto os pontos e e f indicam a presença de 
amidas primárias e grupamentos ácido, respectivamente, como apontados por Kim et 
al. (2008). Em g, as bandas indicam a presença de CH2, CH3; da deformação das 
ligações C-O-H e da combinação C-O com C-O, enquanto que um alongamento de 
ligações entre uma amina aromática primária e um grupo CN é indicado pelo ponto h. 
(SADHASIVAM et al., 2012). 

O ponto i, em ambas as curvas, demarca a presença de grupos diaquil-aril sulfonas 
simétricas e assimétricas. Já em j tem-se caracterizado a presença de fosfatos 
aromáticos além do alongamento P-O-C, enquanto que em k ocorre o alongamento de 
C-O-C além da deformação das ligações O-H e C-O (SADHASIVAM et al., 2012). 

Alkrad et al.(2002) apud Reddy & Karunakaran (2013) apontam que as bandas cujos 
comprimentos de onda se assemelham aos indicados em l são devidos alongamento C-
O-C. Em m, segundo Sadhasivam et al., (2012) ocorrem também o alongamento C-O-
C, além das deformações O-H e C=O, para os autores, em n há o alongamento da 
ligação C-S dissulfídicas, assim como por fim, a última banda identificada entre 560 e 
4000 cm-1 (ponto o) caracteriza o alongamento da ligação S-S dissulfídica. 

ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

Antioxidantes são compostos que retardam ou inibem a formação de espécies reativas 
de oxigênio (ERO), que por sua vez são responsáveis pela oxidação química de outras 
moléculas. A formação destas espécies reativas ocorre em três estágios: iniciação, 
propagação e terminação (Galinari et al., 2018). Dessa forma, as propriedades 
antioxidantes do AH produzido por S. zooepidemicus e do padrão comercial de HS 
foram analisadas por diversos métodos, como aqueles que bloqueiam a inicialização 
(capacidade antioxidante total e poder redutor), propagação (quelação de ferro) e 
terminação (Sequestro dos radicais DPPH, hidroxila e superóxido). Os resultados 
obtidos para as atividades antioxidantes avaliadas são apresentados na anexo 7. 

Pode-se constatar que a capacidade antioxidante total (CAT) do AH produzido por S. 
zooepidemicus é aproximadamente duas vezes maior que a apresentada pelo padrão 
comercial de HS. Assim, a capacidade antioxidante de 1 g de AH aqui produzido 
equivale a capacidade de 14,02 g de ácido ascórbico, um antioxidante comercial. Como 
a CAT avalia a capacidade de uma amostra doar elétrons em um ambiente levemente 
ácido e, assim, neutralizar espécies reativas de oxigênio (ERO), os resultados obtidos 
apontam que a fonte bacteriana, nesse caso, foi mais eficiente que o padrão de HS, 
obtido de fonte animal. 

Os resultados do trabalho também indicaram que o poder redutor do padrão comercial 
de HS corresponde à apenas 60% do poder redutor do AH microbiano (Anexo 7). Ambas 
as amostras mostraram resultados abaixo dos obtidos para o padrão de ácido ascórbico 
0,1 g/L. Resultados semelhantes foram encontrados por Sadhasivam et al. (2012). 
Segundo Gordon (1996), a capacidade de um composto como agente redutor, e 
consequente potencial antioxidante, está relacionada a sua capacidade de romper a 
cadeia de formação de radicais livres por meio da doação de um átomo de hidrogênio. 
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Assim, pode-se confirmar tal característica está presente no AH produzido por S. 
zooepidemicus. 

Os íons Cu+2 e o Fe+2 são importantes agentes pró-oxidantes, assim, a quelação 
destes metais por uma molécula antioxidante evitaria a formação de ERO e, 
consequentemente, o dano oxidativo. Segundo Rosa (2008), polímeros que possuem 
ligações cruzadas com grupos carboxílicos podem quelar íons metálicos, ligações essas 
que não foram identificadas na análise de FTIR. Como ilustrado na anexo 7, a amostra 
de AH e padrão de HS não apresentaram capacidade de quelação de íons ferro. Porém, 
como apontado por Silva et al. (2016), a quitosana possui um alto potencial quelante. 
Dessa forma, ao ser utilizada associada ao AH proporciona ao produto a atuação 
antioxidante também por esse mecanismo. Como exemplo têm-se os trabalhos de 
Nascimento & Bertachini (2015) na formulação de Hidrogéis a base de AH e quitosana 
para engenharia de tecido cartilaginoso, e Batista et al. (2017), em arcabouços de 
quitosana e AH visando a regeneração medular. Em relação capacidade de sequestro 
do radical DPPH, os resultados obtidos para a amostra de AH e do padrão comercial de 
HS apresentaram valores similares (Anexo 7). O radical DPPH é um radical livre estável, 
que tem sido empregado amplamente como uma estratégia para estimar o potencial 
antioxidante de componentes bioativos (Hu, Lu, Huang, & Ming, 2004). A capacidade de 
sequestro do radical DPPH por parte do AH produzido por S. zooepidemicus já foi 
descrita em trabalhos anteriores (Ke et al., 2009 e Pan et al., 2016). Ke et al., (2009) 
obtiveram sequestro do radical DPPH nas concentrações de 200 a 1600 µg/mL, 
diretamente proporcional a concentração, mas inferior à do padrão ácido ascórbico. 
Trabalhos anteriores relatam também que a atividade antioxidante do AH pode estar 
relacionada a sua massa molecular (Kim et al., 2008 e Pan et al., 2016) mostraram um 
aumento gradual da capacidade de sequestro do radical DPPH pela redução da massa 
molecular do polímero. 

El-Safory e Lee (2010) também observaram uma atividade de eliminação de radicais 
mais intensa para oligômeros de AH do que com o polímero nativo. Uma explicação 
para essa diferença de atividade foi discutida por Prior, Wu e Schaich (2005), que 
relacionaram com o impedimento estérico. Dessa forma, moléculas de cadeias menores 
seriam menos impedidas, e assim apresentariam maior atividade (ALVES, 2010). 

O radical hidroxila e seus radicais subsequentes são as ERO mais nocivas, constituindo-
se nos principais responsáveis pela lesão oxidativa de biomoléculas (Ke et al., 2009). 
Os resultados do teste de sequestro do radical hidroxila mostraram que a amostra de 
AH atingiu uma inibição de 28,39%, enquanto que o padrão comercial de HS apresentou 
inibição de 6,35%. Segundo Telles et al., (2010), essa atividade pode ocorrer por duas 
vias distintas: pelo sequestro direto do radical hidroxila ou pela quelação do íon ferro 
impedindo assim a liberação desse radical. Como visto anteriormente, a atividade 
antioxidante das amostras analisadas por quelação de ferro não foi detectada, indicando 
assim que tal inibição ocorreu pelo sequestro do radical. Assim como o ensaio de 
quelação de íons metais, não foi detectada atividade nas amostras teste e padrão para 
sequestro do radical superóxido. Indicando que as amostras não conseguiram competir 
com NBT, sendo este, então, reduzido. 

 
Conclusão 
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A análise de MEV mostrou que o polímero de hialuronato de sódio se apresenta como 
sólidos amorfos de granulometria uniforme em um meio também uniforme o que 
corrobora com o fato de advir de uma fonte animal (cristas de galo), passando por um 
processo de purificação eficaz. Quanto a microscopia eletrônica de varredura do ácido 
hialurônico produzido por S. zooepidemicus, este o identificou como um sólido cristalino 
de granulometria variável. Nela pôde-se identificar também a presença das partículas 
de cloreto de sódio no qual a amostra foi diluída, além de impurezas residuais após o 
processo de purificação. 

A termogravimetria revelou que o AH de origem microbiana é mais estável termicamente 
que seu equivalente comercial de fonte animal. Essa estabilidade pode estar 
relacionada com sua estrutura. As ligações covalentes presentes no polímero de AH de 
S. zooepidemicus conferem maior estabilidade estrutural em meio aquoso que as 
ligações iônicas da estrutura salina do hialuronato de sódio. 

Nas curvas de FTIR foram identificados 15 pontos em comum entre as amostras. 
Algumas funções orgânicas identificadas foram amidas primárias, grupamentos 
hidroxila e carbonilas responsáveis por sua atividade antioxidante. 

Não foi detectada atividade nos ensaios antioxidantes in vitro de quelação de íon ferro 
e sequestro do radical peróxido, indicando que a ação antioxidante do ácido hialurônico 
não ocorre por esses mecanismos. Em contrapartida, foram detectadas atividades nos 
ensaios in vitro de sequestro do radical DPPH, sequestro do radical hidroxila, poder 
redutor e capacidade antioxidante total. Nessas três últimas a atividade antioxidante do 
AH produzido foi superior ao do padrão comercial de HS. 

Uma hipótese para o resultado inferior ao Hialuronato de Sódio no ensaio in vitro de 
sequestro do radical DPPH é de que o comprimento da cadeia molecular do AH possa 
ser superior ao do HS, o que ocasionaria em um maior impedimento estérico. O ensaio 
de HPLC por gel de filtração pode revelar isso, sendo assim uma sugestão a ser 
desenvolvida em trabalhos futuros. 

Os resultados obtidos demonstram o potencial do AH produzido por S. zooepidemicus 
e contribuem para o entendimento de suas características e atividade antioxidante. 
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Composição do meio de cultivo de baixo custo para a Streptococcus zooepidemicus 
CCT 7546. 

 

 

Anexo 2: - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do padrão comercial 
de hialuronato de sódio comercial ampliados (a) 500x, (b) 1000x, (c) 3000 x e (d) 5000 
x. 
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Anexo 3: - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de AH produzido por 
S. zooepidemicus CCT 7546 ampliados (a) 500 x, (b) 500 x, (c) 1000 x e (d) 3000 x. 
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Anexo 4:-Análise térmica de ácido hialurônico produzido por S. zooepidemicus CCT 
7546. Curva da análise térmica diferencial (ciano) e curva termogravimétrica (violeta). 

 

 

Anexo 5: - Análise térmica do padrão comercial de hialuronato de sódio. Curva da 
análise térmica diferencial (ciano) e curva termogravimétrica (violeta). 
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Anexo 6: - Bandas identificadas das curvas de transmitância da análise de FTIR entre 
4000 cm-1 à 560 cm-1 do AH por S. zooepidemicus CCT 7546 (azul) e para o padrão 
de hialuronato de sódio (violeta). 

 

 

Anexo 7: Resultado das atividades antioxidantes encontradas para o AH produzido por 
S. zooepidemicus CCT 7546 e do padrão de hialuronato de sódio. 
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TÍTULO: Perfil antropométrico de trabalhadores da indústria de transformação de 

pequeno e médio porte no RN 

Resumo 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído desde 1976, é um 
programa que tem como objetivo principal melhorar das condições nutricionais dos 
trabalhadores, por meio da oferta de refeições nos ambientes de trabalho. No entanto, 
um estudo realizado por Bezerra (2015), obteve resultados controversos aos que se 
esperam perante a implementação efetiva do programa. Diante disso, este plano de 
trabalho visa avaliar o estado nutricional antropométrico de trabalhadores de indústrias 
vinculadas ao PAT no Rio Grande do Norte que fizeram parte da primeira etapa da 
pesquisa realizada por Bezerra em 2015. Para tanto, o estudo foi realizado em sete 
indústrias dos setores de alimentos e bebidas e têxtil e contou com a participação de 
136 trabalhadores. A coleta de dados consistiu na realização de uma entrevista com os 
trabalhadores, como também nas aferições de peso, estatura e Circunferência da 
Cintura (CC). Os resultados apontaram que a amostra era composta por 52,9% homens 
e 47,1% mulheres, com média de idade entre 30 a 40 anos, sendo em sua maioria 
casados, com ensino médio completo e renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos. 
Quanto ao estado nutricional antropométrico, observou-se que os valores médios de 
IMC e CC aumentaram ao longo dos anos, em ambos os sexos. Diante desses 
resultados, reforçamos a necessidade de fiscalização do programa e acompanhamento 
periódico de indicadores nutricionais nessa população, a fim de se observar a 
efetividade do PAT a longo prazo. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional. Antropometria. Saúde do trabalhador. 

TITLE: Anthropometric profile of the workers' the small and medium size manufacturing 

in RN 

Abstract 
The Workers' Food Program (WFP), established since 1976, is a program whose main 
objective is to improve the nutritional conditions of workers by offering meals in the 
workplace. However, a study by Bezerra (2015) has yielded controversial results to those 
expected in the effective implementation of the program. Thus, this work plan aims to 
evaluate the anthropometric nutritional status of workers from industries adherents to the 
WFP in Rio Grande do Norte who were part of the first stage of the research conducted 
by Bezerra in 2015. Therefore, the study was conducted in seven (07) industries of the 
food and beverage and textile sectors and attended by 136 workers. Data collection 
consisted of an interview with the workers, and measurements of weight, height and 
waist circumference (WC). The results showed that the sample consisted of 52.9% men 
and 47.1% women, with an average age between 30 and 40 years old, mostly married, 
with complete high school and monthly income between 1 and 2 minimum wages. 
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Regarding anthropometric nutritional status, it was observed that the mean values of BMI 
and WC increased over the years, in both sex. Given these results, we reinforce the need 
for program oversight and periodic monitoring of nutritional indicators in this population, 
in order to observe the long-term effect of the PAT. 
 
Keywords: Nutritional status. Anthropometry. Occupational Health. 

Introdução 

A alimentação é repleta de significados, manifesta relações sociais, evidencia culturas, 
conta histórias, profere valores, tanto de indivíduos quanto de populações, e a nutrição 
não deve desobrigar-se disso, pelo contrário, deve apropriar-se disso para fazer-se. Pois 
ambas - a alimentação e a nutrição - estão diretamente relacionadas à proteção e a 
promoção da saúde dos indivíduos, de modo que sua importância perpassa prevenção 
e tratamento de doenças e agravos associados (PNAN, 2011). 

Segundo a Lei 8.080 (BRASIL, 1990), a alimentação é um fator condicionante e 
determinante de saúde e, se outrora, a escassez de alimentos era a principal 
preocupação das políticas públicas voltadas à alimentação, na contemporaneidade, o 
contexto dos excessos tomou grandes proporções. Os números de casos de sobrepeso 
e obesidade, bem como comorbidades associadas como diabetes melittus tipo 2, 
hipertensão arterial, dislipidemias, entre outras, têm aumentado consideravelmente nos 
últimos anos, de forma que, frente a magnitude, tornou-se um problema de saúde 
pública (GRENHA, 2011). 

Diante desse cenário, a solução dessa problemática de adoecimento não tem como ser 
tratada exclusivamente de maneira individual, ou seja, é necessária uma intervenção 
em diferentes espaços e em diversos contextos sociais, abrangendo ao invés de 
indivíduos, grupos populacionais para que se atinja efetivamente a resolução. A forma 
mais possível de se alcançar isso é, portanto, fazendo com que as ações partam dos 
órgãos governamentais, mais precisamente por meio de políticas públicas. 

No que diz respeito aos trabalhadores, população economicamente ativa da sociedade, 
no Brasil existe uma política pública voltada para a nutrição e saúde dessa população. 
O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído desde 1976, é um 
programa que tem como objetivo principal melhorar das condições nutricionais dos 
trabalhadores com expectativa de repercussões positivas para a qualidade de vida, a 
redução de acidentes de trabalho e o aumento da produtividade, por meio da oferta de 
refeições nos ambientes de trabalho, distribuição de vale-refeição e/ou alimentação, ou 
ainda pela distribuição de cestas de alimentos. 

No entanto, um estudo realizado por Bezerra (2015), obteve resultados controversos 
aos que se esperam perante a implementação efetiva do programa dentro dos critérios 
estipulados pela portaria que estabelece seus parâmetros nutricionais e, este achado 
embasou o desenvolvimento do presente trabalho, que visa avaliar o estado nutricional 
antropométrico de trabalhadores da indústria de transformação, em empresas de 
pequeno e médio porte que são vinculadas ao PAT no Rio Grande do Norte e que 
fizeram parte do estudo antes mencionado, de maneira a se obter um resultado 
comparativo e longitudinal do perfil antropométrico desses trabalhadores. 

Examinando as informações supracitadas, foram objetivos do plano de trabalho e 
consequentemente da elaboração do presente relatório, identificar as diferenças nas 
características socioeconômicas e biodemográficas dos trabalhadores de empresas 
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vinculadas ao PAT e avaliar a variação a longo termo dos indicadores do estado 
nutricional desses trabalhadores. 

 
Metodologia 

 

Esse é um estudo do tipo descritivo, observacional, longitudinal, de natureza 
quantitativa, conforme descrito no projeto de pesquisa ao qual está vinculado o plano 
de trabalho. O presente plano de trabalho fez parte do projeto de pesquisa intitulado 
“Efeito a longo termo do Programa de Alimentação do Trabalhador sobre o estado 
nutricional antropométrico de trabalhadores da indústria de transformação”, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN, sob o parecer nº 2.087.237. 

A coleta dos dados foi realizada pela equipe da pesquisa da qual sou membro durante 
o período de setembro de 2017 a julho de 2018, abrangendo 7 (sete) indústrias do setor 
de transformação dos subsetores de alimentos e bebidas e têxtil. Para a inclusão no 
estudo, as empresas precisavam ter participado da primeira coleta de dados e ter 
declarado novamente o aceite da realização da pesquisa junto aos seus trabalhadores, 
por meio da assinatura da carta de anuência; e os trabalhadores por sua vez precisavam 
ter sido avaliado na primeira coleta de dados e ter permitido a nova abordagem por meio 
da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Em seguida, os trabalhadores foram entrevistados por meio de um questionário 
semiestruturado para obtenção das informações socioeconômicas e biodemográficas. 
Neste momento, também foram realizadas as aferições de peso e estatura para 
obtenção do IMC, e da circunferência da cintura. 

Para tanto, foram realizados treinamentos de forma a capacitar toda a equipe de 
professores e alunos, do qual fez parte a discente envolvida neste plano de trabalho, 
para a obtenção de informações de interesse no estudo, dentre os quais: capacitação 
em antropometria e treinamento para uma melhor abordagem com o trabalhador no 
momento da aplicação dos questionários. 

As informações biodemográficas e socioeconômicas dos trabalhadores, juntamente 
com os resultados referentes ao seu estado nutricional foram inseridos e organizados 
em banco de dados do software Microsoft Excel®, onde foram feitas as análises para 
descrição dos resultados em medidas de tendência central e de dispersão. Além disso, 
também foram descritas as prevalências do diagnóstico nutricional e risco 
cardiovascular dos referidos trabalhadores. Na população brasileira, tem-se utilizado a 
classificação de sobrepeso e obesidade proposta pela OMS, adotando-se os pontos de 
corte para adultos de acordo com a associação entre o IMC e doenças crônicas ou 
mortalidade, conforme demonstrado no Quadro 1 (em anexo). 

Ao que se refere ao ponto de corte da medida de circunferência abdominal para o risco 
cardiovascular, adotamos os valores definidos pela OMS, que preconiza que o risco é 
aumentado quando é igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres 
caucasianos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA 
SÍNDROME METABÓLICA, 2009), conforme apresentado no Quadro 2 (em anexo). 
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Resultados e Discussões 
 
Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento do plano de trabalho vinculado à 
pesquisa, o qual avaliou, a longo termo, 136 trabalhadores de 7 (sete) indústrias do Rio 
Grande do Norte, demonstraram que, 72 destes eram do sexo masculino e 64 do sexo 
feminino, que correspondem a 52,9 e 47,1%, respectivamente. 

As características socioeconômicas e biodemográficas dos trabalhadores foram 
analisadas de acordo com o sexo e demonstraram que a maioria dos participantes tem 
o ensino médio completo, são casados e recebem de 1 a 2 salários mínimos. Em relação 
à média de idade, os homens têm entre 30 e 40 anos, e as mulheres têm entre 30 e 50 
anos, conforme exposto no Quadro 3 (em anexo). 

Com relação ao estado nutricional dos trabalhadores, no presente estudo, foram 
avaliadas e comparadas as variações ao longo de três anos nos indicadores IMC e 
circunferência da cintura (CC). Podemos observar, conforme exposto no quadro 4 que, 
existem diferenças entre os resultados da primeira e segunda etapa, no entanto, de 
modo geral, os números expressam que, independentemente do sexo, os participantes 
estavam, em ambos os períodos, predominantemente classificados como sobrepeso. 

Porém, observamos algumas diferenças mais ostensivas em uma análise mais 
detalhada: com o passar do tempo houve uma diminuição da quantidade de pessoas 
com baixo peso e peso adequado em detrimento daqueles com excesso de peso em 
diferentes classificações, tendendo a aumentar em todos os níveis no que diz respeito 
ao Índice de Massa Corporal. 

A medida da circunferência da cintura dispõe de pontos de cortes díspares para homens 
e mulheres, de modo que, por exemplo, mesmo que os valores das medidas de ambos 
apresentem-se iguais, expressam resultados diferentes. Portanto, no que concerne à 
referida medida, na primeira etapa a maioria dos homens estavam classificados como 
“normal” e essa classificação permaneceu predominante na segunda etapa. As 
mulheres, por outro lado, apresentaram predominante a mesma classificação em ambas 
as etapas, entretanto, esta classificação foi a de “risco aumentado substancialmente”. 
Estes resultados estão descrito no Quadro 4 (em anexo). 

Esses achados são preocupantes no âmbito de saúde pública e servem para reforçar a 
urgência da intervenção governamental voltada de maneira articulada para a resolução 
do problema, considerando suas causas e prevenindo desfechos indesejáveis e 
insatisfatórios. Esta medida torna-se ainda mais relevante visto que a maioria dos 
participantes do presente estudo tem entre 30 e 40 anos e, no Brasil, aproximadamente 
metade da população com mais de 20 anos apresenta excesso de peso (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), ou seja, este é um problema 
que atinge a população economicamente ativa do país, comprometendo todo um 
sistema econômico e social pelas suas complicações. 

Nos Gráficos 1 e 2 (em anexo) podemos observar de forma mais clara as variações dos 
indicadores do estado nutricional dos trabalhadores avaliados na pesquisa, 
considerando os valores médios de IMC (Gráfico 1) e CC (Gráfico 2) dos participantes 
do sexo masculino e feminino, analisados separadamente. 
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De acordo com a os pontos de corte e suas respectivas classificações descritas acima, 
os valores médios para o IMC encontrados em ambos os sexos, na primeira e segunda 
etapa, encontravam-se dentro da faixa de sobrepeso. Entretanto, é importante ressaltar 
que na segunda etapa, o valor médio apresentou-se maior do que aquele encontrado 
na primeira etapa, em ambos os grupos. 

A medida de CC, como já mencionado, conta com pontos de corte distintos para 
pessoas do sexo masculino e feminino. Observando os resultados obtidos, constatamos 
que embora os valores de CC tenham aumentado para ambos os sexos ao longo dos 
anos, os homens permanecem na classificação “normal”, enquanto que as mulheres 
passaram de um risco “aumentado” para “aumentado substancialmente”. Esses 
resultados podem ser observados no Gráfico 2 (em anexo). 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os dados disponíveis na 
literatura acerca da situação mundial do aumento no número de casos de pessoas com 
sobrepeso e obesidade, que, por si só é considerada uma doença crônica e também 
apontada como um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças (CARLUCC 
et al., 2014). 

Além disso, outros estudos desenvolvidos com trabalhadores de indústrias vinculadas 
ao PAT também observaram desequilíbrio no estado nutricional desses trabalhadores. 
Santana e Veloso (2002) em um estudo desenvolvido na Bahia, observaram uma 
associação positiva entre as empresas serem assistidas pelo PAT e os trabalhadores 
estarem com excesso de peso. Outro estudo realizado por Sarno, Bandoni e Jaime 
(2008) desenvolvido com mais de 1.300 trabalhadores em 30 indústrias vinculadas ao 
PAT, observou-se uma prevalência de sobrepeso e obesidade em 46% da amostra. 

Além desses achados, o estudo de Bezerra (2017), já citado anteriormente, observou 
que trabalhadores PAT tem prevalência de 62,6% de excesso de peso, segundo o IMC; 
e, apresentam, de acordo com a medida de CA, utilizada para a análise do risco 
cardiovascular, maior prevalência de risco aumentado e risco substancialmente 
aumentado do que trabalhadores de empresas que não aderiram ao programa, segundo 
a classificação da OMS, o que foi coerente com os resultados do presente estudo. 

Diante desses resultados, reforçamos a necessidade do desenvolvimento de estudos 
que avaliem o estado nutricional destes trabalhadores como forma de observar a 
efetividade uma política pública como o PAT. 

  

  

 
Conclusão 

 
A partir dos resultados encontrados na elaboração do presente relatório podemos 
observar que independentemente do sexo, a longo termo, os valores de IMC e CC dos 
trabalhadores de indústrias assistidas pelo PAT aumentaram. Esses achados ressaltam 
a importância de haver uma reformulação dos parâmetros nutricionais que norteiam o 
programa a fim de que seja dado o enfoque necessário aos problemas atuais que estão 
relacionados com o consumo alimentar da população, os quais são díspares dos de 
outrora, quando a política foi instituída. 
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Para além da reformulação, há a necessidade de garantir que o que for estipulado na 
teoria seja posto em prática, para tanto, é de grande relevância que haja regularmente 
a fiscalização do programa, avaliação das atividades executadas e acompanhamento 
periódico de indicadores nutricionais desse grupo de trabalhadores, uma vez que o 
estado nutricional deles reflete parcialmente os resultados da efetividade do programa 
e do atendimento ou não de seu objetivo principal que é a promoção da saúde. 

Por fim, ressalta-se a importância do profissional nutricionista desde o planejamento da 
reformulação, até a consolidação das metas da política, uma vez que este é o 
profissional habilitado para prescrever planos alimentares para indivíduos e 
coletividades, atuar como educador alimentar e nutricional e gerir o programa, sem 
nunca esquecer que sua profissão pertence à área da saúde, de modo que este é o seu 
foco principal. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1. Classificação internacional da obesidade segundo o índice de massa corporal 
(IMC) e risco de doença (Organização Mundial da Saúde) que divide a adiposidade em 
graus ou classes. 

 

 

Quadro 2. Circunferência da cintura e risco de complicações metabólicas associadas 
com obesidade em homens e mulheres caucasianos. 
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Quadro 3. Características socioeconômicas e biodemográficas de trabalhadores de 
indústrias vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador. 
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Quadro 4. Estado nutricional antropométrico de trabalhadores de empresas vinculadas 
ao PAT no Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2018. 

 

 

Gráfico 1. Variação a longo termo do Índice de Massa Corporal de trabalhadores do 
sexo masculino e feminino de indústrias PAT do RN. 
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Gráfico 2. Variação a longo termo da Circunferência da Cintura de trabalhadores do 
sexo masculino e feminino de indústrias PAT do RN. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 708 

 

CÓDIGO: SB0258 

AUTOR: NATALIA ZANIN PERELMUTER DE MELO 

ORIENTADOR: SERGEI GODEIRO FERNANDES RABELO CALDAS 

 

 

TÍTULO: O uso do LED de alta potência na Odontologia causa algum efeito nas 

estruturas retinianas? 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de um fotopolimerizador à base 
de diodo emissor de luz (LED) de alta potência na retina do rato. Seis ratos Wistar foram 
usados como objeto de estudo, sendo um dos olhos considerado como amostra 
controle, e outro, como amostra experimental. Em um grupo de seis animais (grupo 
lesão aguda) o olho experimental foi exposto à luz do LED na potência de 3200mW/cm² 
(Valo Ortho - Ultradent), por 144 segundos, à distância de 30cm, seguindo um protocolo 
de exposição três vezes ao dia, durante um dia, com um intervalo de 4 horas entre cada 
aplicação. Houve um aumento estatisticamente significativo no volume total da retina e 
no volume das camadas de células ganglionares (CCG), camada plexiforme interna 
(CPI), camada nuclear externa (CNE) e os prolongamentos de cones e bastonetes 
(PCB) no grupo experimental. Em relação à densidade, não houve diferença 
estatisticamente significativa. Entretanto, observou-se um aumento estatisticamente 
significativo da área nuclear das células em todas as camadas estudadas no grupo 
exposto à luz LED. Além disso, observou-se células hipercromadas que são sugestivas 
de picnose. Mesmo com um protocolo agudo de exposição à luz LED de alta potência, 
houve uma alteração nas estruturas retinianas, o que ressalta a necessidade de 
proteção durante a utilização desses aparelhos. 
 
Palavras-chave: Luzes de cura dentária; Altas potências; Retina; Ratos 

TITLE: Does the use of high power LED in Dentistry have any effect on retinal structures? 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the influence of the use of a high power light-
emitting diode (LED) curing light on the rat retina. Six Wistar rats were used as study 
object, one of the eyes being considered as a control sample and the other as an 
experimental sample. In a group of six animals (acute injury group) the experimental eye 
was exposed to LED light at a power of 3200mW / cm² (Valo Ortho - Ultradent) for 144 
seconds at a distance of 30cm, following a three-time exposure protocol. day for one 
day, with a 4-hour interval between each application. There was a statistically significant 
increase in total retinal volume and volume of ganglion cell layers (GCC), inner plexiform 
layer (CPI), outer nuclear layer (CNE), and cone and rod extensions (PCB) in the 
experimental group. Regarding density, there was no statistically significant difference. 
However, a statistically significant increase in cell nuclear area was observed in all layers 
studied in the group exposed to LED light. In addition, hyperchromated cells that are 
suggestive of pycnosis were observed. Even with an acute protocol of exposure to high 
power LED light, there was a change in retinal structures, which highlights the need for 
protection while using these devices.. 
 
Keywords: Curing Lights, High Potencies, Retina, Rats 
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Introdução 

O sistema de ativação de resinas compostas passou por diversas transformações 
durante as últimas décadas até chegar a mais recente fotoativação à base de diodos 
emissores de luz (LED) (REIS; LOGUERCIO et al., 2007). O uso de luz como iniciadora 
da fotopolimerização para colagem de braquetes ortodônticos vem ganhando 
notoriedade e, com isso, novos modelos destes aparelhos, com intensidades cada vez 
maiores vêm sendo lançados no mercado odontológico. Devido a essa grande 
variedade de novos aparelhos, é possível encontrar diversos trabalhos que comparam 
e avaliam formas consideradas mais antigas de fotoativação - como o caso de luzes 
halógenas - com os diodos emissores de luz, quanto a seus efeitos e propriedades dos 
materiais (FLEMING et al., 2013; USUAMEZ et al., 2004; SWANSON et al., 2004). Para 
a ortodontia, as inovações referentes aos aparelhos fotoativadores são de grande 
interesse principalmente quanto ao aspecto da diminuição do tempo clínico durante a 
colagem dos braquetes (OESTERLE et al., 2002), mas também visando manter 
propriedades físicas e mecânicas dos materiais. A luz halógena demonstrou através de 
estudos, algumas desvantagens, como o pouco tempo de vida útil dos aparelhos devido 
ao calor gerado, o que acaba diminuindo a emissão de luz com o tempo e 
consequentemente o grau de conversão dos monômeros (STAHL et al., 2000; JANDT 
et al., 2000). Para atingir um nível adequado de polimerização, já foi comprovado que a 
intensidade da luz, o seu comprimento e o tempo de exposição são fatores essenciais, 
evitando futuras falhas que ocasionariam propriedades físicas ineficientes (LEONARD 
et al., 2002). Pensando nesses aspectos, luzes LED – especialmente as de alta potência 
- demonstraram um desempenho similar e satisfatório quando comparadas às luzes 
halógenas, principalmente com relação à profundidade de polimerização e força à 
compressão, tendo como benefício adicional a redução do tempo de polimerização 
(MILLS et al., 2002). A resistência à tensão de cisalhamento de braquetes 
fotopolimerizados com luz LED de alta intensidade também se mostrou tão adequada 
quanto aos braquetes colados com luz halógena, inclusive em tempos de exposição 
reduzidos (PALOMARES et al., 2008). Além disso, foi observado que mesmo com um 
tempo de exposição de reduzido à 3 segundos, há uma pequena diminuição da 
conversão de monômeros; porém, essa redução de tempo tem um efeito positivo com 
relação à melhora da microdureza de superfície, quando associado ao aumento da 
potência do aparelho (AMATO et al., 2014). Dentre os problemas ocupacionais que 
afetam o cirurgião dentista, as alterações oculares – como maculopatias, na maioria dos 
estudos, são causadas pela luz azul emitida por fotopolimerizadores, sendo tóxica para 
estruturas celulares quando transmitida pelos meios oculares até ser absorvida pela 
retina (PANDIS et al., 2007; LABRIE et al., 2011). A densidade de energia irradiada 
mostrou-se um fator importante também para a probabilidade de ocorrência de danos 
oculares, onde quanto maior a intensidade, maior o risco de injúrias graves, 
principalmente quando os diodos emissores de luz não são associados à filtros de luz 
azul (UEDA et al., 2009). Estudos acerca das injúrias oculares causadas por LEDs de 
alta intensidade ainda são limitados, mas acredita-se que a ocorrência desses danos 
depende principalmente da dose total de comprimento de onda que o olho recebe 
(STAMATACOS; HARRISON, 2012). Apesar das vantagens, principalmente com 
relação à otimização do tempo clínico, é necessário avaliar o risco real de danos 
oculares a longo prazo (MCCUSKER et al., 2013). Desta forma, torna-se relevante a 
realização de um estudo que avalie a influência do LED de alta potência nas estruturas 
retinianas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as possíveis alterações 
encontradas nas estruturas retinianas, em rato, expostas a luz LED de alta potência, 
durante um protocolo que simularia a realização de uma sessão de colagem de 
bráquetes. 
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Metodologia 

 
1- NATUREZA DO ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS O presente estudo, experimental, 
controlado, prospectivo, com base descritiva e inferencial, teve como unidade de 
experimento as retinas de ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus albinus). O 
protocolo experimental empregado neste estudo foi previamente aprovado pelo Comitê 
de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-
UFRN), sob o protocolo nº 007012/2017 e foi executado seguindo as recomendações 
apresentadas no Animal Research: Reporting In Vivo Experiments (ARRIVE) guidelines 
para uso de animais experimentais (KILKENNY et al., 2010). 2- AMOSTRA Foram 
utilizados 06 animais adultos jovens, machos, com massa corpórea aproximadamente 
de 300 gramas de peso, com 8 semanas de vida. Os animais foram mantidos com ração 
padrão extrusada (ad libitum) e água mineral natural conforme a Resolução RDC n° 274, 
de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Brasil. Os 
animais foram alocados em caixas de polipropileno com dimensões (41x34x16cm) na 
proporção de 03 (três) animais por caixa. Além disso, permaneceram em regime de 
claro-escuro 12/12h em ciclo invertido em relação ao ambiente natural, com intensidade 
luminosa no interior da gaiola de 60 lux e temperatura ambiente média de 22ºC ± 2°C 
durante todo o experimento. 3- DESENHO EXPERIMENTAL A amostra foi composta 
por 12 olhos, sendo 06 esquerdos e 06 direitos. Como forma de padronização do estudo, 
o olho esquerdo de cada animal foi considerado como experimental e o direito como 
controle. Os animais utilizados no estudo foram avaliados após uma exposição aguda 
ao LED, consistindo de 3 aplicações durante 01 dia, com intervalos de 04 horas entre 
elas, simulando um protocolo clínico de colagem de bráquetes em cada um dos turnos 
do dia. O tempo de exposição à luz LED foi de um total de 144s por aplicação. Esse 
tempo simula o procedimento clínico da colagem de 24 bráquetes ortodônticos, de 
primeiro molar a primeiro molar, inferior e superior, considerando um tempo total de 
fotoativação de 6 segundos (3 segundos na face mesial e 3 segundos na face distal) por 
elemento dentário. Para fotoestimulação, foi utilizado um fotopolimerizador de luz LED 
(VALO®, Ortho, Ultradent, South Jordan, Utah, Estados Unidos) no modo de alta 
potência (Xtra 3200mW/cm2). Esse aparelho foi calibrado ao início do experimento, 
garantindo uma intensidade de luz padrão. A iluminância do fotopolimerizador foi aferida 
com o uso de um luxímetro digital (Minipa® MLM-1010, Houston, USA), atingindo 
aproximadamente 3500lux. Para a realização do experimento os animais foram contidos 
e anestesiados por via inalatória contendo uma mistura de isoflurano (4-5%) e oxigênio 
100% (1l/min) como dose de indução e para manutenção a concentração foi de 1,5-3% 
durante 11 minutos. Em seguida, o olho direito (amostra controle) foi fechado e coberto 
com um tampão opaco circular removível (3cm²) de PVC na cor preta com o intuito de 
proteger a estrutura ocular durante todo o tempo de aplicação. O outro olho (amostra 
experimental) foi exposto à luz, respeitando uma distância pré-definida de 30 cm entre 
a ponta do aparelho e o olho do animal. A distância de 30 cm foi determinada 
considerando a distância do olho do dentista operador até a ponta da fonte de luz 
durante um procedimento (LABRIE et al., 2011, MCCUSKER et al., 2013). Um suporte 
de acrílico foi confeccionado para acoplar e fixar o aparelho de luz LED com a altura 
estabelecida durante todo o experimento. Decorridos 07 (sete) dias da exposição ao 
LED, foi realizada então a eutanásia dos animais, seguida da perfusão, dissecação e 
enucleação das estruturas oculares que foram submetidas ao processamento 
histológico de acordo com o artigo de Bermer et al, (1976). 7 – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 7.1 Estereologia Para a estimativa do volume total da retina, Vref, foi 
utilizado o Princípio de Cavalieri (HOWARD e REED, 2010). O método de Cavalieri 
permite estimar o volume total da área em uma amostragem aleatória sistêmica de 
seções através de um sistema teste sobreposto aleatoriamente sobre a estrutura a ser 
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estudada. Em cada retina analisada contou-se entre 200 e 300 pontos em secções 
equidistantes, amostradas de modo sistemático e aleatório, as quais cobriram toda a 
área da retina. As imagens da retina total sob as quais foi aplicado o método de Cavalieri 
foram obtidas de uma câmera acoplada a um microscópio de luz com objetiva de 2x de 
aumento. O volume total da camada ocupada na retina é o volume total da retina, 
estimado também pelo princípio de Cavalieri. As imagens para avaliar o volume de cada 
camada da retina sob as quais foi aplicado o método de Cavalieri foram obtidas de uma 
câmera acoplada a um microscópio de luz com objetiva de 10x de aumento. 7.2 
Histomorfometria A densidade numérica e áreas das células foram estimados 
bidimensionalmente a partir de uma quantificação por área em duplo cego por meio do 
software Canvas 12 (ACD Systems, Victoria, Canadá). Como padronização da análise, 
a retina central foi escolhida como área de interesse. Sobre a imagem foi colocado uma 
retícula de grade (grid) compatível com as dimensões das camadas em seu respectivo 
aumento. Cada célula do grid foi identificada por um sistema de matriz (linhas x colunas) 
amostradas de forma SURS. As células presentes nas camadas do grid tiveram seus 
parâmetros morfométricos mensurados (densidade e área). 8- ANÁLISE ESTATÍSTICA 
A análise estatística descritiva e inferencial utilizou os valores expressos em média e 
desvio padrão, visto que os dados apresentaram distribuição normal segundo o teste de 
Shapiro-Wilk. O teste de t para amostras independentes foi utilizado com o objetivo de 
identificar diferenças entre os grupos avaliados. As diferenças foram consideradas 
significantes quando p ≤ 0,05. O procedimento estatístico foi realizado no software 
SPSS versão 22.0 (Statistical Package for Social Sciences; SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA). 
 
Resultados e Discussões 

 
Todos os animais apresentaram comportamento saudável e sobreviveram até o final do 
período experimental. Para a análise dos resultados, foram consideradas as seguintes 
camadas constituintes da retina: camada de células ganglionares (CCG), camada 
plexiforme interna (CPI), camada nuclear interna (CNI), camada plexiforme externa 
(CPE), camada nuclear externa (CNE) e os prolongamentos de cones e bastonetes 
(PCB). 1- ESTEREOLOGIA O volume total da retina (Vref) obtido por contagem de 
pontos. A comparação entre as médias (valores) dos resultados encontrados 
demonstrou que houve o aumento estatisticamente significativo do Vref no grupo 
experimental nas camadas: CCG, CPI, CNE e PCB, quando comparados ao grupo 
controle. 2- HISTOMORFOMETRIA A densidade numérica por área e a área nuclear 
das células da retina foram medidas em três camadas: CNE, CNI e CCG de cada grupo. 
Calculadas as médias e desvios padrão não foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias da densidade das camadas entre os 
grupos. Entretanto, observou-se um aumento estatisticamente significativo da área 
nuclear das células em todas as camadas estudadas no grupo experimental quando 
comparado ao grupo controle. Ademais, por meio da análise comparativa dos cortes 
histológicos referentes aos olhos expostos à luz LED e aos olhos não expostos, houve 
alteração morfológica visualmente perceptiva em algumas estruturas retinianas entre os 
grupos. Aspectos como a desorganização das camadas, aumento do espaço 
citoplasmático das células, aumento da camada PCB e núcleos hipercromados, que são 
sugestivos de picnose celular, foram detectados. A luz azul é indispensável para dar 
início à cascata de polimerização dos materiais resinosos utilizados na Odontologia, 
sendo fundamental uma adequada relação entre a potência e o tempo de exposição 
(JANDT et al., 2000). Entretanto, esse mesmo componente azul (450 nm – 495 nm), 
associado a alta intensidade, é considerado uma das maiores preocupações com 
relação aos efeitos nocivos do LED ao olho humano, especialmente na região 
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fotossensível da retina (JAADANE et al., 2015). Estudos mostram que esse 
comprimento de onda (luz azul) é um fator crítico para a toxicidade na retina, em virtude 
dos danos na camada de fotorreceptores, além de gerar um grande desconforto visual 
devido ao caráter pontual, alto nível de iluminância (lux) e estresse oxidativo gerado nas 
células fotossensíveis (SHANG et al., 2014; KRIGEL et al., 2016; SHANG et al., 2017). 
O conhecimento da estrutura retiniana, evidenciando detalhes que estavam fora do 
alcance da microscopia óptica, iniciou-se com MAEDA (1959) que estudou vasos 
retinianos de olhos humanos normais. Na década de 60, vários trabalhos foram 
desenvolvidos, descrevendo a estrutura da retina normal do ser humano (TOUSSAINT 
e DUSTIN,1963; KUWABARA e COGAN,1960; 1963; 1965) e de outros animais, como: 
o rato (KISSEN e BLOODWORTH, 1961) e o macaco (ISHIKAWA, 1963). Diante dos 
achados histológicos, a literatura relata similaridade das camadas da estrutura retiniana 
de ratos e camundongos com a estrutura retiniana dos humanos, o que nos permite 
utilizar esses animais para estudos experimentais (SCHELLINI, 1992; IOSHIMOTO, 
2010; FREITAS, 2011). Em 1966, estes animais experimentais foram utilizados nos 
primeiros estudos acerca dos potenciais danos ao olho causados pelo efeito da luz no 
estudo de referência de NOELL (1966). Os achados iniciais descreveram um inchaço 
celular, com citoplasma pouco corado e núcleo aumentado. Além disso, a picnose, 
descrita como o sinal inicial indicativo de apoptose celular e representada por um núcleo 
hipercromado, também foi descrita, especialmente na região central da retina, tomando 
como referência a fóvea central. Assim sendo, o presente trabalho focou as análises 
histológicas nesta região da fóvea central, que foi identificada a partir da análise da 
disposição do cristalino e das outras estruturas do globo ocular. Os resultados do estudo 
demonstraram que houve alterações volumétricas significativas no volume total da 
retina. Os valores médios obtidos foram de 0,584 mm³ no GC e 0,849 mm³ no GE. 
Assim, observa-se que a fotoestimulação com luz LED de alta potência na retina do rato 
provocou um aumento estatisticamente significativo no volume total da retina. Ao 
analisar os valores referentes aos volumes médios de cada camada da retina, os 
resultados mostram que houve aumento de volume nas CCG, CPI, CNE e PCB, 
exatamente aquelas camadas que contém as células fotossensíveis. Os cones e 
bastonetes, as células encontradas especialmente na CNE, são as principais células 
fotossensíveis que são estimuladas diretamente pela exposição a luz. Dessa forma, 
diante do estímulo local, a exposição a luz LED, todas as organelas presentes trabalham 
para suportar a atividade das células fotorreceptoras. Assim, essas células passam a 
ter uma atividade metabólica maior para processar a informação e com isso se faz 
necessário um maior desenvolvimento e produção de energia (GUYTON, 2011), 
justificando o aumento em volume dessa camada, quando comparado ao olho controle. 
Entretanto, os cones e bastonetes não são as únicas células fotossensíveis da retina. 
Em um estudo realizado por PROVENCIO et al. (2000), observou-se que um pequeno 
grupo de células ganglionares da retina era intrinsicamente fotossensível e foram 
denominadas de células ganglionares intrinsicamente fotossensíveis da retina. Essas 
células constituem menos de 2% da população de células ganglionares da retina e 
contém como pigmento fotossensível a melanopsina, uma opsina diferente da 
encontrada nos cones, e cujo pico de absorção fica na região espectral dos 
comprimentos de onda curtos da luz azul, em torno de 480 nm. Além disso, as células 
ganglionares da retina têm seus dendritos na CPI e seus corpos celulares na CCG. 
Especificamente nas retinas dos mamíferos, a sua maioria apresenta a célula ganglionar 
azul-ON, a qual recebe a saída de estímulo em resposta ao impulso luminoso de cone 
azul. Dessa forma, o feixe de luz azul projetado sobre a retina (luz LED), é capaz de 
estimular as células ganglionares, resultando numa maior atividade metabólica dessas 
células e o consequente aumento das camadas que as contem, a CPI e a CCG. Dentre 
as camadas com resultados significativos, a camada PCB foi a que ocorreu maior 
diferença estatisticamente significativa, aumentando de 0,094 para 0,149 mm³, em 
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média. Sabe-se que esta camada é composta basicamente pelos maiores componentes 
citoplasmáticos dos cones e bastonetes, e onde se concentra toda a maquinaria 
metabólica dessas células. Dessa forma, o aumento do volume dos PCB resulta da 
exacerbação da atividade metabólica, o que confere uma resposta ativa dessas células 
fotossensíveis à exposição aumentada à luz (GUYTON, 2011; ROSS, 2012). Não 
obstante, apesar do aumento do volume da retina, a densidade numérica das camadas 
estudadas não se comportou da mesma forma, apresentando um aumento não 
significativo. Essa medida se caracteriza pela razão entre o número de células e a área 
da camada. Dessa forma, os achados desse estudo sugerem que não houve alterações 
no número das células, apesar de ter ocorrido o aumento no volume das camadas. 
Destarte, a alteração do volume da retina no grupo exposto a luz, ocorreu não por conta 
da variação do número de células, mas sim em razão do aumento do seu conteúdo 
citoplasmático. Sabemos que as organelas responsáveis por toda a atividade 
metabólica se concentram nesse compartimento celular. Dessa forma, as mitocôndrias 
que responsáveis pela produção energética celular passam a produzir cada vez mais 
essa energia à medida que a oferta de luz se torna abundante. Assim sendo, as células 
fotorreceptoras e neuronais possam trabalhar no sentido do processamento e 
transdução em impulsos elétricos que gerem a informação visual (GUYTON, 2011; 
ROSS, 2012). Ao analisar os dados da área nuclear das células, os resultados 
mostraram que houve um aumento estatisticamente significativo dessa área em todas 
as camadas analisadas: CNI, CNE, CCG. Se associarmos isto à análise visual é 
possível notar que algumas células estão hipercromadas, especialmente quando 
comparadas ao padrão mais homogêneo do grupo controle. Apesar deste aspecto 
picnótico representar uma condensação da cromatina, o que sugere uma diminuição da 
área nuclear, estatisticamente houve um aumento dos valores da área, representando 
um inchaço. Estudos mostram que, a princípio, esse fenômeno se inicia com uma 
remodelação e aumento dessa medida, descrita como fase 1 picnótica (JONES, 2005; 
MARC, 2008; SHANG, 2017), o que corrobora com nossos achados. Apesar do 
protocolo de exposição ter sido relativamente baixo, representado apenas por três 
exposições em um único dia, é necessário considerar os parâmetros relacionados à vida 
média dos ratos, visto que estes constituem o nosso objeto de estudo. Desta forma, de 
acordo com ANDREOLLO (2012) e DUTTA e SENGUPTA (2016) aproximadamente 
cada dia de vida de um rato equivale a 30 dias na vida de humanos, o que à princípio 
justificaria a classificação dessa metodologia como aguda. Assim sendo, compreende-
se que os resultados do trabalho devem ser levados em consideração para uma prática 
clínica com segurança, visto que um profissional de saúde que trabalho com este tipo 
de aparelho fotoativador executa este tipo de procedimento por pelo menos 30 anos. 
Desta forma, danos oculares tidos como potenciais, passam a ser reais. A comprovação 
das alterações morfométricas nas camadas da retina, indicando atividade metabólica 
aumentada e possíveis danos a essa estrutura, chamam a atenção quanto à 
necessidade de proteção contra essa exposição à luz LED. Os filtros de luz, que estão 
inclusos como um acessório destes aparelhos fotoativadores, muitas vezes tem seu uso 
negligenciado e deve ser obrigatoriamente utilizado pelos profissionais. Em um estudo 
realizado por Soares (2017), foi comprovado em um estudo que pelo menos 97% da 
irradiação nociva consegue ser bloqueada por filtros de diversas marcas e, 
especialmente o filtro do VALO® (Ortho, Ultradent, South Jordan, Utah, Estados 
Unidos), mostrou a maior eficácia entre todos os outros testados, reafirmando os 
benefícios do seu uso rotineiro. Apesar de todos os fabricantes recomendarem o uso de 
filtro laranja para a proteção dos olhos, a adesão do uso dos óculos de bloqueio da luz 
azul é baixa (ERNST et al., 2018), fato este que não deve ser negligenciado pelos 
profissionais. Apesar das limitações inerentes ao estudo em animais e da pesquisa 
apresentar protocolo de exposição aguda, novos trabalhos com protocolo crônico 
devem ser realizados para avaliação em longo prazo, visto o efeito da luz azul é 
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cumulativo e está presente na rotina regular dos ortodontistas, o que representará um 
grande risco à integridade da retina. 
 
Conclusão 

 
Baseado nos resultados obtidos e na metodologia aplicada: • Houve aumento do volume 
total da retina no grupo exposto a luz; • Dentre as camadas da retina, observou 
diferenças estatisticamente significativas na CCG, CPI, CNE e PCB, exatamente 
aquelas que possuem as células fotossensíveis; • Não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias dos valores da densidade numérica 
apresentadas pelos grupos, assim como, não houve aumento do número de células; • 
A área nuclear das células de todas as camadas avaliadas (CNI, CNE e CCG) aumentou 
significativamente no grupo experimental. 
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TÍTULO: Nível de atividade física em idosos pré-frágeis e frágeis com Diabetes Mellitus 

tipo 2 e fatores associados 

Resumo 

Objetivo: Determinar os fatores clÍnico-funcionais e psico-cognitivos em idosos com 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) pré-frágeis e frágeis relacionados com baixo nível de 
atividade física (BNAF). Metodologia: Trata-se de estudo observacional, transversal e 
analítico, por amostra de conveniência. Foram avaliados idosos atendidos 
ambulatorialmente, com 60 anos ou mais, feminino e masculino, com diagnóstico clínico 
de DM2, segundo critérios da ADA (American Diabetes Association). Foram aplicados 
os instrumentos: MiniBestest, Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de 
Depressão Geriátrica (EDG) e, fenótipo de fragilidade (avaliado de acordo com Fried et 
al (2001) adaptado), caracterizando-os em “frágil” “pré-frágil” e “não-frágil”. O BNAF foi 
medido pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) na versão curta. 
Resultados: Foram avaliados 125 idosos, sendo excluídos 13 idosos não-frágeis. A 
amostra do estudo (n=112) foi representada por pré-frágil (n=58) e frágil (n=54), 
respectivamente. O BNAF foi verificado em 88. Foram encontradas diferenças 
significantes entre o BNAF e as variáveis participação social, idade, anos de 
escolaridade, MiniBestest, p<0,05. Conclusão: Idosos com DM2 com perfil pré-frágeis e 
frágeis são, em sua maioria, do sexo feminino, com menor nível de escolaridade, menor 
participação social e pior equilíbrio postural. Tais prejuízos que o BNAF traz aos idosos 
reforçam a importância da reabilitação nessa população com perfis pré-frágeis e frágeis. 
 
Palavras-chave: Nível de atividade física, fragilidade, diabetes mellitus tipo 2 

TITLE: Physical activity level among pre-fragile and fragile elderly individuals living with 

type 2 diabetes mellitus and associated factors 

Abstract 

Objective: to determine clinical-functional and psycho-cognitive factors related to low 
physical activity level (LPAL) among “pre-fragile” and “fragile” elderly living with type 2 
Diabetes Mellitus (DM). Methods: this is an observational cross-sectional study. Elderly 
individuals aged 60 years or over, previously diagnosed with type 2DM were assessed 
in an out-patient setting following the criteria proposed by the American Diabetes 
Association (ADA). Outcome measures included: MiniBestest, Mini-mental State 
Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS) and the fragility classification 
proposed by Fried et al (2001) classifying participants into “fragile”, “pre-fragile” and 
“non-fragile” groups. LPAL was measured by the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ-short form). Results: 125 participants were initially included. 13 
“non-fragile” patients were excluded. The study sample (n = 112) was represented by 
pre-fragile (n = 58) and fragile (n = 54), respectively. LPAL was identified in 88. 
Significant differences were identified between LPAL and variables such as age, 
educational level, MiniBestest, p<0,05. Conclusion: Elderly with 2DM with pre-fragile and 
fragile profile are mostly female, with lower educational level, lower social participation 
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and poorer postural balance. Such damages that the BNAF brings to the elderly reinforce 
the importance of rehabilitation in this population with pre-fragile and fragile profiles. 
 
Keywords: Physical activity level, fragility, type 2 Diabetes Mellitus 

Introdução 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam uma importante causa de 
morbidade e mortalidade no mundo. O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é a forma mais 
comum de manifestação. Dados provenientes do Estudo de Carga Global de Doença 
apontam que as DCNT respondiam, em 1990, por 43% dos anos de vida perdidos 
ajustados por incapacidade (Disability Adjusted Life Years – DALY) e passou a 
representar 54% em 2010. Dentre as DCNT, o Diabetes Mellitus tipo 2 é considerado 
uma epidemia e corresponde por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes. 
O DM2 é a forma mais comum de manifestação, atingindo um percentual de 90 a 95% 
dos casos já registrados no Brasil2. É uma desordem complexa, que age de forma 
deletéria, o que favorece o surgimento de morbidade e aumento da mortalidade. Além 
da DM2, a Síndrome da Fragilidade (SF) no idoso destaca-se como uma DCNT que 
cursa a diminuição da capacidade de reserva homeostática e déficit na resistência aos 
estressores. Isso culmina com vulnerabilidade e diminuição dos sistemas biológicos do 
indivíduo. Pela SF ser uma condição que gera multimorbidades, a forma mais comum 
de mensurar suas características se baseiam no fenótipo de fragilidade (características 
genéticas associadas com interação do meio ambiente), elencando os principais 
achados da doença para classificar os idosos como “não frágeis”, “pré-frágeis’ e 
“frágeis”. Um mecanismo fisiopatológico comum às duas patologias que permeiam o 
limite da boa funcionalidade é a sarcopenia. O decréscimo muscular é o principal 
causador de fraqueza e lentidão, culminando com perda da mobilidade até episódios de 
queda. Cerca de 5 a 105 das pessoas acima de 60 anos está passando por sarcopenia 
e ela forma o tripé da SF com a desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica, 
podendo estar presente em indivíduos diabéticos mais avançados. Como as doenças 
mencionadas possuem mecanismos fisiopatológicos e fatores de risco semelhantes em 
diversos aspectos, o tratamento de uma surte efeito na contenção da outra. A SF 
associada à DM2 pode cursar com sarcopenia, desnutrição, imobilismo, déficit de 
equilíbrio, dependência para as atividades cotidianas, contraturas, deformidades, 
incontinências, hospitalização com desfecho de institucionalização, déficit cognitivo e 
sintomas depressivos. A diminuição da prática regular de atividade física é um fator 
potencializador dos agravos causados pela DM2. Portanto, o objetivo deste estudo é 
determinar os fatores clinico-funcionais e psico-cognitivos em idosos com Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2) pré-frágeis e frágeis relacionados com baixo nível de atividade 
física (BNAF). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de estudo observacional, transversal e analítico, realizado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), especificamente no Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS). A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro 
de 2016 a fevereiro de 2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da instituição e aprovado sob número CAAE 
61006516.0.0000.5292 e número de parecer 1.808.219. A amostra foi composta 
inicialmente por 125 idosos avaliados, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com 
DM2, segundo critérios da ADA (American Diabetes Association), e diagnóstico clínico 
de “pré-frágil” ou “frágil”, de acordo com Fried et al. (2001) adaptado. Ao total, 13 idosos 
foram excluídos por se enquadrarem no grupo “frágil”, não abordado na presente 
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pesquisa. Os critérios de exclusão foram limitações físicas e cognitivas, como a 
incapacidade de atender e compreender comandos verbais simples e/ou imitar 
movimentos, o que impede a realização do protocolo de avaliação, acuidades visuais e 
auditivas diminuídas e incapacitantes às atividades diárias, amputação de membro 
inferior, independente do nível, impossibilidade de deambular independentemente ou 
que com locomoção apenas com cadeira de rodas e os idosos que apresentaram 
desconforto importante que impediu a realização dos testes. Os idosos eram 
diagnosticados com DM2 nos ambulatórios de Geriatria e Endocrinologia e, orientados 
pelo médico a buscar avaliação através do Serviço de Arquivo Médico e Estatístico 
(SAME) ou diretamente no LAIS focada nesse distúrbio. Todos os participantes 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) após o esclarecimento 
dos objetivos, protocolos e possíveis riscos da pesquisa. Foi realizada uma entrevista 
contendo dados pessoais, sociodemográficos, clínico-funcionais, cognitivos e fenótipo 
de fragilidade. As avaliações duravam cerca de uma hora, intercalando testes físicos 
com cognitivos para minimizar o cansaço dos idosos. Os fatores sociodemográficos 
foram compostos pelas seguintes variáveis: sexo (masculino/feminino), idade, faixa 
etária (60-69 anos/70 anos ou mais), estado civil (com/sem vida conjugal), anos de 
estudo, escolaridade (analfabeto ou fundamental I incompleto/fundamental I completo 
ou pós-fundamental I), renda e participação social (participa/não participa das atividades 
da comunidade). Os fatores clínico-funcionais avaliados constituíram-se pela 
autopercepção subjetiva da visão, Índice de Massa Corporal (IMC), número de doenças, 
número de medicamentos, tempo de diagnóstico do DM2, exames laboratoriais dos 
últimos seis meses para o controle do DM2 (glicemia de jejum e hemoglobina glicada), 
uso de insulina, presença de dores em membros inferiores (MMII), quedas último ano. 
Também foram utilizados os instrumentos MiniBestest e Timed Up And Go Test (TUG) 
para avaliação funcional do equilíbrio corporal e mobilidade respectivamente. O Mini 
Bestest é instrumento utilizado para avaliação funcional do equilíbrio corporal, composto 
por 14 testes, com um total de 36 itens divididos em quatro seções: 1. Transições e 
ajustes posturais antecipatórios; 2. Respostas posturais à perturbação; 3. Orientação 
sensorial; e 4. Estabilidade na marcha. O TUG é um teste prático e rápido que tem por 
objetivo avaliar a mobilidade e equilíbrio funcional dos idosos. O teste consiste em o 
idoso levantar da cadeira com apoio dos braços (46 cm de altura), caminhar por 3 
metros, girar em torno de um cone, retornar a cadeira e a sua posição inicial, onde a 
tarefa é encerrada. Os fatores psicocognitivos foram verificados através do Mini Exame 
do Estado Mental (MEEM), Escala Geriátrica de Depressão (GDS-15) para rastreio de 
déficit cognitivo e sintomas depressivos, respectivamente. Vale salientar que o nível de 
atividade física (baixo nível de atividade física/ ativo) foi medido pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ – Versão Curta). O MEEM foi utilizado para 
rastrear o comprometimento cognitivo que possam trazer dificuldades à compreensão 
de comandos por parte dos idosos. Avalia orientação temporal/espacial, memória 
imediata, cálculo, evocação de palavras, nomeação, repetição, comando, leitura, redigir 
frase e cópia de desenho. O IPAQ – versão curta contém 3 perguntas referentes à: 
frequência semanal e duração em minutos por dia da prática de atividade física e nível 
de intensidade (vigorosa, moderada, ou caminhada). Este questionário foi validado para 
a população brasileira por Matsudo et al.14. Para classificação do nível de atividade 
física praticado pela população estudada, foi utilizado o consenso firmado entre o 
CELAFISCS (Center for Disease Control and Prevention) de Atlanta (2002). O fenótipo 
de fragilidade foi avaliado para classificar os idosos como “não frágeis”, “pré-frágeis” e 
“frágeis”5, e serão descritos em seguida: • Perda de peso não intencional (≥4,5 kg ou 
≥5% do peso no ano anterior); • Diminuição da força de preensão no Dinamômetro 
Manual SH5002 Smedley –Saehaen (mão dominante), com ponto de corte ajustado 
para sexo e IMC; • Exaustão, por auto relato de fadiga: “Senti que tive que fazer esforço 
para fazer tarefas habituais” e “Não consegui levar adiante minhas coisas”. Os idosos 
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que obtiverem escore três ou quatro em qualquer uma das questões preencheram o 
critério. • Baixo nível de atividade física medido pelo Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) na versão curta. • Diminuição da velocidade da marcha 
calculada através do tempo em segundos gastos para percorrer 4,6 metros, ajustado 
pelo sexo e altura. Com o fenótipo, o idoso é considerado “frágil” se apresenta três ou 
mais critérios positivos, “pré-frágil” se apresenta um ou dois critérios positivos e “não-
frágil” se apresentar nenhum critério positivo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra do estudo foi de 112 idosos (N=112), destes 58 (51,8%) foram caracterizados 
como pré-frágil e 54 (48,2%) como frágil. Os idosos apresentaram média etária de 68,4 
± 6,55 anos, com predomínio feminino (61,6%) e média de escolaridade de 6,59 
(Dp=5,19) anos. O baixo nível de atividade física foi apresentado por 78,6% da 
população total. Destes, 79,7% era do sexo feminino e 86,5% não apresentavam vida 
conjugal. Houve diferença estatística significativa entre a presença do BNAF e 
participação social. Os dados sociodemográficos dos grupos com e sem baixo nível de 
atividade física. A maior parte dos idosos do estudo que tinham BNAF apresentaram 
autopercepção da visão ruim, muito ruim (85,2%); 86,1% não faziam uso de insulina e 
85,2% relataram sentir dor em MMII. Ao serem interpelados sobre a ocorrência de 
quedas no último ano, evidenciou-se que 79,5% dos idosos caíram. Foram convalidadas 
no estudo relações entre o BNAF de 88 idosos com DM2 e os fatores sociodemográficos 
e clínico-funcionais. Houve uma maior prevalência para o sexo feminino e faixa etária 
entre 60 e 69 anos. No presente estudo foi verificado prevalência de morbidades 
autorreferidas como visão prejudicada, queixa de dores em MMII, que são fatores 
intrínsecos inerentes ao próprio indivíduo, relacionados com as alterações biológicas e 
psicossociais associadas ao envelhecimento, que podem favorecer, ou serem possíveis 
fatores de risco para ocorrência de quedas. A queda é um evento multifatorial, por este 
motivo podemos confrontar a não correlação da amostra com a presença de quedas no 
último ano da amostra. Nossa pesquisa mostrou que quanto mais inativos os idosos são 
maior o risco de fragilidade. A inatividade física é considerada o quarto fator que 
aumenta o risco de ser frágil. Idosos considerados frágeis tem uma diminuição da força 
muscular, redução da velocidade da marcha e baixa tolerância ao exercício. Isso justifica 
o BNAF presente na amostra, visto que 48,2% dos idosos são frágeis. A prática de 
regular de exercícios é um dos pilares do tratamento do DM2. Estudos tem demonstrado 
que, os exercícios resistidos atuam no controle glicêmico por induzir o ganho de massa 
muscular, aumentando consequentemente a captação periférica da glicose. O que 
elucida a relação significante entre o BNAF e o uso de insulina. O DM2 é uma doença 
que acomete concomitantemente vários órgãos e sistemas, principalmente o 
cardiovascular, gerando multimorbidade, por conseguinte afetando a qualidade de vida 
desses idosos. Isso justifica o número elevado de doenças da amostra, assim como a 
polifarmácia. A polifarmácia tem sido associada ao aumento da morbimortalidade, pois 
a associação dos medicamentos podem causar hipotensão arterial, tonturas levando a 
uma piora do equilíbrio corporal, podendo ocasionar quedas. O descontrole glicêmico, 
idade e tempo diagnóstico estão correlacionados ao aumento das complicações de 
idosos com DM2. De acordo com achados da pesquisa a média de glicemia em jejum 
foi de 140 mg/dL e, os valores normoglicêmicos de jejum variam de 70 a 110 mg/dL. Já 
a hemoglobina glicada encontrada foi de 8,20%, o que foge dos valores considerados 
normais que variam entre 6,5 a 7,0%. Esse achado aponta um descontrole glicêmico 
que pode acarretar prejuízos no equilíbrio desses idosos. Não foi encontrado 
significância entre o BNAF, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, todavia a 
pesquisa avaliou apenas idosos com DM2 e os valores dos exames laboratoriais dos 
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últimos seis meses. Este estudo aponta que, idosos com BNAF tem desordens no 
equilíbrio, que afeta consequentemente a mobilidade funcional, e estes fatores podem 
levar os idosos a serem mais frágeis. Pesquisas apontam que idosos que sofreram 
queda no último ano têm maiores chances de pré-fragilidade. A fragilidade e a 
ocorrência de quedas podem estar relacionadas bidirecionalmente. Assim como a 
queda pode levar o idoso à fragilidade, esta poderá levá-lo à queda. A associação entre 
queda e fragilidade pode levar a outros agravos como redução da capacidade funcional 
e hospitalização, que repercute na piora da qualidade de vida dos idosos Isso nos leva 
a entender o papel importante que a fisioterapia minimizar estes riscos trabalhando 
principalmente o equilíbrio destes idosos para melhorar a capacidade funcional e reduzir 
os riscos de quedas. Estudos tem enfatizado que idosos participantes regulares de 
programas estruturados de exercícios físicos, exercícios fisioterápicos e dieta adequada 
podem apresentam melhor mobilidade funcional, no equilíbrio dinâmico corporal, menor 
incidência de quedas e traumas decorrentes delas, melhora a qualidade de vida, reduz 
o risco de doenças crônicas. Além disso, contém o avanço da SF, ou a reverte quando 
já instalada. Em virtude dos fatos supramencionados, os achados deste estudo podem 
fornecer informações sobre os idosos com risco de incapacidade, e ajudar a identificar 
fatores de risco reversíveis. Ressalta-se, a importância da realização de estudos 
longitudinais que avaliem com mais precisão sobre o impacto do DM2 sobre a população 
idosa, mais especificamente, a influência desta desordem no nível de atividade física 
destes indivíduos e, como estes fatores podem levar a uma SF, no intuito de melhorar 
e/ou preservar a qualidade de vida desta população. 
 
Conclusão 

 
Os resultados deste estudo mostram que a inatividade física causa desordens no 
equilíbrio e fragilização dos idosos com DM2. Identificar a prevalência da SF e seus 
fatores associados nesta população é relevante para a elaboração de intervenções 
fisioterapêuticas adequadas para o tratamento da síndrome, assim como para a 
reversão do quadro. Além de contribuir para a elaboração de políticas públicas de saúde 
para a prevenção dos fatores de riscos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

Resumo 

Objetivo: analisar a cultura de segurança do paciente na APS. Método: pesquisa 
descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades de Saúde da Família de uma capital do Nordeste brasileiro. A coleta 
de dados deu-se de março a junho de 2019 através do instrumento Pesquisa sobre 
Cultura de Segurança do Paciente para Atenção Primária. Os dados foram tabulados 
no software Statistical Package for the Social Sciences) e analisados em frequência 
relativa e absoluta. Resultados: amostra final de 29 participantes, com predomínio do 
sexo feminino, idade entre 30 a 50 anos, renda mensal de menos de três salários 
mínimos, tempo de trabalho na unidade e tempo de formação maior que quatro anos. 
Em relação à análise das dimensões de cultura de segurança, destacaram-se como 
respostas positivas: Trabalho em equipe, Acompanhamento do cuidado ao paciente e 
Comunicação sobre o erro; nas respostas negativas foram Pressão e ritmo de trabalho 
e como respostas neutras: Segurança do paciente e problemas de qualidade. 
Conclusão: a cultura de segurança do paciente avaliada na Atenção Primária à Saúde 
apresenta-se de forma incipiente, em detrimento das porcentagens obtidas nas 
dimensões analisadas, o que requer estratégias para fomentar a cultura de segurança 
do paciente nesse serviço. 
 
Palavras-chave: Cultura de segurança, segurança do paciente, atenção primária. 

TITLE: ASSESSMENT OF SAFETY CULTURE IN PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 

 

Objective: To analyze the patient safety culture in PHC. Method: a descriptive, cross-
sectional research with a quantitative approach, carried out in the Basic Health Units and 
Family Health Units of a capital of Northeast Brazil. Data were collected from March to 
June 2019 through the Survey on Patient Safety Culture for Primary Care. Data were 
tabulated using the Statistical Package for Social Sciences software and analyzed at 
relative and absolute frequency. Results: final sample of 29 participants, with a 
predominance of females, aged 30 to 50 years, monthly income of less than three 
minimum wages, working time in the unit and training time greater than four years. 
Regarding the analysis of the dimensions of safety culture, the following stand out as 
positive answers: Teamwork, Monitoring of patient care and Communication about the 
error; negative responses were Pressure and work rate and as neutral answers: Patient 
safety and quality problems. Conclusion: the patient safety culture evaluated in Primary 
Health Care is incipient, to the detriment of the percentages obtained in the analyzed 
dimensions, which requires strategies to foster the patient safety culture in this service. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 725 

 

 
 
Keywords: Keywords: Safety culture, patient safety, primary care. 

Introdução 

A segurança do paciente (SP) fomenta uma prática segura que objetiva a redução de 
danos desnecessários, relativos à assistência, a um mínimo aceitável. Por isso, esforços 
contínuos devem ser direcionados a fim do estabelecimento de uma cultura de 
segurança do paciente nas instituições de saúde¹. 

Destarte, na perspectiva de dirigir a atenção para fundamentos e práticas seguras na 
assistência à saúde, destacam-se as metas e as campanhas internacionais realizadas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Instituto para Melhoria do Cuidado à 
Saúde (Institute of Healthcare Improvement – IHI) no escopo de auxiliar os gestores a 
difundir a cultura de segurança nos sistemas de saúde². 

No cenário brasileiro, tem-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 
no qual a cultura de segurança do paciente perpassa por todos os eixos que alicerçam 
sua construção: estímulo à uma prática assistencial segura, envolvimento do cidadão 
na sua segurança, incremento de pesquisas e inclusão do tema no ensino3. 

Dessa forma, entende-se a cultura de segurança do paciente como o desenvolvimento 
de um conjunto de crenças partilhadas pelos colaboradores da organização e que 
sustentam práticas seguras no processo de trabalho em saúde, logo, sua avaliação 
possibilita a análise do status de comprometimento dos profissionais e das organizações 
na viabilização contínua de um cuidado efetivamente seguro4,5. 

Isto posto, torna-se primordial que a cultura de segurança do paciente esteja 
implementada em todos os níveis de atenção à saúde, pois seu fortalecimento 
configura-se como fator condicionante e estruturante no desenvolvimento institucional 
de medidas que viabilizem melhorias na qualidade da assistência prestada e redução 
de eventos adversos (EA)6. 

Dentre os múltiplos campos de complexidade nos serviços de saúde, destaca-se a 
Atenção Primária à Saúde (APS), que além de ser a porta de entrada aos demais 
serviços de saúde, também, constitui-se como um cenário assistencial que apresenta 
riscos aos usuários, entretanto, verifica-se que a maioria das pesquisas relativas a 
cultura de segurança do paciente estão direcionadas à assistência hospitalar7. 

Assim, torna-se fundamental estudos relativos à cultura de segurança do paciente na 
APS, que envolvam todos os profissionais, na perspectiva de identificar fragilidades e 
fortalezas que possam dificultar e/ou otimizar, respectivamente, o estabelecimento da 
cultura de segurança do paciente nesse contexto. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como questão norteadora: de que forma a cultura 
de segurança do paciente é desenvolvida na APS? E objetiva-se, analisar a cultura de 
segurança do paciente na APS. 

 
Metodologia 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 726 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, 
realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família 
(USF) que compõem e estruturam a rede de atenção básica de uma capital do Nordeste 
brasileiro, organizada em cinco Distritos Sanitários (Sul, Oeste, Leste, Norte I e Norte 
II). 

Para o presente estudo, a população foi composta pelos profissionais das unidades de 
saúde do Distrito Sanitário Norte I em decorrência de abarcar o maior contingente 
trabalhista (403) quando comparado com os demais. A coleta de dados ocorreu no 
período de março a junho de 2019 nos turnos matutino e/ou vespertino. Incluiu-se os 
profissionais com vínculo efetivo na unidade de saúde há no mínimo 12 meses e, 
excluíram-se aqueles que estavam de férias, licença, e/ou afastados por outros fatores 
no período da coleta, além dos contratados por período pré-determinado. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se o instrumento "Pesquisa sobre Cultura de 
Segurança do Paciente para Atenção Primária" - traduzido e adaptado 
transculturalmente para o Brasil do Medical Office Survey on Patient Safety Culture 
(MOSPSC) - composto por 51 questões distribuídas em nove seções que viabilizam a 
aferição e avaliação do status da cultura de segurança do paciente. As seções de A à 
G apresentam subitens com variáveis de múltipla escolha em escala do tipo Likert de 5 
pontos, no propósito de medir o constructo da segurança do paciente; a sessão H 
aborda questões sobre a prática profissional; e a I, dispõe de um espaço para avaliação 
subjetiva da temática no ambiente de trabalho8. 

Os dados quantitativos foram tabulados no Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) e analisados em frequência relativa e absoluta. No que se refere aos 
percentuais de cada dimensão, considerou-se fortalezas as respostas positivas com o 
índice ≥75% e fragilidades, as respostas negativas com o índice ≥50%9. 

A pesquisa está em consonância aos preceitos éticos determinados pela Resolução nº 
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e mediante a aprovação com o Parecer 
Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa, nº 3.192.943, de 12 de Março de 
2019, CAAE:08003219.6.0000.5537. 

 
Resultados e Discussões 
 
A amostra final do estudo constituiu-se de 29 participantes em decorrência dos critérios 
de elegibilidade e, foi composta por um enfermeiro (3,4%), dois técnicos de enfermagem 
(6,9%), 11 agentes comunitários de saúde (37,9%), nove agentes de combate a 
endemias (31%), dois gestores (6,9%), um técnico administrativo (3,4%), um odontólogo 
(3,4%), um encarregado de agendamentos (3,4%) e um recepcionista (3,4%). 

Referente à formação complementar, verificou-se que três (10,3%) profissionais 
possuem pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu). Ademais, observou-se que todos 
os participantes têm apenas um vínculo empregatício. 

Destaca-se que dentre os entrevistados apenas três (10,3%) informaram possuir curso, 
capacitação ou treinamento sobre SP. A Tabela 1 apresenta a caracterização 
sociodemográfica e laboral dos participantes da pesquisa. 
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Na Tabela 2 descreve-se a média percentual das respostas dadas pelos profissionais 
da APS acerca de suas percepções sobre a cultura de segurança do paciente no 
contexto das dimensões investigadas. 

Vale salientar que as dimensões com porcentagem equivalente ou maior a 75% de 
respostas positivas são avaliadas como um status de potencialidade. Já as que 
expressam percentuais de respostas negativas maiores ou iguais a 50% são 
consideradas áreas críticas. 

Nota-se que os profissionais da APS demonstram como maior potencialidade o trabalho 
em equipe – apesar de não alcançar o percentual mínimo (≥75%) para ser considerada 
uma fortaleza – logo, percebe-se diversas fragilidades que precisam ser trabalhadas 
para alcançar uma cultura de segurança eficiente para o serviço de saúde nas UBS. 

 
Conclusão 

 
A cultura de segurança do paciente avaliada na APS de uma capital do Nordeste 
brasileiro apresenta-se de forma incipiente, em detrimento das porcentagens obtidas 
nas dimensões analisadas, uma vez que nenhuma alcançou percentual mínimo de 
≥75% nas respostas positivas. 

Destarte, torna-se pertinente que seja desenvolvido na APS um trabalho em equipe de 
modo interdisciplinar, no qual a comunicação seja eficaz, assim como para com as 
outras instituições da rede de atenção à saúde, a fim de que o cuidado tenha 
continuidade e gere benefícios aos pacientes. 

Ressalta-se ainda a importância de realizar treinamentos periódicos com o intuito de 
fomentar o conhecimento acerca da cultura de segurança do paciente nos profissionais 
da APS, encontrar medidas que diminuam a pressão e o ritmo de trabalho e otimizar a 
integração de gestores, pacientes e trabalhadores da saúde no escopo de contribuir 
para um cuidado seguro, de qualidade e participativo. 

Dentre as limitações do presente estudo, destaca-se o quantitativo diminuto de 
participantes, o que não pode induzir generalizações, além de ter sido realizado em 
apenas um município, pois embora reflita a realidade de outras localidades, não retrata 
resultados proporcionais. 

Assim, recomenda-se a realização de outras pesquisas com abordagem semelhante ou 
distinta metodologicamente a fim de se obter maior percepção e entendimento 
aprofundado acerca da cultura de segurança do paciente no contexto da APS. 
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TÍTULO: Avaliação do cuidado de enfermagem em UTI neonatal na perspectiva da 

segurança do paciente 

Resumo 

Objetivo: avaliar o cuidado seguro de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatais. Método: estudo observacional com abordagem quantitativa, realizado em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal do Rio Grande do Norte. Aplicou-se um 
protocolo gráfico previamente validado, associado a um checklist, norteado pelo 
referencial de Donabedian; os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2010 
e analisados mediante a estatística descritiva com auxílio do software Statistical 
Package for Social Sciences. Resultados: observou-se a ausência do Núcleo de 
Segurança do paciente em apenas dois hospitais. Quantos aos elementos “estrutura”, 
“processo” e “resultado” percebeu-se que não foi atingido 100% de conformidade em 
nenhuma das instituições investigadas. Em relação à classificação do cuidado, 66,6% 
das unidades foram consideradas parcialmente seguras e as demais o cuidado foi 
classificado como inseguro. Conclusão: esse estudo possibilitou avaliar a segurança na 
prestação do cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, 
uma vez que permitiu a identificação de suas principais potencialidades e fragilidades. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente, enfermagem neonatal,Unidades de terapia 

intensa 

TITLE: EVALUATION OF THE SAFE NURSING CARE IN A NEONATAL INTENSIVE 

CARE UNITS 

Abstract 

Objective: to evaluate safe nursing care in neonatal intensive care units. Method: This is 
an observational study with a quantitative approach, conducted in Neonatal Intensive 
Care Units of Rio Grande do Norte. Data were obtained by means of a previously 
validated graphic protocol associated with a checklist, guided by the Donabedian 
framework; Data were tabulated in Microsoft Excel 2010 spreadsheets and analyzed 
using descriptive statistics using the Statistical Package for Social Sciences software. 
Result: After analysis of the results, there was absence of Patient Safety Center in only 
two hospitals. Regarding the element “structure”, “process” and “result” it was found that 
100% compliance was not achieved in either of the investigated institutions. Regarding 
the classification of care, 66.6% of the units were considered partially safe and the others 
the care was classified as unsafe. Conclusion: this study made it possible to assess the 
safety of Intensive Care Units nursing care, as it allowed the identification of its main 
potentialities and weaknesses.Objective: To evaluate the safe nursing care in neonatal 
intensive therapy units. 
 
Keywords: Patient Safety, neonatology, nursing 

Introdução 
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A qualidade da assistência em saúde tornou-se condição determinante aos serviços que 
buscam progressivamente a excelência do cuidado. Associado a isso, a Segurança do 
Paciente (SP), enquanto dimensão da qualidade, surge como estratégia que guia as 
ações de promoção de boas práticas e redução de danos desnecessários ao paciente 
e aos serviços1,2. Neste contexto, iniciativas internacionais e nacionais foram lançadas 
com o propósito de desenvolver e aprimorar as práticas seguras nos serviços de saúde, 
e implementar ações de gerenciamento de riscos inerentes a estes ambientes, que 
podem culminar em Eventos Adversos (EA). EA são entendidos como os danos 
causados ao paciente que não possuem relação com a enfermidade de base e, sim com 
falhas ocorridas no decorrer da assistência prestada 1,3. Nesse panorama, instituiu-se 
o Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil, o qual torna obrigatória a 
criação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos serviços de saúde, para que 
se possa desenvolver uma cultura de segurança e implantar os protocolos prioritários, 
baseados nas metas internacionais e nacionais 4. As ações desenvolvidas pelo NSP 
podem impactar diretamente na melhoria do cuidado. Para isso, é necessário avaliar 
continuamente os processos de trabalho, identificar as fragilidades e fortalezas do ponto 
de vista organizacional e estrutural, para que se possa intervir estrategicamente com 
foco na redução de EA4,5. Os EA afetam negativamente os serviços de saúde e o bem 
estar do paciente ao gerarem consequências como o prolongamento do tempo de 
internação e ocorrência de danos irreversíveis, especialmente em pacientes 
vulneráveis6. Dentre esses, encontram-se os Recém-Nascidos (RN), que são 
designados assim até 28 dias após o nascimento7. Esta faixa etária representa o 
período com um dos maiores índices de óbito em relação ao primeiro ano de vida, 
principalmente quando prematuros7. Visto que o RN encontra-se em processo de 
adaptação ao ambiente extrauterino, passam a ser responsáveis por desempenhar suas 
funções basais e precisam lidar com os novos estímulos e estressores e, as primeiras 
24 horas de vida são cruciais para estabilização dos sistemas8. Em virtude disso, alguns 
pacientes não progridem de forma esperada e são encaminhados a Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por ser um setor destinado a pacientes críticos, 
considerado um ambiente de alta complexidade que por sua vez fornece atenção 
especializada, equipamento específico e recursos humanos qualificados para que se 
possa recuperar e promover saúde9. Dessa forma a prestação de um cuidado seguro 
torna-se primordial ao favorecer uma assistência com redução de danos e minimização 
de situações de risco, que por vezes é dificultada pela falta de equipamentos e 
medicações adequadas para o RN, problemas estruturais e/ou insuficiência de 
insumos9. Assim, tem-se a seguinte questão norteadora “Como ocorre o cuidado seguro 
de enfermagem nas UTIN?” E objetivou-se avaliar o cuidado seguro de enfermagem em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatais. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional com abordagem quantitativa, realizado em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal do Rio Grande do Norte, com localização na 
Região Metropolitana de Natal (RMN). Esta região foi escolhida por comportar a maior 
parte dos serviços neonatais e unidades de referência na assistência terciária materno-
infantil. A população estudada foi constituída por todas as UTIN das RMN. A 
amostragem ocorreu de forma não probabilística e considerou como critério de inclusão 
um número de leitos de no mínimo seis, por unidade. Não foram consideradas as UTI 
classificadas como mistas, que atendem pacientes pediátricos, além dos neonatais. 
Dessa forma, a amostra resultou em seis UTIN, são elas: Hospital Municipal- 
Maternidade Divino Amor, Hospital Estadual- Hospital Dr. José Pedro Bezerra/Santa 
Catarina e Hospital Central Coronel Pedro Germano, Hospital Federal- Maternidade 
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Escola Januário Cicco, Hospital Privado- Hospital da Unimed, Hospital Filantrópico- 
Hospital Infantil Varela Santiago. As unidades, em que a pesquisa foi realizada, 
possuem estruturas e recursos distintos entre si, porém estão propensas a situações de 
risco devido a particularidades relativas à complexidade da assistência em UTIN. A 
obtenção dos dados ocorreu por meio de um protocolo gráfico, previamente validado, 
associado a um checklist, norteado pelo referencial de Donabedian10 quanto aos 
elementos estrutura, processo e resultado. O checklist possui dez itens, cada um com 
seus subitens correspondentes, os quais abordam pontos sobre infraestrutura, materiais 
e equipamentos, identificação do paciente, comunicação efetiva entre o profissional e a 
família, prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, segurança no uso de 
medicamentos, prevenção de quedas, prevenção de lesão de pele e indicadores de 
segurança do paciente. A avaliação in loco ocorreu por observação direta realizada por 
dois avaliadores devidamente treinados para essa finalidade, integrantes do grupo de 
pesquisa Laboratório de Investigação do Cuidado, Segurança e Tecnologias em Saúde 
e em Enfermagem (LABTEC), que tinham familiaridade com a temática de segurança 
do paciente e neonatologia. Na avaliação foi observada a rotina dos profissionais de 
enfermagem da UTIN nos três turnos de trabalho, durante o mês de janeiro de 2019. 
Por meio do checklist foi verificado o nível de conformidade dos itens para o cuidado 
seguro, classificados como conforme ou não conforme. E a pontuação obteve-se com o 
uso do protocolo, se conformidades abaixo de 50% - inadequado, que corresponde a 
pontuação 0; entre 50 e 100% - parcialmente adequado, representado por 1 ponto; e 
100% - totalmente adequado, referente a 2 pontos. O somatório desta pontuação gerou 
o valor a ser classificado da seguinte forma: para o cuidado ser considerado seguro 
deveria atingir pontuação de 14 a 20; de 7 a 13 pontos - parcialmente seguro; e de 0 a 
6 - cuidado inseguro. Os dados coletados foram tabulados em planilhas do software 
Microsoft Excel 2010 e analisados mediante a estatística descritiva com auxílio do 
software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.0. Também foi calculado o 
coeficiente kappa para avaliar o nível de concordância entre os avaliadores, em que a 
discordância total resulta em um valor igual a zero, se Kappa menor que 0,4 indica 
concordância leve, se maior ou igual a 0,4 e menor que 0,8 concordância moderada, 
em caso de Kappa maior ou igual a 0,8 e menor que 1 concordância forte, e, se igual a 
1 concordância perfeita. Esta pesquisa respeitou os preceitos bioéticos estabelecidos 
nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa, que constam na Resolução 
nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde11. Recebeu 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer número 2.007.317 e CAAE 
64879717.4.0000.5537. Além disso, para preservar a identificação das instituições 
participantes foi adotada uma categorização por algarismos arábicos (de um a seis) de 
forma aleatória. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADO Foram avaliadas seis UTIN cuja caracterização das unidades quanto ao 
número de leitos, a presença de NSP, de CCIH, o número de profissionais enfermeiros 
e técnicos de Enfermagem apresenta-se na Tabela 1. Observou-se que apenas dois 
hospitais não possuíam NSP constituído. Em relação à porcentagem de conformidades 
dos itens do checklist, presente na Tabela 2, percebe-se que o elemento “estrutura” não 
atingiu uma avaliação 100% segura em nenhuma UTIN avaliada. No que concerne ao 
elemento “processo” os subitens com maior fragilidade foram de “segurança no uso de 
medicamentos” e “prevenção de quedas em recém-nascidos”, com menor percentual de 
conformidade entre os avaliadores em 66,6% das UTIN( Tabela 3). Percebeu-se que as 
principais não conformidades identificadas com relação à segurança no uso de 
medicamentos, foram nos quesitos: ausência de dispensação em doses unitárias, falta 
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de identificação quanto à data de abertura e tempo de estabilidade nos frascos 
armazenados no refrigerador, não disponibilização de uma lista de medicamentos de 
alta vigilância, assim como orientações quanto à ocorrência de incidentes relacionados 
a esses medicamentos, inexistência de sistemas de alertas para alergias e não 
realização de dupla checagem antes da administração dos fármacos em mais de 80 % 
dos serviços. Acerca do item “resultado” observou-se baixa utilização dos indicadores 
de segurança nas UTIN. Apenas três serviços atingiram conformidade superior a 50%. 
Conforme Tabela 4. Quanto aos dados referentes à avaliação geral, nenhuma UTIN 
atingiu pontuação correspondente ao cuidado seguro. De acordo com os dois 
avaliadores, 66,6% das unidades tiveram o cuidado classificado como parcialmente 
seguro. Foi mensurado também o Coeficiente Kappa, para verificar a concordância entre 
os avaliadores na classificação do cuidado, com resultado k=1 para as seis UTIN, o que 
significa uma concordância perfeita, como apresentado na Quadro 1. DISCUSSÃO O 
protocolo gráfico permitiu avaliar o cuidado seguro em seis UTIN da região 
metropolitana de Natal. Apesar de se tratar de hospitais localizados na região mais 
central e com maior acesso aos serviços de saúde do Rio Grande do Norte, percebeu-
se que apenas 66,6% das unidades possuem NSP constituído e, que 100% tem CCIH 
estabelecida. Relaciona-se esses achados com o pouco tempo de instituição da RDC 
36/201312, que versa sobre a obrigatoriedade da implantação dos NSP, assim como a 
necessidade de se notificar os EA, visto como muito recente se comparada à legislação 
que determina desde a década de 9013 a implantação de CCIH para ações de controle 
de infecção no Brasil. Outros dados obtidos com a utilização do protocolo referem-se 
aos elementos propostos por Donabedian10, no quesito “estrutura”, no item 
“infraestrutura” nenhum hospital apresentou 100% de conformidade. As fragilidades 
estão associadas à ausência de quarto de isolamento, à inadequação da área de 
preparo de medicamentos e à inexistência de um local específico para guardar de 
medicamentos de alta vigilância. Esses fatores podem interferir na prestação de um 
cuidado seguro, uma vez que as UTIN precisam seguir os requisitos mínimos para o 
funcionamento, como preconiza a portaria Nº 93014, o ambiente destinado ao preparo 
de medicamentos deve dispor de boa iluminação, ser silencioso e, ter interrupções 
mínimas ao profissional, pois, a interferência esse momento pode acarretar em erros de 
medicação e, assim, comprometer a SP15,16. Ainda em relação ao elemento 
"estrutura", evidencia-se que os recursos materiais são essenciais para realização da 
assistência. Nesta pesquisa, a avaliação dos serviços revelou que a adequação 
referente aos insumos foi em torno de 80%. As inconformidades estão associadas, 
principalmente, a falta de materiais, como máscaras para ventilação pulmonar não 
invasiva em tamanhos apropriados para o RN, materiais para procedimentos (punção 
lombar, drenagem torácica, cateterismo vesical, curativos em geral), equipamentos de 
reanimação e bombas de infusão em quantidade suficiente e cadeira confortável para 
realização do Método Canguru. Estudo17 afirma que 54,8% dos recém-nascidos a 
termo necessitam de reanimação. Destes 33,3% precisam do balão auto inflável com 
máscara para realização de tal processo, isto aumenta conforme o comprometimento 
respiratório dos pacientes. Traz ainda que a utilização desse equipamento contribui para 
o tratamento, aumenta a sobrevida e gera um índice de 71,4% de alta. Esses dados 
realçam a importância de se ter equipamentos adequados para a boa assistência e 
recuperação da saúde do neonato. Assim como os recursos materiais, é preciso que os 
recursos humanos também estejam em conformidade. Na maioria dos serviços 
investigados esse percentual atingiu 60% e, as fragilidades são relativas à falta de 
educação permanente em 33,3% das unidades, o que pode implicar em deficiências 
relacionadas ao processo de capacitação e atualização. Destaca-se a educação 
permanente como estratégia indispensável para promoção de SP, pois, a UTIN 
necessita de profissionais com conhecimentos específicos voltados à realidade do 
paciente neonatal, visto que a inabilidade da equipe pode potencializar a ocorrência de 
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EA ao gerar situações e condutas desnecessárias e improprias com os RN, que muitas 
vezes necessitam de manuseio mínimo9,18. No que tange o elemento "processo" do 
protocolo gráfico, percebeu-se no item “identificação do paciente” que apenas uma UTIN 
atingiu 100% de conformidade. Esses dados refletem uma realidade em que 66,6% dos 
serviços não possuem protocolo para identificação do paciente, 33,3% não utilizam 
pulseiras de identificação, 50% não conferem a identificação antes da prestação do 
cuidado e grande parte dos serviços não envolvem o acompanhante nesse processo. O 
protocolo de identificação correta do paciente proposto pelo Ministério da saúde19 
orienta a utilização da pulseira em um dos membros, no RN preferencialmente no 
tornozelo, a qual deve conter pelo menos dois identificadores. Do mesmo modo que a 
identificação, a conferência da pulseira é um importante passo, pois o risco de equívoco 
apenas com o reconhecimento visual dos pacientes torna-se mais elevado já que os 
mesmos podem apresentar feições similares e não são capazes de participar 
ativamente com confirmação verbal20. Outro ponto importante para a promoção da SP 
é a comunicação efetiva entre os profissionais e a família. Em relação a este item, 
verificado no elemento “processo”, o percentual de conformidade foi entre 60 - 80% nos 
seis serviços investigados. As principais não conformidades encontram-se na passagem 
de plantão, que não acontece a beira do leito em 66,6 % dos serviços e a falta de 
treinamento dos profissionais para comunicação das más noticias. Um dado positivo é 
que em 100% das unidades a prescrição é de forma eletrônica, entretanto, evidenciou-
se a presença de siglas e abreviações não padronizadas. Referente à passagem de 
plantão, é nesse momento que a equipe de enfermagem compartilha as principais 
informações quanto às intercorrências, quadro clínico dos pacientes e respectivos 
planos de cuidados. Portanto, a organização nesse processo proporciona continuidade 
da qualidade da assistência e tem potencial para minimizar a ocorrência de EA se 
realizada corretamente21. Ainda no elemento "processo", tem-se a avaliação dos 
requisitos para Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS), 
em que se constatou uma conformidade abaixo de 50% em 33,3% das instituições e as 
demais com conformidade acima de 50%. Outra fragilidade foi à ausência de protocolos 
referente à prevenção de IRAS associadas ao uso de dispositivos invasivos e uso de 
antimicrobiano. Em relação a estes dados destaca-se a importância de uma CCIH 
atuante, pois, dentre suas competências tem-se a investigação e o acompanhamento 
dos índices de infecção e, com isso a necessidade de se traçar medidas preventivas, 
como por exemplo, o desenvolvimento de protocolos voltados à realização de 
procedimentos invasivos. Além disso, se faz necessário à divulgação dos resultados da 
busca ativa para a equipe, a fim de envolver todos os profissionais no processo de 
controle e prevenção das IRAS22. Mais um dado no item “processo” que se deve 
enfatizar, é a presença de protocolo para a higienização das mãos em 100% das 
instituições, no entanto só 50% destas acompanham a adesão entre os profissionais. 
Sabe-se que a lavagem das mãos realizada corretamente possui impacto positivo na 
redução das IRAS e na diminuição da transmissão de microrganismos, com isso, o 
acompanhamento da adesão de higienização das mãos pelos profissionais é essencial 
para identificar a realização desta etapa23 No que tange a segurança no uso de 
medicamento, a avaliação revelou dados preocupantes, pois, 83,3 % dos serviços não 
atingiram 50% de conformidade. Várias foram às fragilidades identificadas nesse 
processo como a inexistência de protocolo de uso de medicamentos em RN e a não 
identificação de dispositivos como os extensores parenterais. Estudo24 em consonância 
com essa pesquisa revela que os problemas com a segurança no uso de medicamentos 
representam 38% dos incidentes em UTIN, seja por inadequação de doses e/ ou 
omissão ou falha técnica. Esses índices podem estar relacionados com particularidades 
dos neonatos que requerem doses precisas que acompanhem a variação do peso e 
rediluições específicas o que torna o processo mais complexo. Com relação à 
prevenção de Lesão por pressão (LPP), apenas 66,6% das instituições foram avaliadas 
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com conformidade acima de 50%, e em uma das UTIN nenhum item foi atingido. Acerca 
da ocorrência de LPP, pesquisa25 desenvolvida na região centro-oeste do Brasil 
ressaltou um índice de 40,4% em pacientes internados na UTIN, em alguns casos, 
múltiplas lesões no mesmo paciente, a principal causa é a dermatite de fralda, seguido 
por edema e eritema. Dessa forma, é imprescindível medidas de prevenção e cuidados 
com a pele, já que esta tem papel primordial na termorregulação e funciona como 
barreira física nas defesas do neonato. Na analise do elemento “resultado”, o item 
“indicadores de SP” revelou que metade das UTIN atingiu conformidade abaixo de 30%. 
Diante disso, reforça-se a relevância das notificações como mecanismo indispensável 
para SP, visto que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de melhoria com base 
nas necessidades do serviço com o intuito de minimizar a ocorrência de incidentes26. 
Além das notificações, os indicadores como um todo são primordiais para acompanhar 
o desenvolvimento da SP e o sucesso das medidas implantadas, pois esses retratam a 
qualidade das práticas assistenciais e auxiliam na tomada de decisões que objetivam 
prevenção de danos e diminuição das situações de risco27. Ao analisar a avaliação 
geral do cuidado seguro nas UTIN, duas instituições foram classificadas com cuidado 
inseguro e os outros serviços com cuidado parcialmente seguro, logo, o cuidado seguro 
não foi alcançado nas unidades avaliadas. Pesquisa28 realizada no Brasil, afirma que 
em algumas instituições de saúde o cuidado seguro é visto pela equipe apenas como a 
realização correta de um procedimento técnico, porém, o conceito é mais amplo e 
envolve uma estrutura física adequada, uso de tecnologias apropriadas e uma 
assistência integral que proporcione resolutividade as necessidades do neonato. 
Realça-se que os resultados obtidos pelos avaliadores, nesse estudo, são cofiáveis uma 
vez que foi verificado o coeficiente Kappa, o qual indicou uma concordância perfeita 
entre os juízes, o que significa que as respostas encontradas na avaliação não 
divergiram entre eles na classificação do cuidado. Contudo, considera-se enquanto 
limitações do estudo o fato de analisar apenas hospitais locais, com uma população 
pequena, por serem poucas instituições e a coleta de dados ser realizada de maneira 
pontual, o que retrata a observação de algumas oportunidades de melhoria direcionadas 
ao que pôde ser evidenciado. 
 
Conclusão 
 
Esse estudo possibilitou avaliar a segurança na prestação do cuidado de enfermagem 
em UTIN, por meio da aplicação de um protocolo gráfico baseado nos elementos 
propostos por Donabedian10, foram observadas inadequações que resultaram na 
classificação do cuidado como “parcialmente seguro” ou “inseguro”. Diante dos 
achados, se faz necessário à adoção de medidas que possibilitem mudanças nessa 
realidade, e mais investimentos na segurança do paciente em busca da qualificação do 
cuidado, como por exemplo, adequação da estrutura, fornecimento de recursos e 
preparação dos profissionais de acordo com as particularidades do neonato. Logo, os 
dados expostos nessa pesquisa são de grande importância para promoção de melhorias 
na SP dos serviços de saúde, uma vez que permitiu a identificação das principais 
potencialidades e fragilidades das UTIN. E contribui ainda, para o planejamento de 
ações mais direcionadas as deficiências das unidades e da equipe de enfermagem. 
Realça-se, ainda, a necessidade de se avaliar outros serviços com base em evidências 
científicas, como o protocolo utilizado, na busca pelas boas práticas em saúde e 
enfermagem. 
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Quadro 1. Avaliação geral do cuidado seguro nas UTIN por avaliador. Natal/RN, Brasil, 
2019. 
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Tabela 1. Caracterização das UTIN quanto ao número de leitos, presença de Núcleo de 
Segurança do Paciente (NSP), Comissão de controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
número de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Natal/RN, Brasil, 2019. 

 

 

Tabela 2. Porcentagem de conformidades dos itens do checklist para o elemento 
Estrutura. Natal/ RN, Brasil, 2019. 
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Tabela 3. Porcentagem de conformidades dos itens do checklist para o elemento 
Processo. Natal/ RN, Brasil, 2019. 
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Tabela 4. Porcentagem de conformidades dos itens do checklist para o elemento 
Resultado. Natal/ RN, Brasil, 2019. 
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TÍTULO: Avaliação in vitro das propriedades físico-mecânicas de restaurações 

semidiretas: um estudo piloto. 

Resumo 

O desenvolvimento da técnica semidireta, assim como da técnica indireta só tornou-se 
possível devido a evolução dos materiais adesivos. Atualmente, o cimento resinoso tem 
sido o material de eleição para cimentação de restaurações. O cimento resinoso surgiu 
com o objetivo de substituir cimentos tradicionais, como o de fosfato de zinco, 
policarboxilato e de óxido de zinco e eugenol, devido as propriedades mecânicas 
insatisfatórias desses materiais e sua alta solubilidade em meio bucal. Nesse estudo 
piloto serão utilizados incisivos bovinos (n=20) distribuídos em 2 grupos, sendo cada um 
composto por 10 dentes distribuídos de forma aleatória de acordo com o cimento 
resinoso que será utilizado na cimentação (convencional ou autoadesivo). As 
propriedades avaliadas através dos testes serão: adaptação marginal, resistência de 
união e nanoinfiltração. O objetivo desse trabalho é definir qual dos agentes cimentantes 
garante melhores propriedades físico-mecânicas das restaurações semidiretas, 
possibilitando uma longevidade satisfatória. 
 
Palavras-chave: Restauração, resina, resistência, adesividade, cimentantes 

TITLE: IN VITRO EVALUATION OF THE DURABILITY OF UNIQUE DIRECT 

RESTORATION: A Pilot Study 

Abstract 

The development of the semi-direct technique as well as the indirect technique only 
became possible due to the evolution of adhesive materials. Currently, resin cement has 
been the material of choice for cementing restorations. The resinous cement was created 
to replace traditional cements, such as zinc phosphate, polycarboxylate and zinc oxide 
eugenol, due to the unsatisfactory mechanical properties of these materials and their 
high solubility in the oral environment. In this pilot study will be used bovine incisors (n = 
20) distributed in 2 groups, each consisting of 10 teeth distributed randomly according to 
the resin cement that will be used in cementation (conventional or self-adhesive). The 
properties evaluated through the tests will be: marginal adaptation, bond strength and 
nanoinfiltration. The objective of this work is to define which of the cementing agents 
guarantees the best physical-mechanical properties of semi-direct restorations, enabling 
a satisfactory longevity. 
 
Keywords: Restoration; resin; resistance; adhesiveness; cementing. 

Introdução 
Com o passar do tempo a dentística restauradora vem se aprimorando e o surgimento 
de novas técnicas e materiais dentários cada vez mais avançados proporcionou ao 
cirurgião-dentista uma gama de possibilidades que permitiram alcançar resultados mais 
satisfatórios no que se diz respeito a estética e longevidade dos tratamentos 
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restauradores. No entanto, apesar do advento tecnológico dos novos materiais, ainda é 
possível observar a existência de um grande número de falhas, que em sua maioria, 
resultam da tensão gerada pela contração de polimerização, o que ocorre 
principalmente nas restaurações extensas de dentes posteriores (SANTOS, TONETTO, 
2016). Atualmente, a resina composta tem comprovado sua versatilidade, podendo ser 
utilizada em diversas técnicas, apesar de ainda ser mais relacionada com a técnica 
direta. Porém, a técnica direta encontra limitações, tendo em vista sua contraindicação 
em caixas proximais amplas, perda de cúspides e cavidades extensas. Nesses casos, 
a melhor indicação seria a restauração indireta, no entanto, a necessidade de uma etapa 
laboratorial resulta em um aumento de custo e um maior tempo clínico, o que pode 
impossibilitar o tratamento, a depender da condição financeira do paciente (TONOLLI, 
HIRATA, 2010). As resinas compostas tornaram-se o material de eleição quando se 
trata da técnica restauradora direta em cavidades pequenas e médias, mas apesar de 
suas vantagens, as resinas compostas apresentam uma característica que torna sua 
aplicação um desafio: a contração de polimerização. Essa propriedade dos materiais 
resinosos imprime efeitos negativos ao dente e à interface adesiva, devido a tensão 
gerada durante o processo de fotopolimerização. A contração de polimerização pode 
acarretar no insucesso do procedimento restaurador, resultando em infiltração marginal, 
pigmentação, cáries secundárias, sensibilidade pós-operatória e fratura da restauração 
(MANTRI, MANTRI, 2013). A técnica semidireta surgiu a partir da análise das vantagens 
e desvantagens de ambas as técnicas (direta e indireta) e tem por finalidade apresentar 
uma medida alternativa aos casos onde existe a indicação de restauração indireta, 
porém com o custo reduzido. A técnica semidireta consiste na confecção de uma 
restauração em resina composta em um modelo semirrígido, onde será polimerizada e 
posteriormente levada a boca para cimentação. Todo o procedimento poderá ser 
realizado em apenas uma sessão clínica, excluindo-se a etapa laboratorial e diminuindo 
o tempo clínico, contribuindo assim para a diminuição do custo para o paciente 
(TONOLLI, HIRATA, 2010). O desenvolvimento da técnica semidireta, assim como da 
técnica indireta tornou-se possível devido à evolução dos materiais adesivos. 
Atualmente, o cimento resinoso tem sido o material de eleição para cimentação dessas 
restaurações. O cimento resinoso surgiu com o objetivo de substituir cimentos 
tradicionais, como o de fosfato de zinco, policarboxilato e de óxido de zinco e eugenol, 
devido as propriedades mecânicas insatisfatórias desses materiais e sua alta 
solubilidade em meio bucal (GUEDES et al., 2008). Existem diversos tipos de cimentos 
resinosos, classificados de acordo com o tratamento prévio da superfície dentária. 
Dentre esses, o cimento resinoso convencional é aquele que utiliza ácido e sistema 
adesivo, separadamente. E o cimento resinoso autoadesivo é aquele utilizado sem 
necessidade de qualquer tratamento de superfície (SOUZA, FILHO, BEATRICE, 2011). 
Além do tipo do cimento, um dos principais fatores para o sucesso clínico em 
restaurações cimentadas é a técnica de cimentação, já que essa determinará a 
resistência e adesividade na interface dente-restauração para favorecer a durabilidade 
de união (SOKOLOWSKI et al., 2018). Apesar do significante avanço na área da 
cimentação adesiva ainda há escassez de estudos que avaliem a durabilidade de união 
das restaurações semidiretas através de diferentes sistemas de cimentação. 
 
Metodologia 
 
Incisivos bovinos, livres de trincas e defeitos estruturais foram selecionados e 
desinfectados em uma solução aquosa de Timol (0,1%) a 40ºC durante uma semana. 
As raízes foram removidas com discos diamantados exatamente na junção 
amelocementária (JAC), através de cortes retos, transversais, distantes 4mm do ponto 
mais inferior (proximal do elemento dentário) da JAC nas coroas dos dentes de modo a 
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se conseguir uma amostra de 4mm de espessura, em formato de disco, com um vazio 
central ocupado pela cavidade pulpar. As faces superior e inferior das amostras foram 
lixadas com discos de granulação 400 e 600 para obter uma dentina plana. Os preparos 
cavitários foram realizados a partir do espaço da cavidade pulpar, em uma máquina 
padronizadora com broca Maxicut cônica, originando cavidades padronizadas (4,8 mm 
de diâmetro superior x 2,8 mm de diâmetro inferior e 4 mm de profundidade). A 
restauração foi executada através da técnica semidireta intraoral, ou seja, diretamente 
na cavidade preparada nos incisivos bovinos sem condicionamento ácido prévio. A 
confecção da peça foi feita pela técnica incremental com resina composta Filtek Z250 
XT da 3M, na qual cada incremento foi fotopolimerizado por 20 segundos. Após a 
polimerização final, a restauração foi removida da cavidade e levada junto com um copo 
com água ao forno micro-ondas, durante 5 minutos para pós-polimerização pelo calor, 
objetivando uma conversão máxima de monômeros, estabilidade dimensional e 
propriedades mecânicas melhoradas. A restauração foi cimentada na cavidade 
preparada após profilaxia com pedra-pomes e água. A cimentação foi realizada com 
dois tipos de cimento resinoso, sendo um autoadesivo (RelyX U-200) e o outro 
autocondicionante (RelyX Ultimate) de acordo com as especificações do fabricante. 
Sendo assim, para as restaurações que foram cimentadas com o cimento 
autocondicionante (RelyX Ultimate), após a profilaxia da cavidade, foi aplicada de forma 
ativa por 20 segundos uma camada de Single Bond universal e volatilização por 5 
segundos, com posterior aplicação do cimento nas paredes da cavidade e na superfície 
interna da restauração. Após isso, a restauração foi assentada na cavidade, os 
excessos foram removidos com posterior fotopolimerização por 20 segundos. Para as 
restaurações que foram cimentadas com o cimento autoadesivo (RelyX U200), após a 
profilaxia da cavidade, foi aplicado o cimento nas paredes da cavidade e na superfície 
interna da restauração. Após isso, a restauração foi assentada na cavidade, os 
excessos foram removidos com posterior fotopolimerização por 20 segundos. Avaliação 
Resistência de união e Padrão de Fratura Para mensurar a resistência de união, utilizar-
se-á uma máquina universal de ensaios com um orifício no centro, onde serão colocadas 
as amostras com a base menor voltada para cima. Um dispositivo de formato esférico 
será adaptado na máquina e uma força de compressão será realizada contra a 
restauração, no centro da face menor, com a finalidade de romper o compósito. A força 
necessária para romper a restauração será registrada no momento da fratura e os 
resultados serão calculados em KgF. Após a realização do teste, os padrões de falha e 
fratura serão analisados em um microscópio de dissecação e classificados em: falha 
adesiva, coesiva no compósito ou mista. Análise estatística Com relação aos dados 
obtidos das avaliações laboratoriais, os procedimentos estatísticos foram realizados por 
meio do software GraphPad Prism versão 89.1. Para a análise inferencial foi adotado o 
teste T de amostras independentes para comparação de médias da resistência de união 
ao push out entre as duas estratégias cimentantes. O Padrão de Fratura foi apresentado 
de forma descritiva, com os valores relativos e absolutos dos tipos de fratura mais 
frequentes. Para todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 
5% (p<0,05). 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS A tabela 1 mostra os valores de médias e desvios padrões de resistência 
de união por push-out considerando os diferentes grupos avaliados. Foi observado que 
o gupo onde foi utilizado o cimento autocondicionante (RelyX Ultimate) apresentou 
valores de resistência de união superiores aos valores obtidos no grupo em que foi 
utilizado o cimento autoadesivo (RelyX U200). A tabela 2 demonstra os padrões de 
fratura encontrados após o rompimento do compósito. No grupo onde foi utilizado o 
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cimento autocondicionante (RelyX Ultimate) predominaram fraturas do tipo mista (80%), 
sendo encontradas também fraturas coesivas (20%). Já no grupo onde foi utilizado o 
cimento autoadesivo (RelyX U200) predominaram as fraturas do tipo adesiva (90%), 
enquanto que as fraturas mistas ocorreram em menor quantidade (10%). DISCUSSÃO 
O presente estudo avaliou o desempenho de dois diferentes tipos de cimentos, um 
autocondicionante (RelyX Ultimate) e um autoadesivo (RelyX U200), na cimentação de 
restaurações semidiretas. Estudos anteriores constataram a eficiência dos adesivos 
universais, mostrando uma boa adesão por longo período de tempo, tendo desempenho 
semelhante aos adesivos convencionais e autocondicionantes. Devido ao bom 
desempenho dos adesivos universais foram elaboradas novas estratégias de 
cimentação para restaurações indiretas, juntamente com cimentos resinosos (MUÑOZ, 
et al. 2015). Muitas vezes, essa eficiência adesiva deve-se à presença do monômero 
10-MDP, que além de proporcionar uma boa adesão química, confere ao adesivo Single 
Bond Universal a acidez necessária para que este seja classificado como 
autocondicionante (ERICKSON, BARKMEIER, LATTA, 2009; YOSHIDA, et al., 2012). 
Já os cimentos autoadesivos não necessitam de qualquer pré-tratamento na dentina, 
visto que combinam o sistema adesivo ao cimento resinoso numa única aplicação 
(VIOTTI, et al. 2009; WEISER, BEHR, 2015). Para um bom resultado da técnica 
autoadesiva o controle da umidade tem demonstrado ser o fator mais importante para 
uma maior resistência de união na interface adesiva. Ainda assim, segundo Ferreira et 
al. (2012), a maioria dos cimentos autoadesivos proporciona valores de resistência de 
união inferiores aos observados em cimentos autocondicionantes. Isto pode ser 
explicado pelo fato dos cimentos autoadesivos manterem um baixo pH por longo período 
de tempo, mesmo depois da polimerização (GUARDA, 2010). Com relação ao tipo de 
fratura após o ensaio mecânico à extrusão por push out, observou-se que no grupo em 
que foi utilizado o cimento autoadesivo (RelyX U200), ou seja, aquele que apresentou 
menor resistência de união, predominaram as fraturas do tipo adesiva, o que pode ser 
atribuído ao estresse de polimerização na camada do cimento. O principal problema da 
utilização de cimentos resinosos continua sendo a tensão resultante da contração de 
polimerização. Na fase pré-gel, devido ao escoamento do material, o estresse de 
contração é mínimo, não havendo tensão na interface adesiva. Já no ponto gel, onde a 
capacidade de escoamento do material está reduzida, é onde existe maior concentração 
de forças de tensão. Logo, o estresse gerado é transferido para a estrutura dental, 
podendo ocasionar falhas adesivas ou até fraturas em esmalte. Por isso, é importante 
considerar a relação do agente cimentante com as diferentes superfícies presentes, 
tendo em vista que uma falha adesiva nas interfaces pode ser um sinal de insucesso 
clinico do procedimento (GIACHETTI, et al. 2007; ALVES, et al. 2016). 
 
Conclusão 
 
De acordo com os resultados, o cimento autocondicionante apresentou um melhor 
desempenho quando comparado ao cimento autoadesivo. Este estudo demonstrou a 
importância da utilização do sistema adesivo (neste caso o adesivo Single Bond®), e 
sua eficácia na promoção do condicionamento da superfície cavitária, propiciando a 
adesividade necessária para que a cimentação desempenhe sua função com segurança 
e durabilidade. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO DO INIBIDOR DE TRIPSINA 

SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA 

L.)ENCAPSULADO 

Resumo 

A obesidade é considerada uma epidemia mundial, e a estatística de pessoas obesas 
vem aumentando a cada dia. A obesidade ocorre pela desregulação do balanço 
energético do indivíduo, ligados a fatores ambientais, como o consumo excessivo de 
alimentos e o sedentarismo, e o fatores hormonais no qual diversos hormônios estão 
envolvidos no controle da ingestão alimentar, com destaque para a colecistoquinina 
(CCK), que atua no receptor de CCK1R presentes nos neurônios aferentes vagais no 
intestino. Nesse sentido estudos comprovam que o inibidor de tripsina isolado de 
sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) apresenta ação sacietogênica e 
anti-inflamatória em modelo experimental. Com isso, o presente estudo objetivou 
caracterizar fisicamente o inibidor de tripsina sacietogênico da semente de tamarindo 
(tamarindus indica L.) encapsulado. O ITT foi extraído das sementes de tamarindo e 
isolado por meio de cromatografia de afinidade em Tripsina-Sepharose. Para o 
encapsulamento, foi utilizada a técnica de nanoprecipitação em solvente orgânico, e os 
agentes encapsulantes avaliados foram quitosana e a proteína do leite isolada. Foram 
utilizadas as metodologias DLS e potencial Zera para avaliar o tamanho, potencial de 
agregação e carga superficial da partícula do ITT. Foi considerado a diferença 
estatisticamente significativa quando p<0,05. Os resultados revelaram a obtenção de 
partículas nanométricas com distribuição de tamanho homogênea, bem como potencial 
Zeta de -38,27. Dessa 
 
Palavras-chave: Obesidade, inibidor de tripsina, Tamarindus indica L., encapsulamento. 

TITLE: PHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE ENCAPSULATED TAMARINDO 

(TAMARINDUS INDICA L.) SEED TRIPSIN INHIBITOR 

Abstract 
Obesity is considered a worldwide epidemic, and the number of obese people is 
increasing every day. Obesity occurs by deregulation of energy balance of the individual, 
linked to environmental factors such as excessive food consumption and physical 
inactivity, and hormonal factors in which various hormones are involved in the control of 
food intake, especially cholecystokinin (CCK) , which acts on the CCK1R receptor 
present in vagal afferent neurons in the gut. Studies have shown that trypsin inhibitor 
isolated from tamarind seeds (Tamarindus indica L.) (ITT) has a sacietogenic and anti-
inflammatory action in an experimental model. Thus, the present study aimed to 
physically characterize the encapsulated tamarind seed (tamarindus indica L.) trypsin 
inhibitor. TTI was extracted from tamarind seeds and isolated by trypsin sepharose 
affinity chromatography. For encapsulation, the organic solvent nanoprecipitation 
technique was used, and the encapsulating agents evaluated were chitosan and milk 
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protein isolated. The DLS and Zera potential methodologies were used to evaluate the 
ITT particle size, aggregation potential and surface charge. The statistically significant 
difference was considered when p <0.05. The results revealed the obtaining of 
nanometric particles with homogeneous size distribution, as well as Zeta potential of -
38.27. Thus, these results confirm the obtaining of manometric particles with 
homogeneous size distribution, negative surface charge and highly stable. In 
 
Keywords: Obesity, trypsin inhibitor, Tamarindus indica L., encapsulation. 

Introdução 

A obesidade é definida pela Diretriz Brasileira de Obesidade (2016) como o acúmulo de 
tecido gorduroso localizado ou generalizado, provocado por desequilíbrio nutricional 
associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino metabólico. Essa patologia é vista 
como um processo multifatorial devido aos hábitos de vida que impactam no balanço 
energético, favorecendo o ganho de peso, ser influenciados por diversos fatores 
externos. Dentre eles, fatores psicológicos, sócio-econômicos, culturais e ambientais, 
incluindo acesso à alimentação de qualidade, infra-estrutura para exercício físico, 
acesso à informação e a serviços de saúde (PRADO, 2009; LUFT, 2010; REUTER, 
2016). Estudos têm revelado um alarmante crescimento no aumento do sobrepeso e da 
obesidade em países desenvolvidos e principalmente nos países em desenvolvimento, 
e entre eles o Brasil se destaca, apresentando um aumento de 23% na prevalência da 
obesidade quando comparado ao ano de 2006, apontando, dessa forma, que o excesso 
de gordura corporal causado pela inadequação do balanço energético (COUTINHO, 
1999; BRASIL; 2015). Já se tem bem elucidado na literatura que o balanço energético 
é controlado pelo sistema nervoso central, sendo os neurônios aferentes e sinais 
hormonais responsáveis pela digestão e metabolismo dos alimentos. A colecistocicina 
(CCK) é caracterizada como um dos principais hormônios gastrointestinais envolvidos 
na regulação a curto e longo prazo, ocasionando redução dos sinais de fome e 
consequentemente o aumento da saciedade (DAMIANI; DAMIANI, 2011). Um estudo 
realizado por Araújo et al. (2005) mostrou que as sementes de tamarindo (Tamarindus 
indica L.) apresentavam proteínas bioativas, com atividade anti-tripsina, capazes de 
inibir enzimas digestórias de larvas de insetos pragas, bem como interferir no 
crescimento larval de diversos insetos. Do ponto de vista nutricional,outro estudo, 
revelou propriedades funcionais, nutricionais e químicas bem caracterizadas desse 
inibidor de tripsina (BHATTACHARYA et al., 1993; BHATTACHARYA et al., 1994). 
Apesar das funções já bem esclarecidas, ainda não se tem informações sobre sua 
aplicabilidade no combate a doenças como obesidade, devido à constatação de que a 
presença de proteínas não digeridas no lúmen intestinal ativa, mediado pelo peptídeo 
monitor, um mecanismo de estimulação da produção de um hormônio de caráter 
sacietogênico, a colecistoquinina (CCK) (KOMARNYTSKY et al., 2011; NAKAJIMA et 
al., 2011). A técnica de encapsulação é fundamentadana metodologia na qual as 
substâncias ativas são envolvidas por um material de parede (agente encapsulante), 
formando uma barreira física que promove a proteção dessas substâncias contra os 
fatores do meio em que se encontram. Éconsiderada uma alternativa relevante por 
favorecer a estabilidade e solubilidade em água de substâncias e nutrientes, ademais a 
técnica de encapsulação pode promover o aperfeiçoamento da bioacessibilidade dos 
componentes encapsulados (RAY et al., 2016). Embora estudos com inibidores de 
tripsina revelem que moléculas bioativas apresentam efeito sacietogênico, aumento das 
concentrações de CCK, e, consequentemente, à redução do consumo alimentar e ao 
peso corporal em animais eutróficos, ainda não existem evidencias de perda de peso 
em animais com obesidade, bem como, melhora nos parâmetros inflamatórios. No 
entanto, não há dados na literatura sobre a técnica de encapsulação de ITT, que tem 
como finalidade principal o prolongamento e potencialização do efeito dos inibidores de 
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tripsina. Visto isso, o presente estudo objetiva caracterizar fisicamente o inibidor de 
tripsina sacietogênico da semente de tamarindo (tamarindus indica L.) encapsulado 
tendenciado avaliar se a técnica de encapsulação trará algum benefício à estabilidade 
e à eficiência da atividade antitríptica do inibidor. 
 
Metodologia 

 
2. METODOLOGIA 2.1 Obtençãodo ITT A metodologia utilizada para obtenção da 
molécula (ITT) em estudo foi estabelecida conforme Medeiros et al., (2018). Os ensaios 
in vitro foram realizados no Laboratório de Química e Função de Proteínas Bioativas 
(LQFPB) do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Brasil. Todas as etapas do processo de isolamento do ITT foram 
analisadas quanto à sua atividade de inibição para tripsina, utilizando a tripsina sérica 
bovina e como substrato o N-benzoyl-DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA) a 1,25 mM, a 
leitura dessa reação foi realizada em espectrofotômetro a 405 nm (KAKADE; SIMONS; 
LIENER, 1969). Enquanto as proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford 
(1976), utilizando a albumina de soro bovino (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). 
2.2 Encapsulação do ITT Essa etapa da pesquisa ocorreu no Laboratório de Análise dos 
Alimentos, do Departamento de Nutrição da UFRN e, no Laboratório de Tecnologia e 
Biotecnologia Farmacêutica (TecBioFar), no Departamento de Farmácia da UFRN. 2.3 
Obtenção dos encapsulados contendo ITT A metodologia foi baseada em LUQUE-
ALCARAZ et al., (2016) com modificações. As soluções de injeção (20 mL) foram 
preparadas segundo a razão agente encapsulante: ativo de 1:4 (p/p) para os grupos 
contendo proteína do leite isolada e quitosana, separadamente. Para o grupo contendo 
a combinação dos materiais de parede, foi utilizada a razão ITT: proteína do leite 
isolada: quitosana de 1:2:2 (p/p). Para o preparo a solução de injeção contendo 
quitosana purificada, o pH foi ajustado para valor igual a 3,0, utilizando ácido acético 
PA. A solução foi submetida à agitação magnética por 180 minutos a 50°C. Após esse 
tempo, o pH da solução foi elevado a 5,5, utilizando NaOH (6 M). Posteriormente, o ITT 
foi solubilizado por 15 minutos, sob agitação magnética a temperatura ambiente, nessa 
solução de injeção. Em relação à proteína isolada do leite, a solução de injeção foi 
solubilizada sob agitação magnética por 40 minutos a temperatura ambiente. Após esse 
tempo, o ITT foi adicionado para ser solubilizado sob agitação magnética por 15 minutos 
a temperatura ambiente. O preparo do duplo material de parede foi realizado conforme 
citado anteriormente, sendo essas soluções de injeção preparadas na proporção 
massa/massa equivalente a 1:2:2 (ITT: quitosana: proteína isolada do leite), totalizando 
e mantendo dessa forma, a proporção núcleo e material de parede de 1:4. O solvente 
orgânico utilizado para promover a precipitação foi o etanol absoluto, na proporção de 
solução injeção: etanol igual a 1:5 (v/v), a temperatura de 10°C. O tensoativo utilizado 
foi o tween 80 solubilizado no etanol na proporção 0,10%. A injeção da solução contendo 
agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 5 minutos, sob a 
ação do ultradispersor (Ika) a 18.000RPM, utilizando seringa. Todo o processo foi 
realizado em triplicata. Posteriormente, todas as dispersões obtidas foram centrifugadas 
(800 RPM a 10°C por 10 minutos) para separação do precipitado, o qual foi desidratado 
em etanol por overnight nas proporções: 1:4 (etanol: proteína isolada do leite) e; 1:7 
(etanol: quitosana) e (etanol: quitosana: proteína isolada do leite), nesses agentes 
encapsulantes (quitosana e duplo material de parede), a etapa de desidratação foi 
repetida. Os resíduos gerados foram secados em evaporador rotatório (temperatura de 
35°C e pressão igual a 0 lbf/pol2), liofilizados (temperatura de -42 °C e pressão igual a 
10-3 mbar). 2.4 DLS Para a execução dessa análise, foram utilizadas 10 mg dos 
ITT/NPs seco, os quais foram diluídas em 3 mL de água destilada, sendo em seguida 
dispostos em cubetas de acrílico para a medição do tamanho de partícula e índice de 
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polidispersão. Para medida do potencial Zeta, as NPsforam dispostas em cubetas 
específicas munidas de eletrodos laterais. 2.5 Potencial Zeta Para a mensuração do 
Potencial Zeta, 10 mg de EQPI foram dispersos em 4 mL de água. As leituras foram 
realizadas em cubetas de vidro aclopadas a um eletrodo lateral. O procedimento ocorreu 
em triplicata, sendo realizadas 10 corridas por 1 minuto. A análise foi realizada no 
NanoBrook ZetaPlus Potential Analyzer, associado ao software Brookhaven Instruments 
- PALS Zeta Potential Analyzer. Os dados fornecidos pelo software foram avaliados, 
considerando a média e o desvio padrão. Todo o procedimento se deu, também, no 
NUPEG da UFRN. 2.7 Análise estatística A caracterização física foi expressa em média 
e desvio-padrão quando possível e necessário. Os testes estatísticos serão utilizados 
conforme natureza e distribuição das variáveis, sendo utilizadoAnova com pós-teste de 
Tukey o qual foi considerado a diferença estatisticamente significativa quando p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 3.1 Caracterização das nanopartículas A Figuras 1A 
e 1B revelam os resultados de caracterização por Difração a laser para QPI e EQPI. 
Cabe ressaltar que o QPI foi caracterizado para garantir que seria administrada, nos 
ratos, uma nanoformulação com características físicas semelhantes ao EQPI, para fins 
de comparação dos resultados observados. Em relação à Difração a laser, em meio 
aquoso, o diâmetro médio e o índice de polidispersão foram, respectivamente, de 123,9 
(11,30) nm e 0,23 (0,01) para QPI (Figura 1A) e, de 117,4 (24,10) nm e 0,37 (0,004) 
para EQPI (Figura 1B). Esses resultados confirmam a obtenção de partículas 
nanométricas com distribuição de tamanho homogênea, segundo Pagels & 
Prud'homme91 e EFSA92. Segundo Kim et al.118, Zhang et al.119 e Samaele et al.120, 
fatores como a força iônica, presença de eletrólitos, agregação, forças eletrostáticas e 
pH podem afetar diretamente à estabilidade, solubilidade e tamanho das partículas em 
água, justificando discreto aumento nos diâmetros das partículas, como observado no 
presente estudo. Figura 1. Caracterização das nanoformulações QPI e EQPI obtidas 
pela técnica de nanoprecipitação. A. Difração a laser obtida por QPI pela dispersão de 
nanopartículas em água e reticulação prévia utilizando formaldeído. B. Difração a laser 
obtida para EQPI pela dispersão de nanopartículas em água e reticulação prévia usando 
formaldeído. O Potencial Zeta revelou uma carga superficial média igual a -38,27 (0,15). 
Em relação à média obtida para o Potencial Zeta do EQPI disperso em água, observou-
se que o resultado foi semelhante ao obtido por Queiroz et al. (2018), de -38.66 (2.81) 
mV. Cabe ressaltar que, apesar de, no estudo mencionado, haver sido utilizada acetona 
como solvente orgânico para promover a dispersão das partículas, e, no presente 
estudo, ter sido utilizada a água, isso não foi suficiente para promover alteração nas 
cargas superficiais presente nas partículas. Com isso, pode-se sugerir que o EQPI 
apresenta-se altamente estável em pH neutro. 
 
Conclusão 

 
Com base na análise dos resultados encontrados foi possível constatar que o inibidor 
de tripsina presente na semente do tamarindo apresenta-se como uma nanopartícula 
com distribuição de tamanho homogênea, carga superficial negativa e altamente 
estável. Indicando a presença da proteína do leite isolada na superfície dessa 
nanopartícula. 
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TÍTULO: Funcionalidade de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Introdução: A dor no pé é um problema comum e com causas diversas. Afetando de 
maneira adversa as atividades de vida diária. As órteses são consideras uma maneira 
de tratamento conservador. Entretanto, o seu uso ainda é muito restrito a calçados 
fechados. Dessa maneira, a introdução de novos designs em chinelos permite melhorar 
a funcionalidade e ampliar o uso para outros grupos populacionais. Objetivo: avaliar a 
funcionalidade no uso de palmilhas posturais adaptadas em chinelos de tiras em 
indivíduos com dores persistentes no retropé. Métodos: Estudo clínico, controlado, 
aleatorizado, duplo cego. Incluídos 66 pacientes, randomizados em dois grupos: grupo 
chinelo customizado (CC) (n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). Foram submetidos 
ao tratamento utilizando o chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. 
Sendo realizada avaliação inicial (T0) e avaliação final (T12) para a variável 
funcionalidade, a partir dos questionários Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) e Foot 
Function Index (FFI). Resultados: Na análise intragrupo, o FAAM e FFI, apresentaram 
resultados estatisticamente significativos para ambos os grupos. Na análise intergrupo, 
o FAAM não apresentou resultados estatisticamente significativos e o FFI obteve 
resultados apenas no grupo CC. Conclusão: Sugere-se que as palmilhas posturais 
customizadas e adaptadas em chinelos, como forma de tratamento para dores 
persistentes no retropé, apresentam melhora na função do pé. 
 
Palavras-chave: Palmilhas posturais. Dor no retropé. Fisioterapia. Reumatologia. 

TITLE: Effectiveness of using flip-flop postural palms to assess the functionality of 

individuals with persistent hindfoot complaints 

Abstract 

Introduction: Foot pain is a common problem with various causes. Adversely affecting 
activities of daily living. Orthotics are considered a conservative treatment approach. 
However, its use is still very restricted to closed shoes. Thus, the introduction of new 
designs in flip flops allows for improved functionality and broadening use for other 
population groups. Objective: To evaluate the functionality in the use of postural insoles 
adapted to strap slippers in individuals with persistent hindfoot pain. Methods: Clinical, 
controlled, randomized, double blind study. Included 66 patients, randomized into two 
groups: custom slipper group (CC) (n = 34) and smooth slipper group (CL) (n = 32). They 
underwent treatment using the slipper for at least 4 hours a day for 12 weeks. Initial 
assessment (T0) and final assessment (T12) for the functionality variable were 
performed using the Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) and Foot Function Index 
(FFI) questionnaires. Results: In the intragroup analysis, FAAM and FFI presented 
statistically significant results for both groups. In the intergroup analysis, FAAM did not 
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present statistically significant results and FFI obtained results only in the CC group. 
Conclusion: It is suggested that custom postural insoles adapted to flip-flops, as a 
treatment for persistent hindfoot pain, have improved foot function. 
 
Keywords: Postural insoles. Hindfoot pain. Physiotherapy. Rheumatology. 

Introdução 
INTRODUÇÃO: A dor no pé é reconhecida como um problema comum e com causas 
diversas (CHUTER; SEARLE; SPINK, 2016). Uma recente revisão sistemática observou 
que 1 em cada 5 pessoas, acima dos 45 anos apresentam com frequência dor no pé, 
resultando em dois terços dos casos de incapacidade moderada nas atividades de vida 
diária (THOMAS et al., 2011). Afetando de maneira adversa as atividades de vida diária, 
reduzindo a qualidade de vida, prejudicando o equilíbrio e a capacidade funcional da 
população com idade avançada (CHUTER; SEARLE; SPINK, 2016). A fasciopatia 
plantar (FP) equivale a uma das principais afecções dolorosas no pé, refletindo na 
funcionalidade diária dessas pessoas e, consequentemente, no aumento da procura por 
tratamento em ambulatórios (MOHSENI-BANDPEI, et al, 2014; ZHIYUN; TAO; 
ZENGWU, 2013). O diagnóstico é fundamentado nos sintomas apresentados pelo 
paciente, pela dor a palpação na inserção da fáscia plantar e o relato de dor matinal aos 
primeiros passos. Além disso, segundo (MCCLINTON; WEBER; HEIDERSCHEIT, 
2017) deve ser considerado também a presença do esporão de calcâneo, inflamações, 
degenerações ou lesões na fáscia, doenças do coxim adiposo e lesão no nervo 
periférico. O tratamento conservador para redução do quadro álgico no retropé consiste 
em mobilização articular, alongamento, órteses, terapia de ondas de choque e laser 
(SALVIOLI; GUIDI; MARCOTULLI, 2017). Apesar de que a utilização das órteses se 
restringe ao uso de calçados fechados, podendo ser considerado um obstáculo/desafio 
para o tratamento em locais com clima quente. No estudo Vicenzino et al. (2015), 
investigaram o uso de uma sandália contornada como forma de intervenção para 
melhora da dor. Como resultado, foi percebido que a sandália gerou redução 
semelhante na dor em comparação ao uso do sapato contornado, ou seja, os dois 
instrumentos geraram redução significativa no quadro álgico em comparação a um 
chinelo plano. Dessa forma, a introdução de novos recursos de design em chinelos, 
como pés moldados, alteração na espessura da sola e inclinações, permite melhorar a 
funcionalidade e ampliar o uso para outros grupos populacionais, ao passo dos calçados 
fechados que “restringe” esse uso (RISKOWSKI; DUFOUR; HANNAN, 2011; PRICE; 
GRAHAM-SMITH; JONES, 2013). O presente estudo tem por objetivo avaliar a 
funcionalidade no uso de palmilhas posturais adaptadas em chinelos de tiras em 
indivíduos com dores persistentes no retropé, para verificar se estas são uma alternativa 
efetiva e de baixo custo para tratamento desses indivíduos. Sendo assim, esse estudo 
irá contribuir para o melhor entendimento sobre órteses plantares, suas formas de 
confecção e utilização, e poderá criar uma forma mais econômica e acessível de 
tratamento para populações carentes. 
 
Metodologia 

 
MÉTODOS: Delineamento do estudo Este é um estudo clínico, controlado, aleatorizado, 
duplo cego. Foram incluídos 66 pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico de dor 
persistente no retropé há mais de 3 meses, com idade de 18 a 60 anos, habituados a 
utilizar chinelos de tiras, que não estivessem realizando outro tipo de terapia física. 
Excluídos aqueles que apresentassem feridas nos pés, cirurgias prévias nos pés e 
tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e que relatassem não conseguir 
utilizar chinelos. Participantes Após a avaliação inicial, os 66 pacientes foram 
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randomizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) (n=34) e grupo chinelo 
liso (CL) (n=32). A aleatoriedade foi realizada pelo site www.randomization.com e em 
seguida à randomização simples através de envelopes selados e opacos, numerados 
sequencialmente, a fim de manter sigilo de alocação. A amostra foi realizada por 
conveniência, mediante divulgação na mídia local e redes sociais. Ambos os grupos 
foram submetidos ao tratamento utilizando o chinelo por no mínimo 4 horas por dia 
durante 12 semanas. No qual, esses foram entregues em dias diferentes, a fim de evitar 
possíveis comparações em consonância com os diários para que pudessem anotar a 
quantidade de horas de uso do chinelo. Intervenção O estudo foi realizado na clínica 
escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/FACISA), na cidade de Santa Cruz, RN, Brasil. 
Para confecção dos chinelos de forma personalizada foi utilizado o plantígrafo. No qual, 
foi feito a impressão dos pés e a tomada de molde para a confecção dos chinelos e 
diferentes peças podais moldadas previamente. Foi anotado o número do chinelo de 
cada participante, assim como o tipo de pé, visto que para cada tipo seria adotado uma 
peça podal diferente: • Pés neutros: uso de botão; • Pé cavo: barra retrocapital; • Pé 
plano: arco medial. Chinelo Customizado (CC) Os voluntários do grupo intervenção 
receberam um par de chinelo de tira customizado (fig 1) com peças podais (fig 2) e 
cobertura em couro sintético perfurado bege. Sendo orientados a utilizar o chinelo por 
no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Caso alguma peça podal o(a) incomode, 
o(a) participante deveria retornar imediatamente para que os ajustes adequados fossem 
feitos ao chinelo. Chinelo Liso (CL) Os voluntários do grupo controle receberam os 
chinelos com a mesma cobertura dos que foram utilizados pelo grupo intervenção, 
porém sem as peças podais. As orientações de uso foram utilizar o chinelo por no 
mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Instrumentos de avaliação As avaliações 
foram realizadas por um fisioterapeuta cegado, nos seguintes tempos: avaliação inicial 
(T0) e avaliação final, após 12 semanas (T12). Os desfechos avaliados foram: • A função 
do pé pelo questionário FFI (Foot Function Index). Objetivo de avaliar a funcionalidade 
do pé, dividido em 3 subescalas: dor, dificuldade e limitação funcional. O resultado de 
todos os domínios foi somado e dividido por três para alcançar o resultado final do 
questionário que podem variar de 0 a 100% e são proporcionais ao comprometimento 
funcional do membro. Quanto mais alta a porcentagem, maior é a alteração funcional 
apresentada pelo paciente (BUDIMAN-MAK; CONRAD; ROACH, 1991; YI et al., 2015); 
• Funcionalidade do pé e tornozelo pelo questionário FAAM (Foot and Ankle Ability 
Measure), dividida em dois domínios, sendo uma sub-escala de Atividades de Vida 
Diária (AVD), formada por 21 itens e outra sub-escala de Esporte, composta por 8 itens. 
Ambas as escalas devem ser pontuadas de forma separada originando três escores, 
um para cada escala e o escore total do instrumento. Os itens são pontuados em escala 
do tipo Likert, que varia de 0 (incapaz de fazer) a 4 (nenhuma dificuldade). Existe 
também a opção de “Não se aplica” e esta não é contabilizada no final. Os valores 
adquiridos são modificados para porcentagem, sendo que 100% corresponde ao nível 
máximo de funcionalidade (CARCIA; MARTIN; DROUIN, 2008; MOREIRA et al., 2016). 
• Diário de uso que foi entregue a ambos os grupos para que eles marcassem a 
quantidade de horas que usaram o chinelo por dia durante as 12 semanas. Análise 
estatística Os dados foram analisados pelo software SPSS 20.0. As variáveis contínuas 
iniciais dos dois grupos foram comparadas através do test t-student (para variáveis com 
distribuição normal) e do teste de Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não 
considerada normal). As categóricas foram avaliadas através do teste qui-quadrado. A 
análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas foi utilizada para avaliar a 
resposta ao tratamento ao longo do tempo. O tamanho do efeito pode ser calculado 
entre os grupos para as variáveis que apresentaram diferenças intergrupos em algum 
momento, com o respectivo intervalo de confiança de 95%. O nível de significância 
estatística adotado foi de 5%. 
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Resultados e Discussões 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados clínicos e sociodemográficos dos 
participantes referentes a idade, índice de massa corporal, renda e escolaridade 
apresentaram homogeneidade. Geralmente, recomenda-se tratamentos 
conservadores, como o uso de palmilhas, antes do tratamento invasivo na FP 
(SALVIOLI; GUIDI; MARCOTULLI, 2017). Dessa maneira, o objetivo do estudo foi 
avaliar a efetividade das palmilhas adaptadas em chinelos na melhora da funcionalidade 
em indivíduos com queixas persistentes no retropé. Nos resultados obtidos intragrupo, 
o questionário que avalia a funcionalidade relacionada ao complexo tornozelo/pé 
(FAAM) e o que avalia a função do pé (FFI), apresentaram resultados estatisticamente 
significativos para ambos os grupos. No que se refere ao resultado intragrupo obtido 
pelo FAAM, não constata-mos nenhum estudo na literatura que o tenha utilizado para 
avaliar o efeito do uso de palmilhas, portanto, é provável que este seja o primeiro estudo 
utilizando tal instrumento. Apesar disso, o FAAM foi escolhido para nosso estudo por 
ser considerado confiável, válido, apresentar respostas auto reportadas e está validado 
para diversos países (MARTIN et al., 2005; ARUNAKUL et al., 2015). Além disso, é 
bastante indicado para a avaliar a funcionalidade de indivíduos que possuem problemas 
musculoesqueléticos na perna, pé ou tornozelo (RAO; RISKOWSKI; HANNAN, 2012; 
MARTIN; IRRGANG, 2007; EECHAUTE et al., 2007). Ainda relacionado ao FAAM, esse 
não mostrou eficácia nos resultados intergrupo. Podendo ter sofrido interferência, 
devido a sua subescala “esporte” que apresenta perguntas como: correr, pular, 
caminhar rápido, por exemplo. Em relação ao FFI, além de obter resultados na avaliação 
intragrupo, foi possível observar resultados estatisticamente significativos no grupo CC 
na avaliação intergrupo, apresentando assim, melhora na função do pé após o uso do 
chinelo. Esse achado está diretamente relacionado a dor desses participantes, o que 
afeta as suas atividades de vida diária. Não foram encontrados estudos que tenham 
utilizado o FFI para avaliar especificamente a efetividade das palmilhas em estudos 
clínicos. Havendo apenas outros estudos associados a outros tipos de tratamentos, 
como alongamentos, compressas de gelo e uso de anti-inflamatórios (SALVIOLI; GUIDI; 
MARCOTULLI, 2017). Logo, não serviam para fins comparativos com o presente estudo 
que fez uso apenas de palmilhas como alternativa de tratamento. Por fim, uma revisão 
na Cochrane por Hawke et al. (2007) a respeito da eficácia das palmilhas na diminuição 
da dor no pé conclui que, não há provas suficientes de ensaios de alta qualidade para 
apoiar a eficácia das órteses em pacientes com fasciopatia plantar em diferentes 
medidas de desfecho como dor, função e recuperação. Consideramos que o presente 
estudo contribua para complementar a carência de recomendações na literatura. Apesar 
de que haja a necessidade de outros estudos para evidenciar os resultados obtidos. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO: Os resultados desse estudo sugerem que as palmilhas posturais 
customizadas e adaptadas em chinelos, como forma de tratamento durante 12 semanas 
para dores persistentes no retropé, em especial à FP, apresentam melhora na função 
do pé. 
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TÍTULO: A influência do nível socioeconômico no teste de dígitos no ruído 

Resumo 

A deficiência auditiva atinge 460 milhões de pessoas no mundo, por isso, nos últimos 
anos foram desenvolvidas novas tecnologias para realizar triagem auditiva. Deste modo, 
o Teste de Dígitos no Ruído (TDR) foi desenvolvido como um método que pode 
contribuir para a identificação mais rápida da deficiência auditiva. O objetivo desse 
estudo é analisar a influência do nível socioeconômico de sujeitos ouvintes no TDR. 
Trata-se de um estudo transversal de caráter observacional. A amostra foi constituída 
por 165 sujeitos normo-ouvintes. Os sujeitos foram submetidos a anamnese, 
audiometria tonal liminar, questionário socioeconômico e o Teste de Dígitos no Ruído. 
Os sujeitos foram distribuídos em três grupos (G1: baixo, G2: médio e G3: alto). Foi 
utilizado o smartphone Moto Z e os fones de ouvido que o acompanhavam. O teste foi 
realizado em apresentação binaural, inphase, contendo 23 sequências, na qual em cada 
sequência constava três dígitos em meio ao ruído, que o sujeito deveria escutar e digitar 
o número correspondente no teclado do celular. Foram utilizados os testes não-
paramétricos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres os grupos, sendo 
adotado o nível de significância de 5%. Comparando os três grupos com diferenças 
socioeconômicas constatou-se diferença estatisticamente significante entre todos os 
grupos. Pode-se concluir que o nível socioeconômico em sujeitos ouvintes influencia os 
resultados dos Teste de Dígitos no Ruído baseado em software para o Português Brasi 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Nível socioeconômico. 

TITLE: The influence of the socioeconomic status on digit-in-noise test 

Abstract 

Hearing impairment affects 460 million people worldwide, so in recent years new 
technologies have been developed to perform hearing screening. Thus, the Noise Digit 
Test (TDR) was developed as a method that can contribute to the faster identification of 
hearing impairment. The aim of this study is to analyze the influence of the 
socioeconomic level of hearing subjects on TDR. This is a cross-sectional observational 
study. The sample consisted of 165 normal hearing subjects. The subjects underwent 
anamnesis, pure tone audiometry, socioeconomic questionnaire and the Noise Digit 
Test. The subjects were divided into three groups (G1: low, G2: medium and G3: high). 
We used the Moto Z smartphone and the accompanying headphones. The test was 
performed in binaural presentation, inphase, containing 23 sequences, in which each 
sequence consisted of three digits in the noise, that the subject should listen and type 
the corresponding number on the keyboard of the cell phone. Kruskal-Wallis and Mann-
Whitney nonparametric tests were used in the comparison between the groups, adopting 
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a significance level of 5%. Comparing the three groups with socioeconomic differences, 
a statistically significant difference was found between all groups. It can be concluded 
that the socioeconomic level in hearing subjects influences the results of the software-
based Noise Digit Test for Brazilian Portuguese. 
 
Keywords: Hearing screening. Software for smartphone. Socioeconomic status. 

Introdução 

A deficiência auditiva atinge cerca de 466 milhões de pessoas no mundo, o equivalente 
a 6,1% da população mundial. Essa doença prevalente gera grandes impactos para a 
vida de uma pessoa, afetando desde comunicação e, consequentemente a integração 
social, levando a um baixo desempenho acadêmico e poucas oportunidades de trabalho 
(DALTON et al., 2003; OMS, 2018). Além dos impactos funcionais, sociais e emocionais, 
a economia também é afetada  A Organização Mundial de Saúde estima que perdas 
auditivas não tratadas levam a um gasto anual de 750 bilhões de dólares (OMS, 2018). 
Toda essa despesa pode ser reduzida através da identificação e da intervenção 
precoce. 
 
A audiometria tonal é padrão-ouro para a detecção de perda auditiva. Contudo, nos 
últimos anos foram desenvolvidas novas tecnologias para realizar triagem auditiva, que 
são importantes para a identificação mais rápida de alguma alteração, para maximizar 
a reabilitação e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com algum tipo de perda 
auditiva (POTGIETER et al., 2018). Se por um lado os métodos tradicionais de triagem 
auditiva envolvem a assistência de um audiologista e de uma cabine audiológica, por 
outro, nos novos métodos desenvolvidos o indivíduo pode fazer o teste sem o apoio de 
um profissional da saúde, muitas vezes sem precisar se deslocar de sua residência 
(PEER et al, 2015; POTGIETER et al., 2018). 
 
Tendo em vista que há 85% de penetração de smartphones na população mundial 
(KUJAWSKI, 2012), e de que esse gadget é uma ferramenta de conectividade entre 
pessoas e serviços, cada vez mais estão sendo desenvolvidos softwares e aplicativos 
com o uso voltado para à saúde. Isso acaba se voltando e beneficiando as populações 
mais carentes, que não têm acesso aos métodos mais comuns de triagem (CLARK, 
SWANOEPOEL, 2014 apud SANDSTRÖM, 2016). Por isso, hoje é possível fazer 
download de muitos aplicativos de triagem auditiva (SANDSTRÖM, 2016), dentre eles, 
o Teste de Dígitos no Ruído (TDR). 
 
O TDR foi desenvolvido como uma dessas propostas de triagem, que pode contribuir 
para a identificação mais rápida da deficiência auditiva. O teste demanda pouco tempo, 
é de fácil aplicação e autoexplicativo, se diferenciando dos demais do mercado devido 
ao estímulo apresentado (dígitos). No teste, é apresentado 23 sequências, cada qual 
com 3 números, o qual são digitados no teclado do celular. Ao final, é gerado a média 
da relação sinal-ruído (POTGIETER  et al, 2016). 
 
O TDR é baseado em um aplicativo produzido na África do Sul e validado em 2016, na 
língua inglesa. A versão em português foi desenvolvida, posteriormente, através de uma 
parceria entre pesquisadores da África do Sul e pesquisadores da  três universidades 
públicas brasileiras (ANDRADE, 2019; MELO, 2019): a Universidade de São Paulo 
(USP), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Esse aplicativo é derivado de um teste de triagem realizado 
via telefone, na Holanda, no qual o sujeito escutava igualmente três dígitos em meio ao 
ruído (SMITS et al, 2004, SMITS et al., 2006). Hoje, o teste é indicado pela OMS (2019), 
sob o nome de hearWHO app, e pode ser utilizado por profissionais da saúde no 
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processo de triagem auditiva. 
 
Atualmente, se sabe que o nível socioeconômico está intrinsecamente ligado à saúde, 
de modo que aqueles com melhor poder aquisitivo normalmente são mais saudáveis do 
que aqueles com o nível socioeconômico mais baixo (ADLER et al., 1994). 
Corroborando com isso, constata-se que dentre a população mundial que apresenta 
deficiência auditiva, 80% representa os países de baixa e média renda (OMS, 2013), 
mostrando  que a prevalência dessa enfermidade varia de acordo com a região 
(STEVENS et al., 2011) e que o componente socioeconômico é um dos fatores 
determinantes para o seu surgimento.  
 
Assim sendo, esse estudo tem como objetivo principal analisar a influência do nível 
socioeconômico de sujeitos ouvintes na resposta do TDR na versão em português 
Brasileiro. 
 
Metodologia 

 

O estudo presente foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
do Hospital Universitário Onofre Lopes, com o número de registro 3.232.691. Todos os 
participantes envolvidos aceitaram participar da pesquisa, sob a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O presente trabalho é um estudo transversal de caráter observacional, e contou com 
uma amostra total de 165 sujeitos normo-ouvintes (média quadritonal igual ou menor 
que 25 dB NA na melhor orelha) (OMS, 2014), dos quais 51 eram do sexo masculino e 
114 do sexo feminino, com idades entre 18 e 79 anos. A coleta de dados ocorreu no 
Centro de Saúde auditiva SUVAG, em Natal, Rio Grande do Norte e na Clínica de 
Fonoaudiologia da UFPB, na Paraíba. 

No estudo, foram incluídos sujeitos, com idade acima de 18 anos, com audição dentro 
da normalidade de acordo com a audiometria tonal liminar, que não apresentavam 
nenhuma deficiência motora ou visual não corrigida e déficit cognitivo ou distúrbios 
neurológicos. A classificação da audição levou em consideração os parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), no qual, foram incluídos sujeitos com 
audição normal (até 25dBNA) em pelo menos uma das orelhas. 

A rotina da pesquisa ocorreu de acordo com a demanda do serviço de saúde, quando o 
paciente comparecia ao atendimento para a realização dos exames audiológicos 
básicos: meatoscopia, imitanciometria, logoaudiometria e audiometria tonal liminar 
(padrão ouro para avaliar a audição). Os pacientes que se encaixavam no perfil do 
estudo eram convidados a participar do projeto, após uma breve explicação do que se 
tratava o estudo. Caso aceitassem, eram encaminhados para assinatura dos termos e 
realização da anamnese. Todo esse processo era realizado em uma outra sala, e o 
responsável por coletar os dados era um estudante de graduação em fonoaudiologia 
treinado, calibrado e cego quanto ao resultado da audiometria tonal liminar. 

Imediatamente após estas etapas, era aplicado o Teste de Dígitos no Ruído (TDR). 
Antes de entregar ao paciente o smartphone com o fone de ouvido, o pesquisador abria 
o TDR e inseria dados pessoais do sujeito da pesquisa (nome, data de nascimento e 
número de identificação), para então serem dadas as instruções de como proceder 
durante a realização do teste. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 761 

 

O TDR é um software para celulares, que consta com apresentação de 23 sequências, 
no qual, em cada reprodução são apresentadas uma série de três dígitos com ruído de 
fundo. Nesse contexto, o paciente é instruído a digitar no teclado do smartphone os 
número que conseguir escutar e, então, pressionar a tecla em verde, para dar 
continuidade à próxima série. Caso não entendesse algum número, era solicitado que 
digitasse um dígito qualquer, pois para passar para outra sequência era necessário que 
fosse teclado três dígitos. 

Ao final, foi calculado a média das relações sinal/ruído encontrada nos acertos entre as 
sequências 4 e 23. Além disso, gerou-se uma tabela com os resultados de cada 
sequência apresentada. 

O TDR foi aplicado através do smartphone Motorola Z e o fone de ouvido que o 
acompanhava. Todo o teste foi feito com a presença de um estudante de fonoaudiologia 
(o mesmo não interferia nas respostas do participante da pesquisa) e em uma sala 
silenciosa, mas sem ser à prova de som, de modo que se reproduzisse as condições 
normais do domicílio ou de unidades de atenção básica. 

Ao finalizar as 23 sequências, que levava em média três minutos, era gerado um valor 
da média da relação sinal-ruído e um tabela, no qual o pesquisador fazia o download 
para que, posteriormente, os dados fossem analisados. 

Por último, ocorria a aplicação do questionário questionário socioeconômico proposto 
pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2018). O questionário é 
dividido em dois pontos. No primeiro ponto o sujeito informa sobre os itens que possui 
em casa e qual a quantidade; os itens incluem banheiro, microcomputador, máquina de 
lavar louça, automóvel, microondas, etc. O segundo ponto pretende saber o grau de 
instrução do chefe de família (relativo à escolaridade) e o acesso a serviços públicos 
(água encanada e rua pavimentada). Desse modo, com os dados fornecidos é possível 
organizar a população estudada em classes socioeconômicas e estimar uma possível 
renda média domiciliar. 

Para a análise dos dados, os participantes foram divididos em grupos de acordo com a 
classificação de renda baseada no questionário ABEP (2018). Desse modo, eram 
incluídos no Grupo 1 (G1) indivíduos com pontuação de 1 e 16 pontos, no Grupo 2 (G2) 
entraram indivíduos com pontuação entre 17 e 28 pontos, e o Grupo 3 (G3) foi formado 
por indivíduos com pontuação de 29 a 100 pontos. 

Os dados coletados foram organizados em uma tabela do Excel (versão 2016) contendo 
o resultado do TDR (número equivalente à relação sinal-ruído) e a classificação 
socioeconômica baseada na ABEP (2018), de modo que se possa comparar as 
variáveis e analisar a correlação entre elas. As análises estatísticas foram feitas 
utilizando o software estatístico ‘R’ (versão 3.6.1). 

Foi analisado, inicialmente, que os dados não tinham uma distribuição normal aplicando 
do Teste de Shapiro-Wilk. Desta forma, foram utilizados os testes não-paramétricos 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres os grupos, sendo adotado o nível 
de significância de 5%. 

 
Resultados e Discussões 
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A amostra por conveniência foi formada por 16 sujeitos no G1 (baixo), 46 sujeitos no G2 
(médio) e 101 sujeitos no G3 (alto). Observa-se na Tabela 1 que a média da relação 
S/R no TDR teve diferença estatisticamente significativa entre os três grupos em função 
do nível socioeconômico. 

Sabe-se que o nível socioeconômico, que é baseado na renda, escolaridade e profissão 
(HEAR-IT, 2010; HE et al, 2018) é uma variável que pode determinar uma perda 
auditiva, pois estas podem estar relacionadas à diferentes resultados na saúde devido 
a um acesso mais fácil e de melhor qualidade das classes mais altas aos serviços de 
assistência médica, a educação e ao saneamento básico (GALOBARDES et al., 2007), 
levando a uma menor chance dessa classe apresentar alguma perda auditiva ao longo 
da vida. Entretanto, entra em questão se mesmo aqueles indivíduos que apresentam 
audição normal (comprovada pela a audiometria) podem apresentar um resultado de 
falha em testes de triagem auditiva para smartphones, quando se tem o olhar voltado 
para a questão socioeconômica. 

Devido a eficácia do TDR para a realização de triagem auditiva, pesquisadores de vários 
países estão validando o aplicativo para diferentes idiomas, como o alemão (ZOKOLL 
et al, 2012), o francês (JANSEN et al, 2010) e inglês da África do Sul (Potgieter et al, 
2016). Dentre estes, poucos estudos fizeram a análise da influência do nível 
socioeconômico na resposta do TDR, deixando em dúvida se a questão da educação, 
renda e ocupação interferem no resultado do teste em sujeitos normo-ouvintes. Todas 
essas questões devem ser analisadas para consolidar a confiabilidade do teste. 

Ao final da realização do Teste de Dígitos no Ruído, é gerado um número da relação 
sinal-ruído, no qual quanto mais negativo foi o valor gerado, melhor seria a audição do 
indivíduo. Por outro lado, quanto mais positivo for o valor ao final do teste pior foi o 
desempenho do sujeito no teste, podendo apontar uma perda auditiva. 

Em um estudo de Melo (2019), que comparou o resultado da audiometria tonal liminar 
com o resultado de TDR, o ponto de corte para dizer se o indivíduo passou ou falhou no 
teste foi a relação sinal-ruído em -6,90dB, e portanto, indivíduos com resultados mais 
positivos que estes apresentavam algum grau de perda auditiva. Sendo o presente 
estudo composto por uma amostra de sujeitos normo-ouvintes, seria esperado que 
todos os participantes obtivessem um valor da relação sinal-ruído igual ou mais negativo 
em relação ao ponto de corte. No entanto, nos três grupos foram encontradas respostas 
de falha nos sujeitos com audição normal. 

É notável a diferença de respostas em cada grupo, sobretudo entre G1 (o grupo com o 
menor nível socioeconômico) e o G3 (grupo com maior nível socioeconômico), conforme 
é observado no Gráfico 1. Verificando-se a média da relação sinal-ruído dos grupos, foi 
encontrada uma diferença expressiva dos resultados, no qual o G1 obteve o pior 
desempenho, ou seja, respostas mais positivas, quando comparado com os outros 
grupos. Além disso, é possível perceber que no grupo socioeconômico mais baixo (G1), 
os resultados da relação sinal-ruído foram mais dispersos, enquanto que no G3, as 
respostas foram mais semelhantes, mostrando uma maior conformidade em relação ao 
primeiro. 

 
Conclusão 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 763 

 

Pode-se concluir que o nível socioeconômico em sujeitos ouvintes influencia os 
resultados dos Teste de Dígitos no Ruído baseado em software para o Português 
Brasileiro.  
Entretanto, é necessário que sejam desenvolvidos mais estudos que analisem a 
influência desse indicador na resposta dos sujeitos aos testes de triagem auditiva para 
smartphone. 
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Teste de Kruskall Wallis na análise inter-grupos, p<0,001. 

 

 

Fonte: A autora 
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TÍTULO: ANOMALIAS VASCULARES EM UM SERVIÇO DE ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

Resumo 

As anomalias vasculares (AV) são um grupo de lesões distintas, com características 
clínicas e histopatológicas semelhantes, sendo comum erros referentes ao seu 
diagnóstico e classificação. Esse estudo objetivou realizar um análise retrospectiva e 
descritiva em uma população brasileira dos casos de AV investigando suas 
características demográficas e clínico-patológicas. A população objeto deste estudo foi 
constituída pelos casos de AV registrados no Serviço de Patologia Oral do 
Departamento de Odontologia da UFRN no período, de 1970 a 2019. Foram extraídas 
informações sobre sexo, idade, raça, diagnóstico, localização e características clínicas. 
A amostra desse estudo foi composta por 663 casos, agrupados da seguinte maneira: 
granuloma piogênico (n = 503), hemangioma da infância (n= 58), malformação vascular 
(n= 43), linfangioma (n= 28), hemangiolinfangioma (n= 11), trombo vascular (n= 7), 
hemangioendotelioma (n = 5), angiofibroma (n = 1), hemangiopericetoma (n= 1), 
hemangioendoteliossarcoma (n= 1) e sarcoma de kaposi (n = 5). No geral, houve 
predileção para o sexo feminino (63,5 %), raça branca (46,6%), com maior 
acometimento em indivíduos nas 2°, 3° e 4° décadas de vida. A maior parte esteve 
localizada em gengiva (42,3%), apresentando cor vermelha (51,1%), consistência mole 
(44%), aspecto nodular (38,6%), não hemorrágicas (42%) e assintomáticas (32,8%). O 
conhecimento das particularidades dessas patologias é importante para um diagnóstico 
e decisão de tratamento adequados. 
 
Palavras-chave: Anomalias Vasculares; Hemangioma; Granuloma Piogênico; 

Prevalência. 

TITLE: VASCULAR ANOMALIES IN A PATHOLOGICAL ANATOMY SERVICE 

Abstract 
The vascular anomalies (VA) are a group of distinct lesions that normally affects the head 
and neck region, with similar clinical and histopathological appearances, which makes 
extremely common mistakes referring to diagnostics and classification. This study’s 
goals was to make a retrospective and descriptive analysis in a brazilian’s population of 
the cases of VA, investigating demographic and clinical-pathological characteristics. The 
population of this study was constituted by cases of AV recorded on the Oral Pathology 
Service of the Odontology Department of the UFRN, in the period from 1970 to 2019. 
Information on sex, age, race, diagnosis, location and characteristics was extracted. The 
sample of this study was composed of 663 cases grouped as follows: pyogenic 
granuloma (n=503), hemangioma of childhood (n=58), vascular malformation (n=43), 
lymphangioma (n=28), hemangiolinfangioma (n=11), vascular thrombus (n=7), 
hemangioendothelioma (n=5), angiofibroma (n=1), hemangioperycytoma (n=1), 
hemangioendotheliosarcoma (n=1) and kaposi sarcoma (n=5). Overall, there was 
predilection for the female sex (63,5%), white race (46,6%), with the highest age group 
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in the 3rd and 4th decades of life. The majority were in gingiva/ridge (42,30), presenting 
red/reddish color (51,1%), soft consistency (44%), nodular appearance (38,6%), non-
hemorrhagic (42%) and asymptomatic (32,8%). Knowledge of the particularities of these 
pathologies is important for an adequate diagnosis and treatment. 
 
Keywords: Vascular Anomalies; Hemangioma; Pyogenic Granuloma; Prevalence. 

Introdução 

As anomalias vasculares (AV) são lesões que possuem as estruturas vasculares como 
principal componente histopatológico e podem ser divididas em lesões congênitas ou 
adquiridas, sendo incluídos nesse grupo todos os tumores vasculares benignos e 
malignos, além das malformações vasculares congênitas. (METRY; HEBERT, 2000; 
ZHENG et al., 2009). 

Durante um longo período de tempo, não havia distinção entre as AVs, as primeiras 
classificações eram meramente descritivas e não padronizada. Devido a semelhança 
clínica e histológica desse grupo, houve prejuízos na conduta terapêutica dessas lesões, 
ocasionando erros iatrogênicos, como a realização de cirurgias extensas e mutiladoras 
em lesões involutivas. (MONSIGNORE et al., 2010) Em consequência dos achados 
anatomopatológicos, as classificações passaram a considerar os aspectos biológicos 
das lesões, porém ainda hoje lesões vasculares são classificadas de forma generalizada 
e equivocada como hemangiomas, causando impacto negativo nas indicações 
terapêuticas (HASSENEIN et al., 2011; HIRAKI; GOLDENBERG, 2010). Hassenein et 
al (2011) observaram que em 71,3% das publicações do banco de dados do PubMed o 
termo “hemangioma” foi utilizado de forma incorreta. Além disso, observou-se que os 
pacientes que tiveram as lesões diagnosticadas de forma errônea estavam mais 
propensos a receber um tratamento inadequado (20,6%), enquanto os diagnosticados 
de acordo com a classificação da ISSVA não apresentaram conduta incorreta durante o 
seu tratamento. 

Atualmente, a Sociedade Internacional para o Estudo de Anomalias Vasculares (ISSVA) 
classifica essas lesões em tumores e malformações vasculares (MV). Os tumores são 
caracterizados pela proliferação de células endoteliais, sendo divididos em benignos, 
malignos e os localmente agressivos ou borderline. Já as MV apresentam endotélio 
quiescente e são consideradas erros da morfogênese vascular, provavelmente devido 
a uma modificação nas vias que regulam a embriogênese e vasculogênese, 
representadas por uma ampliação e formação de vasos aberrantes, sendo classificada 
de acordo com o tipo de vaso predominante e subdividindo-se em malformações 
simples, combinadas, de vasos maior e as associadas a outras anomalias. (WASSEF 
et al., 2015; DASGUPTA; FISHMAN, 2014). 

O tumor mais comum na infância é o hemangioma infantil (HI), um tumor de 
comportamento benigno caracterizado por uma fase proliferativa inicial, seguido de uma 
fase involutiva gradual e espontânea. (KILCLINE; FRIEDEN, 2003). A sua patogênese 
ainda não é totalmente compreendida, porém algumas teorias propostas incluem 
alterações intrínsecas do feto, resposta inadequada das células endoteliais aos fatores 
estimulantes e inibidores da angiogênese, modulação hormonal materna e defeitos 
clonais nos precursores das células endoteliais. (BAULAND et al., 2006; HOEGER, 
2011). As MV, por sua vez, estão presentes desde o nascimento e são extremamente 
distintas do ponto de vista clínico, morfológico e hemodinâmico por depender do sistema 
vascular afetado, diferente do HI, elas não regridem espontaneamente (LEE et al., 2007; 
BEHRAVESH et al., 2016). 
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As AV são um grupo heterogêneo e complexo, onde a adoção de uma terminologia 
adequada e a compreensão das características clínicas e biológicas de cada lesão é 
fundamental para um diagnóstico e, consequente, abordagem terapêutica apropriada. 
Nesse contexto, pesquisas descritivas e de prevalência envolvendo as AV podem ajudar 
a compreender as características clínicas e histológicas dessas lesões, no entanto, 
esses estudos ainda são escassos. Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo 
realizar uma análise retrospectiva das AV registrada no Serviço de Patologia Oral do 
Departamento de Odontologia da UFRN, entre 1970 e 2019, utilizando o sistema de 
classificação proposto pela ISSVA, no intuito de averiguar a distribuição quanto à 
frequência, peculiaridades demográficas e características clínico-patológicas, 
comparando com estudos realizados em outras populações. 

 
Metodologia 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sob o Parecer de n°1.817.173, foi conduzido de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa de análise descritiva e retrospectiva. 
A população objeto foi constituída por casos registrados, diagnosticados e armazenados 
no Serviço de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 663 casos com diagnóstico de 
granuloma piogênico, hemangioma, linfangioma, hemangiolinganfioma, 
hemangioendotelioma, angiofibroma, sarcoma de Kaposi, diagnosticadas no período de 
janeiro de 1970 a junho de 2019. 

Através da ficha de biópsia e dos laudos de exame anátomo-patológico de cada caso 
selecionado, os seguintes dados de interesse da pesquisa foram coletados: sexo; idade; 
grupo-étnico; características da lesão, como cor, consistência, crescimento, aspecto, 
sangramento e sintomatologia; diagnóstico clínico; diagnóstico histopatológico; e 
tratamento empregado. Os prontuários que não apresentaram informes referentes ao 
pesquisado foram excluídos. 

Após a verificação das fichas clínicas, os resultados obtidos foram organizados em uma 
tabela informatizada, a fim de facilitar a compreensão dos dados e, posteriormente, 
foram tabulados e exportados para o programa estatístico SPSS® versão 20.0, no qual 
foram submetidos a uma análise descritiva. 

 
Resultados e Discussões 

 

No período estudado nesta pesquisa, 16.010 lesões de tecidos moles e duros foram 
registradas no Serviço de Patologia Oral do DOD-UFRN, dos quais 663 casos foram 
confirmados histologicamente como anomalias vasculares, indicando uma ocorrência 
de 4,1%, percentual próximo ao encontrado no estudo de Fernandes (2013) o qual 
verificou 13.000 prontuários clínicos registrados no Orocentro da FOP/UNICAMP, entre 
1990 a 2010, e observou que as lesões vasculares orais representaram 3,7% (484 
casos), percentual próximo aos 4,1% obtidos em nosso estudo. 
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O perfil sociodemográfico dos pacientes foi prevalente para sexo feminino com 421 
casos (63,5%), enquanto 242 (36,5%) eram do sexo masculino. Houve predominância 
da raça branca (46,6%), seguido por parda (26,1%), negra (14,3%) e “outros” (1,05%). 
No que se refere a idade dos indivíduos, observou-se que foi acometida uma ampla 
faixa etária, sendo as mais afetadas na segunda, terceira e quartas décadas de vida. 

Em relação as características clínicas apresentadas pelas lesões, a localização 
anatômica mais frequente foi gengiva/rebordo alveolar (42,3%), seguida pelo lábio 
(18,5%), palato (11,9%), língua (8,4%) e mucosa jugal (8,1%). A coloração mais 
comumente exibida foi vermelho (n = 339; 51,1%), seguido de cor da mucosa (n = 102; 
15,3%), roxo/arroxeado (n = 37; 5,5%), azul (n = 30; 4,5%), branco (n = 30; 4,6%) e 
outros (n = 26; 3,9%). A consistência do tipo mole (44 %) foi preponderante. O aspecto 
de superfície mais observado foi do tipo nodular (38,6%), seguido pelo lobulado (25,3%). 
A maior parte das AVs apresentou-se não hemorrágica (45%) e assintomática (32,8%). 

A alteração vascular benigna mais prevalente foi o Granula Piogênico (n=503), 
caracterizado na literatura como sendo um nódulo indolor, de coloração vermelho, mais 
prevalente em gengiva, de implantação séssil ou pediculada, superfície lobulada ou 
ulcerada, podendo ter áreas de hemorragia, acometendo mais frequentemente o sexo 
feminino, raça branca, entre a segunda e quarta década de vida (SHAIKH et al., 2002) 
Tal descrição é compatível com os casos encontrados nesta amostra. 

O hemangioma da infância (n= 58) foi a segunda alteração benigna mais encontrada, 
trata-se de uma lesão que possui uma fase proliferativa inicial seguida de uma involução 
gradual e espontânea, possuindo um quadro clínico variável, o qual depende 
diretamente do seu tamanho, local, profundidade e evolução (PASSAS; TEIXEIRA, 
2016). A sua patogênese pode está associada a alterações intrínsecas do feto, fatores 
estimulantes e inibidores da angiogênese, alteração na modulação hormonal materna e 
defeitos clonais nos precursores das células endoteliais (BEHRAVESH et al., 2016). 

Outra AV de comportamento benigno encontrada nesta amostra foi a malformação 
vascular (n= 43), essa condição está presente na criança desde o nascimento e são um 
grupo de lesões extremamente distintas entre si do ponto de vista morfológico e 
hemodinâmico, o qual depende do sistema vascular afetado. (LEE et al., 2007) 
Diferentemente do hemangioma da infância, essa lesão não regride espontaneamente, 
fator importante na decisão da conduta terapêutica adequada (ABRAMOWICZ; 
PADWA, 2012). Nessa amostra, as malformações vasculares e o hemangioma da 
infância acometeram uma ampla faixa etária; estavam localizados sobretudo em lábios, 
língua, mucosa jugal e palato; sendo na maioria dos casos assintomáticos, achados em 
concordância com o estudo de Corrêa et al. (2007), o qual avaliou a prevalência de 
hemangioma, malformação vascular e variz de boca em uma população brasileira. 

O linfangioma (n= 28) foi a quarta AV benigna mais encontrada, caracteriza-se como 
um tumor harmatomatoso dos vasos linfáticos, de etiologia desconhecida, acometendo 
predominantemente crianças até os dois anos de idade e do sexo masculino 
(SUASSUNA et al., 2017; GASSEN et al., 2010). Na amostra deste estudo, observou-
se uma maior prevalência no sexo feminino e em adultos, divergindo de alguns dos 
relatos na literatura. 

As outras AV de comportamento benigno foram o hemangiolinfangioma (n = 11), trombo 
vascular (n = 7), hemangioendotelioma (n = 5), angiofibroma (n = 1), e o 
hemangiopericetoma (n=1), patologias mais raras em cavidade oral e com poucos 
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estudos escassos. Nessa amostra, essas patologias tiveram a gengiva, língua, mucosa 
jugal e palato como os sítios de predileção e não apresentaram predileção por sexo, 
com exceção da exclusividade para o sexo feminino em angiofibroma e 
hemangiopericetoma. O Sarcoma de kaposi (n= 5) e o Hemangioendoteliossarcoma 
(n=1) foram as lesões malignas identificadas e a amostra pequena desse grupo de lesão 
não permite fazer comparações relevantes com a literatura. 

Quando comparados os diagnósticos clínico e histopatológicos descritos nos 
prontuários, notou-se que 28% (n = 191) das lesões foi diagnosticada clinicamente como 
outras patologias não vasculares (fístula, carcinoma epidermoide, mucocele, papiloma, 
cisto, leucoplasia, ameloblastoma, dentre outras). O erro de diagnóstico clínico foi 
percebido em 38,6% (n = 256) dos casos. 

Grande parte dos prontuários analisados não estavam preenchidos corretamente ou 
com dados incompletos, prejudicando a obtenção de algumas informações. 

 
Conclusão 
 

As anomalias vasculares orais representam um grupo de patologias distintas que 
diferem significativamente em relação ao seu comportamento biológico. No entanto, 
possuem características clínicas e histopatológicas semelhantes, logo é comum a 
confusão entre os profissionais e, por conseguinte, a aplicação de diagnósticos 
inadequados, podendo provocar erros iatrogênicos lesivos ao paciente. 

O estudo contínuo das características clínicodemográficas dessas lesões e a correta 
utilização da nomenclatura criada pela ISSVA para distinguir os tumores que requerem 
um tratamento cirúrgico mais invasivo em relação aos de regressão espontânea que 
precisam apenas de um adequado acompanhamento. 

Além disso, o preenchimento completo dos prontuários e fichas de biópsia é de extrema 
importância não apenas para realização de um diagnóstico completo e conduta 
terapêutica adequada, mas também para a realização de estudos acerca das 
características e comportamento das lesões orais. Dessa forma, é importante a 
conscientização dos profissionais de saúde sobre a necessidade do preenchimento 
completo e adequado dos prontuários clínicos. 
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TÍTULO: Associação entre obesidade visceral e complicações pós-operatórias em 

pacientes com câncer de estomago e intestino submetidos à cirurgia. 

Resumo 

A literatura demonstra que maiores quantidades de tecido adiposo visceral (TAV) estão 
associadas a piores desfechos em pacientes submetidos à cirurgia. Entretanto, não se 
utiliza de maneira rotineira, avaliações nutricionais fidedignas à composição corporal. 
Esse estudo teve como objetivo identificar se existe diferença entre os grupos que 
apresentaram ou não complicações pós-operatórias (CPO) em relação à quantidade de 
TAV e presença de obesidade visceral (OV). Foram 84 pacientes adultos e idosos com 
tomografia computadorizada e com proposta de ressecção de tumor no intestino e 
estômago incluídos no estudo. Foi encontrada associação entre OV e ocorrência de 
CPO (p=0,030). O grupo que complicou também apresentou valores maiores de IMC 
(p=0,011). Foi identificada associação entre maior área de gordura e CPO (p=0,042). 
Maiores quantidades de tecido adiposo visceral estão associadas às CPO, inflamação 
de baixo grau e doenças crônicas. Embora o IMC ainda seja muito utilizado na prática 
clínica, ele não deve ser utilizado como parâmetro para identificar disfunções 
metabólicas. Foi possível identificar e quantificar a gordura visceral dos pacientes por 
meio da TC, sendo encontrada associação entre a OV e a ocorrência de CPO. Essa 
associação entre CPO e tecido adiposo visceral se deve à secreção de fatores que 
alteram o sistema imunológico, metabólico e endócrino. Dessa forma, a avaliação da 
composição corporal por meio da TC se mostra uma aliada na prevenção de riscos ao 
paciente. 
 
Palavras-chave: Complicações Pós-Operatórias. Composição Corporal. Neoplasias. 

TITLE: Association between visceral obesity and postoperative complications in patients 

with stomach and bowel cancer undergoing surgery. 

Abstract 
The literature shows that higher amounts of visceral adipose tissue (VAT) are associated 
with worse outcomes in patients undergoing surgery. However, reliable nutritional 
assessments of body composition are not routinely used. This study aimed to identify 
whether there is a difference between the groups that presented postoperative 
complications (POC) or not in relation to the amount of TAV and the presence of visceral 
obesity (VO). Eighty-four adult and elderly patients with computed tomography (CT) and 
proposal for tumor resection in the intestine and stomach were included in the study. An 
association was found between VO and occurrence of POC (p = 0.030). The group which 
had POC also had higher BMI values (p = 0.011). An association between higher fat area 
and POC was identified (p = 0.042). Higher amounts of visceral adipose tissue are 
associated with POC, low-grade inflammation and chronic diseases. Although BMI is still 
widely used in clinical practice, it should not be used as a parameter to identify metabolic 
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dysfunction. It was possible to identify and quantify patients' visceral fat by CT, and found 
an association between VO and the occurrence of POC. This association between POC 
and visceral adipose tissue is due to the secretion of factors that alter the immune, 
metabolic and endocrine system. Thus, the assessment of body composition by TC is 
an ally in preventing risks to the patient. 
 
Keywords: Postoperative Complications. Body composition. Neoplasms. 

Introdução 

O câncer é caracterizado por um grupo de mais de cem doenças as quais apresentam 
um crescimento desordenado de células corporais que se espalham e podem atingir 
tecidos e órgãos. Devido à sua agressividade e descontrole, podem ocasionar a 
formação de tumores malignos, que em alguns casos se espalham para outras regiões 
do corpo (TORRE et al. 2015). Ainda no século XXI, o câncer se tornará a maior causa 
de mortes no mundo e o obstáculo mais importante para futuros ganhos na expectativa 
de vida (FERLAY et al., 2019). No Brasil, excluindo-se o câncer de pele não melanoma, 
está previsto ocorrer um total de 420 mil novos casos de câncer. Conforme o Instituto 
Nacional do Câncer (BRASIL., 2018), entre os sítios corporais mais incidentes, 
destacam-se: próstata, mama feminina, pulmão, cólon e reto. Embora estes sejam os 
mais incidentes, a estimativa apresenta altas taxas de câncer de esôfago e estômago 
também. Restringindo a estimativa para o Rio Grande do Norte, são esperados 6.330 
novos casos de neoplasia com exceção de câncer de pele não melanoma nos anos de 
2018 e 2019 (BRASIL, 2018). Nesse sentido, tem-se um amplo espectro de tratamentos 
para a enfermidade. Atualmente, as mais empregadas são radioterapia, quimioterapia, 
terapias alvo-moleculares e a cirurgia. Esta última pode ser utilizada para determinar o 
diagnóstico e o estadiamento do câncer, assim como para o alívio de sintomas e a 
remoção do tumor (MERKLE, 2010). No entanto, grandes cirurgias são associadas a 
uma maior frequência de complicações pós-operatórias e maior morbidade, tendo 
impacto sobre os desfechos a curto e longo prazo (MCSORLEY; HORGAN; MCMILLAN, 
2016). Por sua vez, complicações pós-operatórias podem ser definidas como “qualquer 
desvio do curso pós-operatório normal” (DINDO; DEMARTINES; CLAVIEN., 2004). Elas 
podem ser infecciosas como, por exemplo, infecção de ferida operatória e pneumonia, 
como também não infecciosas como obstrução intestinal e retenção urinária 
(MCSORLEY; HORGAN; MCMILLAN, 2016). Tais eventos adversos associam-se com 
maior tempo de internação hospitalar e menor sobrevida. Portanto, uma recuperação 
rápida e bem-sucedida após a cirurgia depende bastante da incidência de complicações 
(MAURÍCIO et al., 2018). O sucesso da cirurgia está diretamente relacionado ao estado 
nutricional do paciente. É bem documentada na literatura a associação entre má-
nutrição e maior incidência de complicações pós-operatórias, maior morbidade e 
mortalidade (MAHAN, LK; ESCOTT-STUMP (2012). Além da má-nutrição, a obesidade 
também tem se mostrado como fator de risco para complicações pós-operatórias em 
cirurgias colorretais (HOTOURAS et al., 2016). O Índice de Massa Corporal (IMC) é um 
parâmetro mundialmente utilizado para verificar obesidade. Entretanto, ele não tem a 
proposta de verificar a extensão e distribuição de tecido adiposo visceral (TAV) e tecido 
adiposo subcutâneo (TAS) no organismo, sendo considerado um padrão inadequado 
para avaliar a composição corporal (YANG et al., 2019). Nesse sentido, a Tomografia 
Computadorizada (TC) se apresenta como uma ferramenta capaz de quantificar a área 
de gordura visceral (AGV), como também de outros tecidos, por meio de auxílio de 
Softwares de análise (RORIZ et al., 2010) A literatura demonstra que maiores 
quantidade de TAV estão associadas à maior progressão de um tumor maligno devido 
à liberação de citocinas pró-inflamatórias e angiogênicas (LEDOUX et al., 2008; 
MIYAZAWA-HOSHIMOTO et al., 2003) além de estar associada a piores prognósticos 
em pacientes submetidos à cirurgia (ZHANG et al., 2018). Dessa forma, este trabalho 
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tem como objetivo verificar se existe diferença entre os grupos que apresentaram ou 
não complicações pós-operatórias em relação à quantidade de TAV e presença de 
obesidade visceral em pacientes submetidos à cirurgia de ressecção de tumores. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, com pacientes adultos e idosos de 
ambos os sexos, admitidos no Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN, com diagnóstico 
de câncer de estômago ou colorretal com programação de cirurgia de ressecção 
tumoral, no período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Indivíduos com outras 
doenças consumptivas associadas (ex: insuficiência cardíaca, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, doenças inflamatórias intestinais, doenças hepáticas não-
oncológicas e tuberculose) não foram incluídos. Foram excluídos os pacientes com 
imagens de tomografia computadorizada (TC) antigas (mais do que 90 dias antes da 
cirurgia) ou cuja terceira vertebra lombar (L3) não pudesse ser visualizada corretamente. 
Também foram excluídos todos os pacientes que não realizaram a cirurgia curativa 
proposta. Os pacientes aptos foram convidados a participar da pesquisa. Neste 
momento, foi explicado o objetivo do estudo e os procedimentos aos quais cada 
paciente seria submetido. Ao concordarem em participar, os indivíduos assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando uma com o 
indivíduo e a outra com a equipe da pesquisa. Os dados foram coletados em dois 
momentos - antes e após o procedimento cirúrgico - com o auxílio de um formulário 
padronizado. Todos os dados foram coletados pela equipe de pesquisadores 
juntamente com a equipe do serviço de nutrição do hospital, devidamente treinados. As 
variáveis clínicas e sociodemográficas coletadas no primeiro momento foram: sexo, 
idade e etnia, tempo de doença (dias decorridos desde a confirmação da existência 
neoplasia em laudo histopatológico até a data da cirurgia), localização do tumor, 
estadiamento da doença (categorizado em I, II, III e IV), estilo de vida (tabagismo atual 
ou pregresso) e presença de comorbidades (hipertensão e diabetes). A avaliação 
antropométrica foi realizada com aferição do peso atual e da estatura realizada pela 
equipe multiprofissional do hospital. A partir desses dados foi calculado o Índice de 
Massa Corporal (IMC) dos pacientes para a classificação de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde - OMS (WHO,1995). A Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo 
Próprio Paciente (ASG-PPP), considerada padrão ouro para pacientes com câncer, 
também foi aplicada. Por meio desta, o paciente é classificado como A (bem nutrido), B 
(moderadamente desnutrido) ou C (severamente desnutrido). Pacientes classificados 
como B ou C foram agrupados e definidos como desnutridos. A capacidade funcional 
foi avaliada com base no componente “atividades e função” do questionário de ASG-
PPP, que é uma versão simplificada do ECOG-PS (0=normal sem limitação, 1=não 
totalmente normal, mas capaz de manter quase todas as atividades normais, 2=não me 
sentindo bem para a maioria das coisas, mas ficando na cama ou cadeira menos da 
metade do dia, 3=capaz de fazer pouca atividade, passando maior parte do tempo na 
cadeira ou cama). Após a cirurgia, foram coletadas informações acerca do tempo de 
internação hospitalar (a partir do dia da cirurgia até a alta ou óbito) e a ocorrência de 
complicações em até 30 dias após a cirurgia do paciente. Foi utilizada a escala de 
complicações cirúrgicas de Dindo et al. (2004) para classificar as complicações em 
graus de I a V, de acordo com a severidade. Nesse estudo, foi utilizada a versão 
traduzida e adaptada (figura 1) para o português do Brasil (MOREIRA et al., 2016). 
Como realizado em estudos similares, somente as complicações maiores ou iguais a II 
foram consideradas neste estudo (CHEN et al., 2018; VAN DER KROFT et al., 2018; LU 
et al., 2018; MAURÍCIO et al., 2018). Para a quantificação do tecido adiposo visceral, 
foram utilizadas as imagens de TC disponíveis para posterior análise realizada por um 
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único avaliador capacitado e treinado e cegado com relação aos desfechos. Um único 
corte transversal na altura da terceira vértebra lombar (L3) foi analisado por meio do 
software sliceOmatic (v5.0, Tomovision®, Montreal, Canadá). Os tecidos foram 
demarcados manualmente utilizando os limites de Unidades Hounsfield de -150 a -50 
UH para tecido adiposo visceral. A obesidade visceral foi definida a partir do ponto de 
corte de 163,8 cm² para homens e 80,1cm² para mulheres (DOYLE et al. 2013). A 
normalidade de distribuição das variáveis contínuas foi verificada pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Os grupos com e sem complicações pós-cirúrgicas foram 
comparados utilizando o pacote estatístico SPSS versão 25.0 (IBM ®, Chicago, IL, 
USA). Os dados contínuos com distribuição normal foram comparados através do teste 
t de Student para amostras independentes, e estão expressos em média e desvio 
padrão. Os dados com distribuição não normal estão expressos em mediana e percentis 
25 e 75 e para testar diferenças estatísticas foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Os 
dados categóricos estão expressos em frequência absoluta e relativa (%). Para a análise 
de associação bivariada entre as complicações pós- cirurgia e os fatores de risco foi 
utilizado teste qui-quadrado de Pearson seguido do teste Z para confirmação das 
diferenças, e calculado o risco relativo e o intervalo de confiança (IC 95%). O presente 
trabalho foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da UFRN 25 (CEP-HUOL), sob anuência e cadastro na 
Plataforma Brasil da instituição coparticipante (Liga Contra o Câncer) e obteve os CAAE 
de aprovação 73316117.8.0000.5292 (HUOL/UFRN) e 73316117.8.3001.5293 (Liga). 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, foram incluídos 140 pacientes com proposta de cirurgia curativa. 
Entretanto, 13 deles foram excluídos devido à impossibilidade de análise da L3 por meio 
da TC, 18 realizaram cirurgia paliativa (biópsias e laparotomia exploradora) e 25 foram 
excluídos devido ao tempo limite (de três meses) ter sido excedido para a análise da 
TC. Ao fim da coleta de dados da população, restaram 84 pacientes aptos para o estudo. 
As características sócio-demográficas e clínicas podem ser visualizadas na Tabela 1 
abaixo. Entre os 84 pacientes, 55 apresentaram o tumor localizado no cólon e reto 
correspondendo à maioria da amostra (65,5%). O estadiamento III e IV (53,6%) 
somados também foram mais prevalentes do que os I e II (46,4%). A maioria da 
população também apresentou complicações pós-operatórias maior ou igual a II 
(51,2%). Dos 84 pacientes, 18 apresentaram obesidade de acordo com a classificação 
do IMC. Na tabela 2 abaixo foi encontrada diferença estatística entre os dois grupos no 
que se refere à obesidade avaliada pelo IMC. Ou seja, a obesidade, classificada pelo 
IMC superior a 30 kg/m², foi associada significativamente à ocorrência de complicações 
pós-cirúrgicas. Já está bem documentado na literatura, a associação entre obesidade e 
risco de desenvolvimento de câncer de cólon e reto junto a outros fatores de risco como 
o consumo de bebidas alcoólicas, o elevado consumo de carnes vermelhas e de 
alimentos processados, etilismo, o tabagismo e a sedentarismo (BRASIL, 2018). Além 
do risco aumentado para o surgimento da doença, há também impacto no prognóstico 
do paciente submetido à cirurgia. A literatura demonstra maiores tempos de execução 
do procedimento cirúrgico em pacientes com obesidade (BURNEIKIS et al., 2018). 
Entretanto, a utilização do IMC ainda é questionável e não deve ser utilizado como 
parâmetro na prática clínica para o paciente hospitalizado (NI BHUACHALLA et al., 
2018). Ao avaliar a obesidade visceral, foi encontrado que 37 pacientes (44%) 
apresentavam valores acima do ponto de corte americano e canadense utilizado no 
estudo. Foi verificado que os pacientes que complicaram apresentavam uma maior 
quantidade de tecido adiposo visceral quando comparado aos que não complicaram. O 
impacto da obesidade apresenta maiores efeitos deletérios devido à quantidade de 
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gordura visceral e o volume da pélvis interferirem nos procedimentos cirúrgicos. 
Inclusive, essa relação se apresenta ainda mais evidente nas cirurgias de cólon quando 
comparada às cirurgias de reto (SON et al., 2019). Nesse estudo foi feita a diferenciação 
de quantidade de TAV entre mulheres e homens por meio do ponto de corte específico 
para cada sexo. Está bem documentado na literatura que os homens acumulam, 
preferencialmente, tecido adiposo visceral enquanto que as mulheres acumulam 
gordura no tecido adiposo subcutâneo (BREDELLA, 2017). Dessa forma é esperado 
que o ponto de corte para homens seja superior ao de mulheres. Somado a isso, sabe-
se que o TAV e o TAS diferem, por exemplo, na quantidade de citocinas pró-
inflamatórias liberadas (FINELLI et al., 2013). Maiores quantidades de TAV estão 
associadas às complicações pós-operatórias (ZHANG et al. 2018), inflamação de baixo 
grau e doenças crônicas (YEON et al., 2019). Ao mesmo tempo, áreas muito pequenas 
de TAV também estão associados à piores desfechos, como a caquexia (TOKUNAGA 
et al., 2019). Embora tenha sido verificada a associação entre a ocorrência de 
complicações e a presença de obesidade a partir do IMC, sabe-se que esse índice não 
deve ser utilizado como parâmetro para identificar disfunções metabólicas na prática 
clínica. As disfunções no tecido adiposo e suas consequências não são exclusivas dos 
indivíduos que são caracterizados com o quadro de obesidade pelo IMC (IYENGAR et 
al., 2016). Sintomas como resistência à insulina e inflamação já foram identificados em 
pacientes que tinham o IMC dentro dos parâmetros da normalidade (CHEN et al., 2014) 
e ao mesmo tempo, não foram identificados em pacientes com o IMC elevado DENIS; 
OBIN, 2013). Assim, torna-se ainda mais necessária a utilização de métodos de 
avaliação nutricional fidedignos à composição corporal na prática clínica do paciente 
com câncer como a tomografia computadorizada. Nesse sentido, a avaliação da 
composição corporal ao nível da terceira vértebra lombar a partir da tomografia é um 
método que apresenta alta acurácia e confiança (SHEN et al., 2004) sendo dessa forma, 
oportuna para a pesquisa científica (PRADO et al., 2016) e padrão-ouro para 
quantificação de TAV e TAS e tecido muscular (KLOPFENSTEIN et al., 2012). Nesse 
estudo, por meio da TC, foi possível identificar e quantificar a gordura visceral dos 
pacientes, sendo encontrada associação entre a obesidade visceral e a ocorrência de 
complicações pós-operatórias (p=0,030). Essa associação entre complicações pós-
operatórias e maior quantidade de TAV pode ser explicada devido ao tecido adiposo 
visceral secretar fatores que alteram o sistema imunológico, metabólico e endócrino, 
influenciando na resposta corporal ao estresse cirúrgico, e o seu excesso leva a uma 
exacerbação da resposta inflamatória de fase aguda pós-cirúrgica, afetando o sistema 
imune e resultando em piores desfechos (ZHANG et al., 2018). 
 
Conclusão 

 
A quantidade de tecido adiposo visceral, bem como a presença de obesidade visceral, 
esteve associada à ocorrência de complicações pós-operatórias em pacientes com 
câncer de estômago e intestino. Dessa forma, a avaliação da composição corporal por 
meio da tomografia computadorizada se mostra uma aliada na prevenção de riscos ao 
paciente com câncer submetido ao procedimento cirúrgico. Urge também, estabelecer 
os pontos de corte, para homens e mulheres separadamente, de obesidade visceral 
para a população brasileira sabendo que, atualmente, classifica-se a obesidade visceral 
apenas com os valores estabelecidos em outros países como Estados Unidos, Canadá 
e Japão. 
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Figura 1 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 784 

 

CÓDIGO: SB0315 

AUTOR: CARLOS HENRIQUE DE MEDEIROS TORRES 

ORIENTADOR: BRUNA LEAL LIMA MACIEL 

 

 

TÍTULO: Comparação dos métodos de análise da composição corporal em bailarinas: 

absorciometria de feixe duplo (DXA) e bioimpedância elétrica (continuidade de plano 

anterior) 

Resumo 

 

A demanda de um corpo ideal para a prática de ballet clássico faz com que as 
dançarinas busquem cada vez mais padrões estéticos de magreza. A avaliação da 
composição corporal tem se tornado cada vez mais útil para melhorar o desempenho, 
performance e melhora nos regimes de treinamentos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar e comparar a composição corporal de bailarinas de nível intermediário/avançado 
com desportistas e sedentárias. Foi avaliada a massa gorda (MG) e massa livre de 
gordura (MLG) das participantes utilizando o método de absorciometria por dupla 
energia de raios-X (DXA), que é um método de referência para a avaliação da 
composição corporal. Não foram encontradas diferenças significativas entre a 
composição corporal dos três grupos avaliados. 

 
 
Palavras-chave: DXA, bailarinas, composição corporal, MLG, MG 

TITLE: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE BAILARINAS: Estudo comparativo com 

desportistas e sedentárias. 

Abstract 

The search for an ideal body for a classical ballet practice makes the search increasingly 
becoming aesthetic standards of thinness. Body composition assessment has become 
increasingly useful for improving performance, performance and improving training 
regimens. The aim of this study was to evaluate and compare intermediate / advanced 
body composition with sports and sedentary. Free Articles Fatty (MG) and fat-free (MLG) 
mass is used as the X-ray energy absorption method (DXA), which is a reference method 
for an assessment of body composition. The evaluations were made in the midst of a 
body evaluation of three evaluated groups. 
 
Keywords: DXA, female dancers, body composition, FFM, FM 

Introdução 

O ballet clássico é uma dança secular. Antes chamado de ballet de corte devido as suas 
apresentações para entretenimento da realeza, passou a ser conhecido como ballet 
clássico no século XVII, apresentando aos poucos modificações nos movimentos e 
vestimentas utilizados. É uma dança com características corporais que determinam a 
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conduta estética, contando histórias idílicas e românticas com apresentações que 
demandam um corpo magro e leve (CAMINADA, 1999). 

A demanda por padrões estéticos no ballet clássico leva ao questionamento de como é 
a composição corporal destas dançarinas que necessitam de um corpo magro e aptidão 
física, sendo necessários alguns atributos como: flexibilidade, resistência, equilíbrio, 
força e agilidade (KOUTEDAKIS; JAMURTAS, 2004; TOOMBS, R. et al. 2012). Para 
avaliar melhor a composição corporal é importante a comparação com outros grupos, 
como desportistas e sedentárias. Uma vez que pessoas que praticam exercícios físicos 
de forma intensa e regular costumam apresentar composição corporal diferente de 
quem não pratica nenhum exercício regularmente (KISTLER et al., 2014). A importância 
de todos os atributos citados anteriormente para as apresentações no ballet clássico, 
traz ainda mais o interesse na avaliação da composição corporal para otimizar o 
desempenho competitivo e monitorar regimes de treinamentos (ACKLAND et al., 2012; 
RODRIGUEZ; DI MARCO; LANGLEY, 2009). 

Existem diversos métodos para avaliação da composição corporal. Estes são 
classificados em diretos, indiretos e duplamente indiretos (ROSA, 2008; RUSSELL, 
2013). A absorciometria por dupla energia de raios-X (DXA) é um método indireto 
considerado de referência, sendo um exame de imagem com ótima precisão e 
capacidade de avaliar de forma eficiente a composição corporal (SANTOS et al., 2014). 

A DXA consegue avaliar partes do corpo de forma separada, tem boa precisão, baixa 
dose de radiação, é minimamente influenciada pela retenção liquida e é considerado 
um método não invasivo (ACKLAND et al., 2012). A técnica tem a capacidade de 
mapear cada parte do corpo utilizando dois feixes com diferentes voltagens de fótons 
que diferenciam o material em seu caminho, sendo possível avaliar a massa gorda 
(MG), densidade mineral óssea (DMO) e massa livre de gordura (MLG) separada do 
tecido ósseo (LASKEY, 1996; CAROLINE; MEEREIS, 2016). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo determinar a massa gorda (MG) 
e massa livre de gordura (MLG) de praticantes de ballet clássico, comparando com 
desportistas e sedentárias. 

 
Metodologia 
 

1.1 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CAAE 38086214.2.0000.5292, parecer nª 925.040). Foi aplicado e 
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2) para declarar o 
consentimento das participantes. Em casos de menores de idade foi necessário a 
autorização e assinatura do responsável legal, sendo cumpridas as normas da 
resolução Nº 466 CNS, de 12 de dezembro de 2012. 

1.2 COLETA DE DADOS 
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A coleta de dados ocorreu de junho de 2016 até maio de 2018 no Hospital Universitário 
Onofre Lopes em Natal-RN. As participantes foram convidadas a participar do estudo 
através de divulgação nas escolas de ballet. No anexo 1 se encontra o cronograma. 

Informações a respeito da idade, tempo de treino total e tempo de treino semanal foram 
perguntados e anotados em um formulário. 

Os critérios de exclusão para todos os grupos avaliados, foram: referenciar sua 
maturação sexual como pré-púbere pela escala de Tanner (MARSHALL; TANNER, 
1969), apresentar qualquer doença ou fazer uso regular de antidepressivos, 
antipsicóticos, anticonvulsivantes e/ou drogas hipoglicemiantes. 

As bailarinas teriam que estar no nível intermediário/avançado da dança, com prática 
mínima de 6h semanais e uso de sapatilha de ponta há pelo menos um ano. Além disso, 
não poderiam praticar exercícios físicos que excedessem a prática do ballet. 

Para serem classificadas como desportistas, as participantes deveriam praticar pelo 
menos 60 minutos de atividade física intensa por dia. No grupo de sedentárias as 
participantes deveriam ser saudáveis e não praticar qualquer atividade física de forma 
intensa e regular. 

Foram aferidas medidas de peso e estatura utilizando balança e estadiômetro, que são 
medidas necessárias para que o DXA apresente os resultados de composição corporal 
a partir do software. No DXA as participantes foram deitadas na máquina e posicionadas 
pela técnica capacitada do hospital. O modelo da máquina utilizado foi o Raio X DPX 
Lunar que é capaz de avaliar a composição corporal de oito regiões anatômicas com 
resultados precisos. No dia anterior ao exame foi recomendada a ingestão de 2l de 
água, não praticar exercícios físicos nas últimas 8h e não ingerir bebidas alcoólicas ou 
café nas últimas 12h antecedentes ao exame. Os dados do DXA foram representados 
em libras e convertidos para quilogramas, os dados de MG e MLG foram apresentados 
em porcentagens. 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foram realizadas análises descritivas, testando a normalidade utilizando o teste de 
Shapiro-Wilk, para apresentação dos dados em forma de médias, desvio-padrão ou 
medianas e intervalo interquartil. 

Foram utilizados o teste de coeficiente de correlação de Pearson (r) nas variáveis 
paramétricas e teste T pareado para testar a média da diferença entre amostras 
independentes. 

Os dados foram inseridos em um banco de dados no programa Microsoft Office Excel 
2007® e analisadas estatisticamente utilizando os programas Statistical Package for 
Social Sciences versão 21 (SPSS Inc. Chicago, IL) e o Graph Pad Prism versão 3.0 
(Graph Pad Software, San Diego, CA). Para todos os testes realizados, serão 
considerados significativos os valores de p inferiores a 0,05. 

 
Resultados e Discussões 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para avaliar a composição corporal foi escolhido o método do DXA por ser considerado 
de referência. Além disso, é inédito na literatura estudo que avalie a composição 
corporal de bailarinas utilizando este método. É um método pouco invasivo e com alta 
taxa de precisão, tendo a capacidade de avaliar a MLG em separação do tecido ósseo 
(ACKLAND et al., 2012; MONTEIRO; FILHO, 2002). 

Foram avaliadas 107 participantes adultas e adolescentes, sendo 36 bailarinas, 37 
desportistas e 32 sedentárias. Duas participantes foram excluídas, uma devido ao uso 
de antidepressivos e outra pelo estágio de maturação ser pré-púbere. Dentre a amostra 
são adolescentes 17 bailarinas (47,2%), 3 desportistas (8,1%) e 8 sedentárias (25%). 
No gráfico 1 são expostas as classificações de IMC para idade destas adolescentes e a 
classificação de IMC das demais participantes que são adultas. 

O gráfico 2 mostra as participantes que apresentavam ciclo menstrual regular e quais 
faziam uso de anticoncepcional regularmente. Os dados de idade, altura, peso, IMC e 
tempo de prática de atividades se encontram na tabela 1. 

Na tabela 2 encontram-se os resultados obtidos de MG e MLG utilizando DXA. Os dados 
estão representados em média, desvio padrão e percentual de gordura mínimo e 
máximo de MG e MLG dos três grupos. 

Não houve diferença significativa entre a composição corporal dos três grupos. O Teste 
T pareado utilizado mostrou que todos os dados foram significantes (tabela 3). O 
coeficiente de correlação de Pearson mostrou que nenhum dado de MG e MLG 
apresentou diferença significativa entre os 3 grupos. 

O presente trabalho avaliou participantes com diferentes idades. Deve-se observar a 
discrepância na amostra de bailarinas quando se diz respeito a quantidade de 
adolescentes em relação aos outros grupos. Sendo 47,2% de adolescentes na amostra 
de bailarinas, 8,1% de desportistas e 25% de sedentárias. 

É importante avaliar as diferenças de MG entre os próprios grupos. O grupo de 
bailarinas apresentou variâncias com participantes com 18,80% a 44,24% de MG. Esta 
variação pode ter sido em decorrência do grupo estudado ser de nível intermediário e 
as praticantes não levarem a atividade de forma profissional. Além disso, os hábitos 
alimentares podem ser de grande influência, portanto estudos sobre os hábitos e 
consumo alimentar destas participantes se fazem necessários. Segundo o estudo de 
Diogo, M. e colaboradores de 2016, que avaliou bailarinas profissionais e amadoras, 
observou-se que as bailarinas amadoras apresentavam insatisfação maior com a 
própria imagem corporal quando comparado ao grupo de profissionais, fato que pode 
influenciar diretamente nos hábitos alimentares. 

A demanda de um corpo magro ocorre em bailarinas devido a prática necessitar de 
leveza de corpo e gestos. As praticantes de ballet clássico estão dentro da população 
de risco para desenvolver padrões alimentares inadequados, podendo assim trazer 
consequências negativas para a saúde e acarretar também em impactos na composição 
corporal, através de doenças como anorexia nervosa, bulimia nervosa, amenorreia ou 
simplesmente uma perda de peso exacerbada (ARAUJO, M. et al, 2016). Portanto, é 
necessário fazer essa ponderação em comparação com as diferenças distantes entre 
os percentuais de MG do grupo de bailarinas avaliado neste trabalho. 
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O estudo de Hirschberg, A. de 2012 evidenciou que alguns tipos de anticoncepcionais 
combinados que contém estrogênio sintético ou estradiol natural com variâncias de 
progestógenos tem como um dos efeitos colaterais o ganho de peso. Além disso, sabe-
se que as progestinas estimulam a ingestão de alimentos, demonstrando a relação dos 
anticoncepcionais androgênicos e interferência na regulação do apetite através da 
supressão do peptídeo CCK, gerando assim um aumento na gordura corporal. Podendo 
este ter sido um fator de impacto na composição corporal dos grupos estudados neste 
trabalho. 

 
Conclusão 
 

CONCLUSÃO (3000 caracteres) 

Os resultados do estudo mostram que não há diferença significativa entre praticantes 
de ballet clássico de nível intermediário, desportistas e sedentárias. Isto enfatiza que 
mais estudos devem ser feitos para analisar a composição corporal de bailarinas 
profissionais utilizando métodos de referência como o DXA comparando a outros 
grupos. A variação nos tempos de treinamento do nível intermediário comparado ao 
profissional pode ser determinante na composição corporal das praticantes de ballet 
clássico, podendo assim apresentar outros resultados. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1. Classificação de IMC para adultas e IMC/idade das adolescentes. 
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Gráfico 2. Ciclo menstrual regular e uso de anticoncepcional. 

 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra. 
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Tabela 2. Resultados de massa gorda (MG) e massa livre de gordura (MLG). 

 

 

Tabela 3. Coeficiente de Correlação de Pearson e Teste T pareado. 
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TÍTULO: Estratificação de classes de medicamentos causadores de RAM 

Resumo 

 

As reações adversas a medicamento no âmbito hospitalar representam alto impacto no 
que diz respeito à mortalidade, morbidade, cuidados da saúde, permanência hospitalar 
e custo econômico. De acordo com a OMS, elas são definidas como “qualquer resposta 
prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses 
usualmente empregadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico, tratamento de 
doença ou para modificação de funções fisiológicas”. No período de 18 meses de coleta 
foram apurados 358 casos de reações adversas a medicamentos (RAM) em pacientes 
internados no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Destes, ressalvam-se onze 
medicamentos que mais frequentemente levaram os pacientes a desenvolverem 
reações adversas, pertencentes à classificação dos medicamentos do aparelho 
digestivo e metabolismo, sistema cardiovascular, sangue e órgãos hematopoiéticos e 
sistema nervoso, segundo a classificação Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC). 
Os medicamentos do primeiro grupo mais frequentemente relacionadas às RAM 
detectadas foram as insulinas NPH e regular, responsáveis pela maioria das RAM 
(19,3%). O segundo grupo apresentou o segundo maior número, sendo o enalapril seu 
representante principal, posterior às insulinas NPH e regular (7,0%). O terceiro grupo 
possui a heparina, enoxaparina e a varfarina, constituindo-se essa última a principal. 

 
 
Palavras-chave: Reação adversa a medicamento. Farmacovigilância. Segurança do 

Paciente 

TITLE: Stratification of drug classes causing ADRs 

Abstract 

 

Adverse drug reactions at the hospital level have a high impact on mortality, morbidity, 
health care, hospital stay and economic cost. According to WHO, they are defined as 
"any harmful or undesirable and unintended response that occurs with drugs at doses 
usually employed in humans for prophylaxis, diagnosis, treatment of disease or for 
modification of physiological functions." Over 18 months of collection, 358 cases of 
adverse drug reactions (ADR) were found in patients admitted to the Onofre Lopes 
University Hospital (HUOL). Of these, we highlight eleven drugs that most often led 
patients to develop adverse reactions, belonging to the classification of drugs of the 
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digestive tract and metabolism, cardiovascular system, blood and hematopoietic organs 
and nervous system, according to the Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC) 
classification. The drugs in the first group most frequently related to ADRs detected were 
NPH and regular insulin, responsible for most ADRs (19.3%). The second group 
presented the second largest number, being enalapril its main representative, after the 
NPH and regular insulin (7.0%). The third group has heparin, enoxaparin and warfarin, 
the latter being the main one. 

 
 
Keywords: Adverse drug reaction. Pharmacovigilance. Patient Safety. 

Introdução 

As reações adversas a medicamento no âmbito hospitalar representam alto impacto no 
que diz respeito à mortalidade, morbidade, cuidados da saúde, permanência hospitalar 
e custo econômico (PEDROS, C. et. al., 2014) (ONDER, G. et. al., 2010). De acordo 
com a OMS, elas são definidas como “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e 
não intencional que ocorre com medicamentos em doses usualmente empregadas no 
ser humano para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de 
funções fisiológicas” (BRASIL, 2019). 

As populações adulta e idosa estão entre as principais susceptíveis a tais efeitos devido 
às alterações fisiológicas relacionadas com o envelhecimento biológico e à polifarmácia, 
provocando maior frequência de interações medicamentosas em nível farmacocinético 
e farmacodinâmico (ALHAWASSI, T.M. et. al., 2014). Nesse sentido, faz-se importante 
a monitorização constante do perfil de resposta terapêutica ao paciente frente ao 
medicamento administrado durante seu tratamento (OBRELI NETO, P.R. et. al., 2012). 

Um passo importante para reduzir a incidência das reações adversas seria a 
identificação daqueles pacientes que estão em risco aumentado de desenvolver uma 
RAM (SHARIF-ASKARI SF, et. al., 2014). Alguns fatores de risco já foram descritos, 
como o sexo, a polifarmácia e, em particular, algumas classes de medicamentos 
parecem estar relacionadas à ocorrência de RAM (ONDER, G. et. al., 2010) (SHARIF-
ASKARI SF, et. al., 2014) (O’CONNOR MN, et. al., 2012). 

Diante da necessidade de triar pacientes internados em risco de desenvolver RAM, o 
objetivo desse estudo identificar as classes de medicamentos envolvidas na ocorrência 
de RAM em pacientes hospitalizados. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo, prospectivo e observacional. 
Desenvolveu-se no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, Brasil, com 
acompanhamento de todos os pacientes admitidos durante o período junho de 2016 a 
dezembro de 2017. Esse estudo é um recorte de um projeto maior, que foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) com o código CAAE 34282914.0.0000.5992. 
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Foram incluídos pacientes internados nas clínicas de neurologia, saúde mental, 
nefrologia, urologia, cardiologia, oncologia, gastroenterologia, reumatologia e pós-
cirúrgicos; com idade igual ou acima de 18 anos, tempo de internação superior à 24h e 
utilizando no mínimo um medicamento durante o internamento. Foram excluídos os 
pacientes sob terapia intensiva (UTI), transplantados, pacientes em uso de 
quimioterápico e grávidas. 

A identificação da RAM foi realizada através de busca ativa em todos os pacientes 
internados nas clínicas elegíveis para este estudo. A busca ocorreu mediante pesquisa 
da presença de Medicamentos Indicadores de Reação Adversa Medicamentosa 
(MIRAM) (lista baseada nas recomendações do Medication module triggers do IHI 
Global Triggers Tool)(ONDER, G. et. al., 2010) nas prescrições, análise das evoluções 
médicas e do serviço de enfermagem diárias, bem como observação de alterações de 
prescrição e de exames laboratoriais. Todos pacientes que apresentaram suspeita de 
RAM foram incluídos no estudo, e, após ciência no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE, a prescrição do dia era coletada para averiguação do medicamento 
responsável pela ocorrência da RAM e classificados segundo a classificação Anatomical 
Therapeutic and Chemical (ATC)(GRIFFIN F, RESAR R, 2009). 

Os dados foram tratados segundo análise descritiva, avaliando as frequências relativas 
e absolutas dos medicamentos e classes envolvidas na ocorrência de RAM. Foi utilizado 
o programa estatístico Stata 12 (Stata Corp., Collegue Station, USA). 

 
Resultados e Discussões 
 

No período de 18 meses de coleta foram apurados 358 casos de reações adversas a 
medicamentos (RAM) em pacientes internados no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). Destes, ressalvam-se onze medicamentos que mais frequentemente levaram 
os pacientes a desenvolverem reações adversas (anexo 1), pertencentes à classificação 
dos medicamentos do aparelho digestivo e metabolismo, sistema cardiovascular, 
sangue e órgãos hematopoiéticos e sistema nervoso, segundo a classificação 
Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC) (BRASIL, 2019) (anexo 2). 

Os medicamentos pertencentes ao grupo do aparelho digestivo e metabolismo mais 
frequentemente relacionadas às RAM detectadas foram as insulinas NPH e regular, 
responsáveis pela maioria das RAM (19,3%). Esses medicamentos têm a finalidade de 
reduzir a hiperglicemia em pacientes diabéticos que não produzem insulina endógena, 
tendo a hipoglicemia sua principal reação adversa. A insulina NPH foi a que mais se 
destacou entre os 358 medicamentos (15,65%) e, devido a sua ação intermediária, seus 
níveis plasmáticos tendem a permanecer constantes, justificando sua frequente reação 
adversa. Já em relação à insulina regular, uma insulina de ação rápida, apesar de ter 
duração rápida, desencadeia um pico plasmático que pode levar à hipoglicemia 
rapidamente, especialmente se administradas entre refeições (GOODMAN E GILMAN, 
2015, p. 743-770). A glicose é uma molécula altamente energética e o cérebro é o seu 
principal órgão captador e o mais danoso pelas as consequências da sua redução, então 
quando seu suprimento energético permanece baixo por muito tempo (< 70 mg/dl) 
podem ser desencadeadas convulsões, coma e morte(ADA, 2019). 

Observou-se que o grupo de medicamentos para o sistema cardiovascular apresentou 
o segundo maior número de representantes dentre os onze principais medicamentos 
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envolvidos em RAM utilizados principalmente no tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), cujos representantes foram captopril, enalapril, furosemida e 
Losartana. Nesse grupo, o enalapril destaca-se como o principal responsável pelo 
desenvolvimento de reação adversa, além de medicamento principal posterior às 
insulinas NPH e regular (7,0%) (anexo 1), podendo ser justificado tanto pela tosse seca, 
característica ímpar de sua classe, inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(IECA), quanto pela hipotensão(GOODMAN E GILMAN, 2015, p. 401-493). Os 
pacientes cardíacos comumente utilizam concomitantemente mais de um medicamento 
do mesmo grupo, especialmente durante o período de internação, o que pode levar a 
uma potencialização de suas reações adversas, como hipotensão e tontura(SBC, 2016). 

Os representantes da classe dos medicamentos do sangue e órgãos hematopoiéticos 
são a heparina, enoxaparina e a varfarina. A heparina e a enoxaparina são 
anticoagulantes parentais sem atividade anticoagulante intrínseca e podem ser usadas 
no tratamento inicial da trombose venosa e da embolia pulmonar, devido ao seu rápido 
início de ação ademais, pela sua característica como heparina de baixo peso molecular, 
a enoxaparina pode ser utilizada em pacientes com doenças renais. Geralmente, 
administra-se um antagonista de vitamina K, como a varfarina, e o seu derivado é 
mantido durante pelo menos cinco dias a fim de permitir que esse antagonista exerça 
todo o seu efeito terapêutico(GOODMAN E GILMAN, 2015, p. 523-536). 

Além disso, a enoxaparina e a heparina também podem ser utilizadas no tratamento 
inicial dos pacientes com angina instável ou infarto agudo do miocárdio, bem como 
outras finalidades, sendo o sangramento e trombocitopenia (contagem de plaquetas < 
150.000/ml) como principais efeitos adversos. Em se tratando da varfarina, ela é um 
anticoagulante oral, antagonista da vitamina K. Devido ao tempo de meia vida longa de 
alguns fatores da coagulação, particularmente o fator II, o efeito da varfarina é 
prolongado por alguns dias, o que explica o motivo da sua alta frequência de reações 
adversas em comparação com a enoxaparina e a heparina. Tal RAM pode ser 
identificada através do acompanhamento da relação normalizada internacional (INR) do 
paciente e sua sintomatologia (sangramento) (GOODMAN E GILMAN, 2015, p. 523-
536). 

 
Conclusão 
 

Os nossos achados mostram que os medicamentos pertencentes ao grupo do trato 
alimentar e metabolismo, para o sistema cardiovascular e os representantes da classe 
dos medicamentos do sangue e órgãos hematopoiéticos são os mais frequentemente 
envolvidos na ocorrência de RAM em pacientes hospitalizados. Com essa informação é 
possível triar pacientes em risco de desenvolver RAM com a avaliação diária de 
prescrições por médicos, enfermeiros e farmacêuticos clínicos, no intuito de prevenir a 
ocorrência de RAM e promover a segurança do paciente. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Principais medicamentos causadores de reação adversa (n = 358). 

 

 

Tabela 2. Classificação Anatomical Therapeutic and Chemical dos medicamentos 
causadores de RAM (n = 358). 
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TÍTULO: Caracterização de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis no 

contexto da Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 

As atuais mudanças nos padrões da população brasileira resultam do aumento da 
expectativa de vida e da redução da taxa de fecundidade e como consequência, uma 
transição epidemiológica, com significativas mudanças no quadro de morbimortalidade. 
O objetivo desse trabalho é caracterizar os usuários acometidos por Doenças Crônicas 
não Transmissíveis, quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um 
estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, realizado no bairro de 
Felipe Camarão, em Natal/RN. A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, 
observou-se que a maioria dos usuários se identificava como pardos, do sexo feminino, 
com ensino fundamental incompleto, renda igual e inferior a um salário mínimo. Quanto 
às doenças, a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus foram as mais prevalentes. A 
maioria relatou receber a medicação de forma gratuita pelo sistema de saúde. Por essa 
razão, percebe-se ser necessário uma aproximação sobre o perfil epidemiológico da 
população, possibilitando, então, o acompanhamento dos usuários e comportamentos 
de risco que levam a desenvolver DCNT. Logo, o desenvolvimento de programas na 
atenção básica deve receber mais destaques do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
estudo aponta, ainda, a necessidade do monitoramento dessas doenças e de suas 
implicações, haja vista a carência de estudos em áreas urbanas e pobres. 

 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Perfil de 

Saúde 

TITLE: CHARACTERIZATION OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE DISEASES IN 

CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 

 

The current changes in the patterns of the Brazilian population result from the increase 
in life expectancy and the reduction of fertility rate and, as a consequence, an 
epidemiological transition, with significant changes in morbidity and mortality. The 
objective of this study is to characterize users noncommunicable diseases regarding 
socioeconomic and health factors. This is a descriptive and exploratory study with a 
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quantitative approach, conducted in the neighborhood of Felipe Camarão, Natal / RN. 
The research is ongoing and from the total sample, it was observed that most users 
identified themselves as brown, female, with incomplete elementary school, income 
equal to and below one minimum wage. Regarding the diseases, Hypertension and 
Diabetes Mellitus were the most prevalent. Most reported receiving medication free of 
charge by the health care system. For this reason, it is perceived that it is necessary to 
approach the epidemiological profile of the population, thus enabling the monitoring of 
users and risk behaviors that lead to developing NCDs. Therefore, the development of 
programs in primary health care should receive more highlights from Sistema Único de 
Saúde (SUS). The study also points to the need to monitor these diseases and their 
implications, given the lack of studies in urban, poor and unprotected areas of health 
promotion. 

 
 
Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile. 

Introdução 

Nos últimos anos, as mudanças na pirâmide etária brasileira vêm mostrando um 
crescimento significativo da população idosa, o que propõe alterações na sociedade em 
relação a infraestrutura urbana e de serviços, bem como econômicas e previdenciárias 
(DAMACENO, CHIRELLI, 2019). Tais mudanças são decorrentes do aumento da 
expectativa de vida e da redução da taxa de fecundidade (SIMÃO et al., 2019). 

Para além das modificações populacionais, ocorre, no país, uma transição 
epidemiológica, com significativas mudanças no quadro de morbimortalidade. Houve, 
por exemplo, uma redução de mortes provocadas por doenças infectocontagiosas, em 
contrapartida, o oposto aconteceu em relação às Doenças crônicas (BRASIL, 2009). 

Dentre as doenças crônicas, as causas das mortes estão mais relacionadas às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (SIMÃO et al., 2019), as quais possuem diversas 
causas e podem ser caracterizas por um curso superior a três meses, múltiplos fatores 
de risco, origem não infecciosa e podem estar relacionadas a limitações e perdas 
funcionais. Qualificam-se como DCNTs, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), as doenças vasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e 
Diabetes Mellitus (MALTA et al., 2015). 

As DCNTs acometem as populações das diferentes classes socioeconômicas, sendo as 
populações mais vulneráveis, como os idosos, acometidas de forma mais acentuada 
(MALTA, MORAIS NETO, SILVA JUNIOR, 2011). Nesse sentido, há a necessidade de 
readequação do setor de saúde, em termos de estrutura e organização, uma vez que 
há o aumento de DCNTs junto ao processo de envelhecimento (DAMACENO, 
CHIRELLI, 2019). Logo, existe a necessidade do uso de todos os recursos possíveis e 
atendimento de novas diligências, que exigem seguimento contínuo (CINTRA et al., 
2019). 

Diante do exposto, estudos sobre DCNTs, sobretudo nos países em desenvolvimento, 
tornam-se ótimas ferramentas para estimar a prevalência de doenças, identificar fatores 
e comportamentos, bem como servem para subsidiar estratégias, condutas, planos e 
ações a serem desenvolvidas pelo sistema de saúde pública no âmbito das condições 
crônicas com base nos resultados desses estudos. Contribuindo, então, para diminuição 
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das desigualdades no acesso e uso dos serviços e de saúde e diminuindo, 
consequentemente, os índices de morbimortalidade. 

Com isso, o propósito desse trabalho foi caracterizar os usuários acometidos por 
doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e exploratório. 

O local de escolha para realização do estudo foi o bairro de Felipe Camarão, 
especificamente a área adscrita em torno da Unidade Básica de Saúde da Família-II de 
Felipe Camarão (UBSF-II). A referida unidade de saúde localiza-se na região do Distrito 
Sanitário Oeste, escolhida pelo fato de ser uma região periurbana de uma capital em 
franco processo de urbanização, e jovem, apresentando um rápido crescimento 
populacional devido a receber nos últimos anos, grande parte dos imigrantes da zona 
rural do Estado do RN. 

A escolha da área deve-se, principalmente, pelo fato de ser um bairro grande, com 
localização de região periurbana de Natal, uma população elevada em torno de 110 mil 
habitantes, e com 44 anos de existência. A população, já apresenta indicativos altos 
para idades acima de 60 anos e também uma população adulta em fase reprodutiva de 
trabalho, com altos índices de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de 
escolaridade e renda. 

Para definir a amostra foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. Aplicou-se a 
fórmula do dimensionamento amostral (BARBETTA, 2003), e, de acordo com os 
cálculos realizados, da população de 1.158 usuários cadastrados na UBS com doenças 
crônicas não transmissíveis, chegou-se a uma mostra de 289. 

A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT, 
vinculados a UBSF-II, residentes em áreas adscritas, maior de 18 anos e que ele ou o 
responsável tenham condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja, 
esteja em condições físicas e mentais para participar e que, após a leitura do Termo de 
consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitou participar conforme as exigências da 
Portaria Nº. 466/2012 do Ministério da Saúde que regulamenta as normas para o 
desenvolvimento de pesquisas com seres humanos. 

Os participantes eram identificados por meio do contato com as enfermeiras das equipes 
de saúde. A priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, em seguida, iniciou-se 
a coleta dos dados com abordagem em seus domicílios ou na sala de espera da UBS, 
enquanto aguardava algum atendimento de saúde. 

Foi aplicado um questionário elaborado por Santos (2016), baseado na proposta de 
Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção primária de 
saúde. 
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Os dados coletados para identificar o perfil dos usuários com DCNT foram compilados 
a e tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versão 20.0. As variáveis pesquisadas referem-se as 
socioeconômicas (raça/cor, estado civil, gênero, religião, profissão, escolaridade, renda 
e condições de moradia) e variáveis clínicas e de atendimento dos serviços de saúde 
(doença crônica, doenças associadas, acompanhamento pela UBS, cadastramento em 
farmácia popular/farmácia da UBS, plano de saúde e internações.) 

Após o tratamento dos dados, realizou-se uma avaliação a partir de uma estatística 
descritiva, com cálculo das frequências relativas e absolutas, apresentadas através de 
tabelas. 

A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número 
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
94030518.5.0000.5 

 
Resultados e Discussões 
 

A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, já foram pesquisados um 62 
usuários com DCNT. Desses, a maioria se identificou como pardos (53,2%), casados 
(35,5%), do gênero feminino (85,5%), com religião católica (67,7%), tendo como 
profissão empregada doméstica ou diarista (19,4%), escolaridade ensino fundamental 
incompleto (66,1%) e renda igual a um salário mínimo (43,5%). Com relação as 
características de moradia, a maior parte referiu morar em casa própria (90,3%), com 
saneamento básico (54,8%), energia elétrica (100%) e água encanada (100%), como 
apresentado na tabela 1 (em anexo). 

As DCNT implicam em consequências negativas para os portadores, núcleo familiar e 
comunidade, além de aumentar a demanda dos serviços de saúde. Há evidencias que 
as DCNT atingem em maior número populações de baixa renda, dada maior 
vulnerabilidade, maior grau de exposição a riscos e menor acesso aos serviços de 
saúde e práticas de promoção e prevenção (MALTA, 2015). 

Em estudo realizado, observou-se, em relação às classes econômicas, uma maior 
prevalência das DCNT entre as classes D/E (57,7%) (MALTA, 2015), indo de encontro 
ao presente estudo, onde a maioria dos usuários (43,5%) apresentam renda de um 
salário mínimo. No que diz respeito a escolaridade, as doenças foram mais frequentes 
naqueles com menores níveis de instrução, com valores de 62% (MALTA, 2015).No 
mesmo estudo, evidenciou-se, ainda, uma maior prevalência de DCNT entre os adultos 
da raça parda e outras (57,4%). No presente estudo, por sua vez, a maioria dos 
entrevistados possuíam apenas ensino fundamental incompleto (66,1%) e se 
autodeclaram pardos (53%). 

No que se refere características clínicas e de atendimento dos serviços de saúde, as 
informações são apresentadas na tabela 2 (em anexo). A DCNT mais citada foi a 
hipertensão (79,0%), associada a Diabetes (41,9%). A maioria dos indivíduos 
pesquisados, afirmou ser acompanhado pela UBS (95,2), ter cadastro em farmácia 
popular/farmácia da UBS (85,5%), não possuir plano de saúde (93,5%) e nunca ter 
internado pela DCNT (72,6%). 
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Em estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, 72,6% da amostra eram 
mulheres. Mostrou ainda que a maioria (60,6%) dos entrevistados eram de classe C, 
bem como viviam com seus conjugues (53,3). Ainda no mesmo estudo foi possível 
observar as doenças circulatórias como sendo as mais prevalentes, correspondendo a 
30% da amostra portadora de DCNT, seguida de doenças mentais (7%) e doenças 
endócrinas (4,7%) (AZEVEDO et al., 2013). 

Em um estudo utilizando amostras da Pesquisa Nacional de Saúde, com 60.202 
indivíduos, apurou-se que as doenças mais prevalentes entre os entrevistados foram 
hipertensão arterial (21,4%), seguidas pela depressão (7,6%) e o diabetes mellitus 
(6,2%). Sendo a hipertensão arterial a complicação mais prevalente em ambos os sexos 
(18,3% entre os homens e 24,2% entre as mulheres) (THEME FILHA et al., 2013.), indo 
de encontro ao presente estudo, onde as doenças mais citadas foras hipertensão arterial 
(79%) associada a diabetes mellitus (41,9). 

O dado é compatível com outros estudos que revelam que é o distúrbio circulatório o 
mais prevalente e está frequentemente associado a complicações mais graves, como 
doenças cardiovasculares, insuficiência renal e doenças cardiovasculares (RIBEIRO, 
BARATA, ALMEIDA 2006; RIBEIRO, 2007 apud MALTA, MORAIS NETO, SILVA 
JUNIOR, 2011). 

Para além de ser um problema de saúde local, como aponta esse estudo, os autores 
MALTA, MORAIS NETO, SILVA JÚNIOR (2011) trazem o Diabetes Mellitus como um 
problema de saúde global, responsável, segundo estimativas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) por 1,3 milhão de mortes no ano de 2008. Logo, tais dados fortalecem 
a necessidade de ações de prevenção da doença e promoção da saúde. 

A literatura aponta que há relação entre a prevalência de DCNT e os fatores de risco 
com os determinantes sociais, tais como educação, ocupação, renda, gênero e etnia. 
Os custos das doenças, no Brasil, embora a existência do Sistema Único de Saúde, é 
alto em função dos custos agregados, perda de produtividade e afastamento das 
atividades laborais, acarretando na diminuição dos recursos da família (MALTA, 
MORAIS NETO, SILVA JUNIOR, 2011). Observou-se, nesse estudo, que 14,5% dos 
entrevistados dessa pesquisa arcam com os custos do tratamento medicamentoso. 

Um estudo realizado, com amostra de 12.725 indivíduos, corrobora com os dados 
coletados no presente estudo, uma vez que a amostra dele aponta alta prevalência de 
acesso total a medicamentos para o tratamento das DCNT de maneira gratuita (94,3%), 
seja por meio das Farmácias do Programa Farmácia Popular ou da Atenção Básica 
(OLIVEIRA, 2016). 

  

 
Conclusão 

 

Os resultados do presente estudo demostraram, em relação ao perfil socioeconômico, 
que a maioria dos pesquisados eram do gênero feminino, pardos, católicos, empregadas 
domésticas ou diaristas, com ensino fundamental incompleto e renda de um salário 
mínimo. Residiam em casa própria, como saneamento básico, energia elétrica e água 
encanada. No que se refere características clínicas e de atendimento dos serviços de 
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saúde, a DCNT mais citada foi a hipertensão associada a Diabetes. A maioria afirmou 
ser acompanhado pela UBS, ter cadastro em farmácia popular/farmácia da UBS, não 
possuir plano de saúde e nunca ter internado pela DCNT. 

Logo, o estudo apresenta-se como relevante no sentido de que é preciso que se tenha 
o conhecimento do perfil populacional para que seja possível acompanhar os 
comportamentos de risco que levam a população a desenvolver DCNT. Nesse sentido, 
a caracterização dos usuários portadores dessas condições é indispensável para 
auxiliar na auxiliar na elaboração e implementação de estratégias de controle, 
prevenção e promoção de saúde, necessárias para diminuir complicações nessa e em 
outras áreas menos favorecidas, pois a manutenção da qualidade de vida da população 
deve estar entre as prioridades das políticas públicas. Diante disto, o desenvolvimento 
e a necessidade de se investir em programas na atenção básica, porta de entrada dos 
serviços de saúde, devem receber mais destaques do SUS. 

Do ponto de vista acadêmico, o presente trabalho aponta a necessidade do 
monitoramento dessas doenças e de suas implicações, haja visto a carência de estudos 
em áreas urbanas e pobres acerca das DCNT. Assim sendo, um quadro epidemiológico 
ampliado dessa problemática permitirá um melhor planejamento de ações e controle 
dessas doenças. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE NOVOS BIOMARCADORES DE PREDISPOSIÇÃO E 

PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE TIREOIDE 

Resumo 

O Câncer é a uma causa eminente de morte no mundo, em 2018 ocasionou cerca de 
9,6 milhões de mortes. O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum, e 
corresponde a 1% de todas as neoplasias malignas. No nordeste do Brasil, o CT é o 5º 
câncer mais frequentemente diagnosticado em mulheres e o 12º em homens. Os 
métodos de diagnóstico utilizados atualmente são invasivos e nem sempre eficientes 
para a descoberta da doença. Estudos vêm sendo desenvolvidos na busca de 
biomarcadores para o diagnóstico precoce, prognóstico, monitoramento de resposta ao 
tratamento e desenvolvimento de terapias do câncer. Desta forma, este projeto sugere 
a realização de um estudo no qual participarão indivíduos saudáveis, indivíduos com CT 
e indivíduos com doenças benignas da tireóide, todos provenientes do estado do Rio 
Grande do Norte, a fim de validar um painel de SNPs selecionados previamente por um 
estudo do grupo, a fim de serem utilizados como biomarcadores de diagnóstico precoce 
e prognóstico do CT. Será utilizado sangue venoso para extração do material genômico 
(DNA e RNA) para realização de genotipagem e avaliação da expressão gênica e soro 
para avaliação da expressão proteica. Espera-se ao final deste estudo validar um painel 
de SNPs, a serem utilizados futuramente na prática clínica como biomarcadores de 
predisposição e prognóstico do CT, melhorando assim a rotina de diagnóstico clínico e 
diminuindo a necessidade de procedimentos invasivos e diagnóstico pouco conclusivo. 
 
Palavras-chave: Câncer. Tireoide. Biomarcadores. SNPs. Predisposição. 

TITLE: VALIDATION OF NEW PREDISPOSITION BIOMARKERS AND THYROID 

CANCER PROGNOSTIC 

Abstract 

Cancer is the leading cause of death in the world, in 2018 caused about 9.6 million 
deaths. Thyroid cancer (CT) is the most common endocrine tumor, accounting for 1% of 
all malignancies. In northeastern Brazil, CT is the 5th most frequently diagnosed cancer 
in women and the 12th in men. The diagnostic methods used today are invasive and not 
always efficient for the discovery of the disease. Studies have been developed in search 
of biomarkers for early diagnosis, prognosis, treatment response monitoring and 
development of cancer therapies. Thus, this project suggests a study involving healthy 
individuals, individuals with CT and individuals with benign thyroid disease, all from the 
state of Rio Grande do Norte, in order to validate a panel of SNPs previously selected 
by a group study in order to be used as biomarkers for early diagnosis and prognosis of 
TC. Venous blood will be used for extraction of genomic material (DNA and RNA) for 
genotyping and evaluation of gene expression and serum for evaluation of protein 
expression. It is expected at the end of this study to validate a panel of SNPs, to be used 
in clinical practice in the future as biomarkers of CT predisposition and prognosis, thus 
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improving the routine clinical diagnosis and reducing the need for invasive procedures 
and inconclusive diagnosis. 
 
Keywords: Cancer. Thyroid. Biomarkers. SNPs. Predisposition. 

Introdução 

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células que 
invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras regiões do corpo (INCA, 
2018). O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum, (BESLER et al., 
2019) e ocupa a oitava posição no ranking dos cânceres em mulheres de todo o mundo 
e sua ocorrência tem aumentado significativamente nas últimas décadas (INCA, 2018). 

O Instituto nacional do câncer (INCA) estimou para os anos 2018 e 2019 a média de 
1.570 novos casos de CT para o sexo masculino e 8.040 para o sexo feminino, com 
risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil homens e 7,57 casos a cada 100 mil 
mulheres, ocupando a 13ª e 5ª posição, respectivamente, no ranking desta enfermidade 
do Brasil (INCA, 2018). Para o estado do Rio Grande do Norte foram estimados 210 
novos casos de CT para 2018 , isto equivale a 40 casos a cada 100 mil homens e 170 
casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). 

A tireoide é uma glândula que está localizada na parte anterior do pescoço, é reguladora 
da função de importantes órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, ela 
produz os hormônios T3 (triiodotironina) e o T4 (tiroxina). Sua atividade (produção e 
liberação dos hormônios) é controlada pela hipófise, através de uma substância 
chamada TSH (hormônio estimulante da tireoide). Esta glândula é composta 
principalmente por dois tipos celulares: células foliculares e células parafoliculares 
(PALLANTE et al., 2013). 

Estudos vêm sendo desenvolvidos procurando identificar biomarcadores para o 
diagnóstico precoce, prognóstico, monitoramento de resposta ao tratamento e 
desenvolvimento de terapias do câncer (GUO et al., 2015). Os biomarcadores tumorais 
geralmente são antígenos tumorais ou produtos genéticos que podem estar expressos 
diferencialmente (LI et al., 2019; BEYSEL et al., 2018;GUO et al., 2015) como por 
exemplo as variantes genéticas do tipo polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) 
(MANCIKOVA et al., 2015; YAN et al., 2016 ). 

Desta forma, no presente projeto propomos a realização de um estudo de caráter 
comparativo (caso-controle não pareado) do qual participarão indivíduos sem nódulos 
na tireoide (controle), indivíduos com CT e indivíduos com nódulos benignos, todos 
provenientes do estado do Rio Grande do Norte, a fim de validar um painel de SNPs 
selecionados por um estudo recente da nossa equipe, e observar o impacto destes 
SNPs na expressão gênica e proteica dos genes associados, a fim de serem utilizados 
como biomarcadores de diagnóstico precoce e prognóstico do CT. 

 
Metodologia 

 

Este estudo é de caráter comparativo do tipo caso-controle não pareado, para o qual 
serão recrutados 1143 indivíduos. O número amostral foi calculado a partir da menor 
frequência do alelo raro na população entre os SNPs a serem estudados [rs2997312: 
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0,18 (A)], poder estatístico 90%, nível de significância 5% e odds ratio 2.0, através da 
ferramenta online disponível pelo Instituto Dante Pazzanese. Os indivíduos participantes 
deste estudo, serão submetidos à coleta de 12 mL de sangue venoso que serão 
distribuídos em 2 tubos com anticoagulante e 1 tubo sem anticoagulante a serem 
utilizados para a extração de DNA, RNA e Western Blot, respectivamente. 

A partir do acervo de pacientes dos ambulatórios de endocrinologia e de cabeça e 
pescoço da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (LNRCC) e Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), serão recrutados 381 indivíduos que deverão atender aos 
seguintes critérios: Ter o diagnóstico confirmado de câncer de tireoide por biópsia, ter 
idade superior a 18 anos, não ter história prévia de outras neoplasias e assinar o TCLE. 
Os prontuários médicos desses pacientes serão solicitados aos arquivos do HUOL e da 
LNRCC para consulta de dados clínicos, histopatológicos, e história clínica do paciente. 

O grupo controle será constituído por 381 indivíduos saudáveis, sem alterações 
tireoidianas, e com ultrassonografia negativa para nódulos. E devem atender aos 
seguintes critérios: ser maior de 18 anos, não ter história prévia de câncer, não ter 
histórico familiar de câncer e/ou doenças benignas da tireoide, possuir valores de TSH, 
T4 livre e anticorpo anti-peroxidase (anti-TPO) dentro dos valores de referência e 
assinar o TCLE. Também será aplicado a esses pacientes um questionário referente a 
dados alimentares, hábitos de vida, histórico de doenças, e histórico familiar. 

A genotipagem nesses indivíduos será realizada com a finalidade de avaliar a presença 
de SNPs de risco/proteção de CT, auxiliando na determinação do valor 
preditivo/prognóstico da genotipagem. 

A extração de DNA do sangue periférico de todos os participantes está sendo realizada 
pelo método de Salting out, descrito por Salazar e colaboradores (1998), com algumas 
modificações. A qualidade do DNA está sendo analisada através de espectofotômetro 
que determina a quantidade de DNA em ng/μL e a pureza do material genético descrita 
em quociente de absorbâncias A260/A280, e a integridade através da eletroforese em 
gel de agarose 0,8%. 

Para extração de RNA, será utilizado o reagente TRIZOL (Invitrogen®) e as amostras 
serão incubadas em baixas temperaturas (utilizando-se gelo ou refrigeradores) durante 
todo o processo.O RNA extraído será quantificado através do fluorímetro Qubit® 2.0 
Fluorometer (InvitrogenTM,CA, EUA), a fim de avaliar a concentração de ácidos 
nucléicos não degradados. A integridade do RNA será avaliada por eletroforese em gel 
de agarose a 1,0%. 

A genotipagem do painel de 36 SNPs será realizada através do espectrofotômetro de 
massas MALDI-TOF Sequenom® MassARRAY iPLEX Gold em outra etapa. 

A quantificação relativa da expressão gênica será realizada utilizado o método 
comparativo com o ciclo threshold (CT), sendo a fórmula utilizada de 2-∆CT, onde ∆CT 
é igual à diferença entre o CT do gene alvo e o CT do gene controle (RIDKER, P. M., 
ET AL.,2000). Essa etapa será realizada no Laboratório de biologia molecular da 
Faculdade de Farmácia, UFRN. Será avaliada a expressão proteica das proteínas 
solúveis dos principais genes envolvidos neste estudo. 

As proteínas serão separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida, contendo SDS 
(SDS-PAGE), segundo SAMBROOK e RUSSEL (2001). As proteínas fracionadas em 
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gel serão transferidas para membrana de PVDF (Immobilon–P, Millipore, Bedford, MA, 
USA) em cuba de eletroforese (BIORAD®, CA, EUA). A eficiência de transferência será 
avaliada pela coloração da membrana em Ponceau S (Sigma-Aldrich, MO, EUA). O 
conteúdo de proteínas será quantificado pelo método de Bradford (Bradford, 1976) e 
calculado a partir da absorbância em 595 nm (Spectrophotometer UV Visible; Mod. UV-
1650 PC Shimadzu, Tokio, Japão). 

A análise por Western Blot será realizada utilizando anticorpos monoclonais específicos 
e um anticorpo conjugado com peroxidase. As bandas detectadas pelos anticorpos 
serão visualizadas utilizando o reagente de detecção de Western Blot Amersham ECL 
Prime (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) em filme radiográfico (IBF-Medix, SP, Brasil). 
A análise densitométrica das bandas será realizada através do software ImageJ (NIH, 
Bethesa, MD, EUA). 

 
Resultados e Discussões 
 

No nordeste do país, o CT é o 5º câncer mais frequentemente diagnosticado em 
mulheres e o 12º em homens (INCA, 2018). Especificamente no Rio Grande do Norte 
210 novos casos de CT são estimados para 2018, ou seja, a 40 casos a cada 100 mil 
homens e 170 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). Perfil genético da 
população, associada ou não a fatores ambientais e estilo de vida contribuem de 
maneira iminente para a ocorrência desse tipo de neoplasia (INCA, 2018). 

As coletas de amostras de todos os grupos estão sendo realizadas nos ambulatórios de 
endocrinologia, cabeça e pescoço e cirurgias do HUOL e da LNRCC desde agosto de 
2018, logo após a aprovação do comitê de ética. Até o momento foram coletadas 
amostras de sangue periférico de 910 pacientes, distribuídos nos três grupos (controle, 
nódulo benigno, nódulo maligno). 

Para obtenção do atual número amostral, foi necessário a colaboração dos médicos 
endocrinologista: Fátima Baracho, Eloíse Negreiros, Anna Karina, Juliana Mesquisa e 
Aline Borges e cirurgiões de Cabeça e pescoço Abraão Allen, Luis Eduardo, Sheila 
Ramos, Rostand Lanverly, Isabel Cristina, Giovanna Perantoni, Vinícius de Faria, Lelia 
Pristo e Edilson Pereira. Ademais, todos os anos, no mês de maio ocorre o “dia D da 
tireoide”, no HUOL, no qual ocorre atendimento médico com todos os endocrinologistas, 
residentes e estudantes de medicina do HUOL na busca de doenças tireoidianas. Este 
evento é aberto a toda população, e conta com o atendimento de cerca de mil pacientes. 
No dia D de 2019 conseguimos coletar 450 pacientes, destes realizamos extração de 
DNA e dosagem sérica de TSH e T4 livre para poder incluí-los na pesquisa. 

A extração de DNA, quantificação e gel de integridade dessas amostras estão sendo 
realizados, e o DNA está armazenado a -20ºC para a próxima etapa que será a 
genotipagem. 

A extração de RNA destas amostras já foi iniciada, estando as amostras conservadas e 
armazenadas no TRIZOL (Invitrogen®), e em breve daremos continuidade a extração 
de RNA total. 

Por se tratar de um estudo de validação, temos um N amostral bastante alto, e estamos 
fazendo o possível para alcançar, aumentando os dias de coleta e busca por pacientes. 
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Pretendemos iniciar a análise de prontuários dos pacientes ainda este semestre, para 
poder classificar os pacientes nos grupos (controle, nódulo benigno e câncer) e começar 
a tabular os dados. 

 
Conclusão 

 

O projeto vem sendo executado da forma esperada, sem intercorrências, e até o 
momento foram obtidas amostras de sangue periférico de 910 pacientes de todos os 
grupos, e foram armazenadas em temperatura recomendada. Por conseguinte, para 
possibilitar o recrutamento de maior número de pacientes atingindo assim o nosso N 
amostral, está sendo ampliado os dias e ambulatórios de coleta. O DNA dessas 
amostras está sendo extraído, quantificado e avaliado a integridade. E a extração de 
RNA também está em execução. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO ALÍVIO DE DOR DA 

INCISÃO CESARIANA. 

Resumo 

A queixa principal de mulheres no puerpério imediato submetidas à cesárea é a dor na 
região da incisão cirúrgica responsável por causar desconforto e impacto nas atividades 
da puérpera. O objetivo do estudo foi avaliar o alivio de dor na incisão cirúrgica no pós-
parto de cesárea após terapia Laser de Baixa Intensidade (LBI). Métodos: trata-se de 
um estudo quase experimental. Participaram do estudo 14 mulheres no puerpério 
imediato submetidas à cesárea. O laser com dosagem de 2J/cm² foi utilizado ao longo 
da cicatriz da cesárea. Para avaliação da dor foi usada a Escala Numérica de Dor, para 
a avaliação do limiar de dor foi utilizada a Algometria e para reavaliação foi utilizada a 
Escala Global de Percepção de Mudança Três avaliações foram realizadas: a primeira 
antes da intervenção com LBI, nas primeiras 12 horas pós-parto; a segunda entre 20-
24 horas pós-parto, após a intervenção, e a terceira entre 44 e 48 horas pós-parto, após 
a segunda sessão com LBI. Para análise estatística, os dados foram analisados 
utilizando o software SPSS 20.0. Resultados: Houve diferença estatisticamente 
significativa entre a primeira e terceira avaliação identificadas na Escala Numérica da 
Dor (p=0,03) e na Algometria (p=0,04). Também houve diferença significativa entre as 
primeiras avaliações da escala de percepção global de mudança (p<0,05) e na segunda 
avaliação (p=0,02). Conclusão: Houve melhora da dor após a intervenção com o LBI 
visualizado tanto na escala numérica da dor como na algometria. 

 
Palavras-chave: Puerpério; Cesárea; Dor; Terapia a Laser de Baixa Intensidade. 

TITLE: Low-level laser application in the pain relief of the cesarean incision 

Abstract 

The main complaint of women in the immediate postpartum who underwent cesarean 
section is pain in the region of the surgical incision responsible for causing discomfort 
and impact on postpartum activities. The aim of the study was to evaluate pain relief in 
the postpartum cesarean section surgical incision after Low Intensity Laser (LLLI) 
therapy. Methods: This is a quasi-experimental study. The study included 14 women in 
the immediate postpartum who underwent cesarean section. The 2J/cm² laser was used 
along the cesarean section scar. Numeric Pain Scale was used for pain assessment, 
Algometry Pain was used for pain threshold assessment and the Global Perception of 
Change Scale was used for reevaluation. Three assessments were performed: the first 
before the LLLI intervention, in the first 12 hours postpartum; the second between 20-24 
hours postpartum after the intervention and the third between 44 and 48 hours 
postpartum after the second session with LLLI. For statistical analysis, data were 
analyzed using SPSS 20.0 software. Results: There was a statistically significant 
difference between the first and the third evaluation of the numerical pain scale (p = 0.03) 
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and in the algometry (p = 0.04). There was also a significant difference between the first 
assessment of the global perception of change scale (p = 0.04) and in the second 
assessment (p = 0.02). Conclusion: There was improvement of pain after LLLI 
intervention visualized on both scale and algometry. 
 
Keywords: Postpartum Period; Cesarean Section; Pain; Low-Level Light Therapy. 

Introdução 

O laser de baixa intensidade (LBI) é um recurso que está sendo utilizado nas pesquisas 
científicas com o intuito de analgesia14, 15, 18, 24. Durante o puerpério imediato de 
mulheres submetidas à cesárea é citada, como queixa principal, a dor na região da 
incisão cirúrgica responsável por causar desconforto e impacto nas atividades da 
puérpera4, prejudicando não somente sua independência no autocuidado e na 
movimentação no leito como também nos encargos com o recém-nascido. Para melhor 
qualidade de vida das puérperas que se encontram nos primeiros dias de pós-parto é 
importante que o profissional fisioterapeuta realize uma conduta atuando nas principais 
queixas e singularidades. Considerando a condição clínica da mulher no pós-parto e os 
relatos encontrados na literatura sobre o alívio da dor em casos de pós-operatórios 
abdominais, este estudo objetivou avaliar o alivio da dor na incisão cirúrgica no pós-
parto de cesárea após terapia laser de baixa intensidade. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo quase experimental, corte de um projeto de mestrado. Foram 
selecionadas 15 mulheres no puerpério imediato submetidas à cesárea. Para inclusão 
no estudo, as voluntárias deveriam apresentar mais que 18 anos de idade, deveriam 
estar em torno de 10 horas de pós parto cesárea, apresentar dor classificada no mínimo 
como 3 de acordo com a escala numérica da dor na região da incisão cesariana, não 
apresentar intercorrências clínicas ou obstétricas e ausência de processos infecciosos. 
Foram excluídas mulheres que não aceitaram realizar a intervenção com o LBI e 
apresentavam dificuldade de comunicação e expressão e/ou desenvolver, durante o 
período da coleta, instabilidade clínica e obstétrica. A avaliação da dor foi verificada 
através da Escala Numérica da Dor. Esta escala permite o paciente classificar a dor em 
grau 0 (zero) a grau 10 (dez). O “grau 0” ou ausência de dor está localizado na 
extremidade da esquerda da escala e aumenta gradativamente até extremidade da 
direita, representada pelo limite extremo de dor ou “grau 10” de dor. O comando verbal 
utilizado para avaliação com esse instrumento foi por meio de descritores verbais (0 = 
sem dor; 1-3 = dor branda; 4-6 = dor moderada; 7-10 = dor severa). Para a avaliação do 
limiar de dor foi utilizado o algômetro digital da marca Force Gage modelo WAGNER 
FDM. Esse equipamento trata-se de um dispositivo constituído por um disco de borracha 
1cm2 ligado a um medidor de pressão, que apresenta valores em kgf/cm². A voluntária 
foi orientada a dizer “começou a dor” quando a pressão com a ponta do aparelho 
começar a evocar dor e a pressão continuará até a voluntária dizer “pare”. A pressão foi 
aplicada perpendicularmente na borda da incisão cirúrgica em três pontos: 
extremidades e meio. Para utilização do algômetro, o disco de borracha foi revestido 
com papel filme e higienizado com álcool 70%, sendo repetido o procedimento para 
cada voluntária da pesquisa. Para a intervenção foi utilizado o LBI da marca Laserpulse 
da IBRAMED. O protocolo de intervenção utilizou como referências o estudo de Mokmeli 
et al (2009) e conforme pesquisas descritas por Bertoli GRF et al., 2008, Andrade ALM 
et al., 2016, Suzuki, Takuda, 2016. O LBI apresentou comprimento de onda de 660nm 
(vermelho) em modo contínuo e realizado em duas sessões com intervalo de vinte e 
quatro horas. A técnica foi de forma pontual em contato perpendicular com a pele na 
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linha da incisão cesariana. O número de pontos a serem aplicados dependeu da 
extensão da ferida operatória, respeitando a distância de 1cm entre os pontos de 
aplicação. Para realizar a aplicação com o LBI, a caneta do aparelho foi revestida com 
papel filme e higienizada com álcool a 70%, no qual esse procedimento se repetiu para 
a intervenção em cada voluntária. A voluntária e o terapeuta fizeram uso de óculos de 
proteção específico do aparelho. O posicionamento da voluntária foi em decúbito dorsal. 
A dose aplicada foi de 2J/cm2. Ao final da intervenção, ocorreu a avaliação da 
percepção da voluntária em relação ao tratamento com o LBI. A percepção foi avaliada 
através da Escala de Percepção Global de Mudança (PGIS), instrumento validado na 
versão portuguesa fácil e rápido de ser aplicado com capacidade de medir a percepção 
de mudança do estado de saúde dos indivíduos quando submetidos a intervenções e 
determinar diferenças mínimas clinicamente importantes de instrumentos de avaliação 
da dor, função física e qualidade de vida. A PGIS é uma medida unidimensional na qual 
permite os indivíduos classificarem a melhoria da sintomatologia dolorosa associando à 
intervenção através de uma escala de sete itens, distribuídos da seguinte forma: 1 = 
sem alterações; 2 = quase na mesma; 3 = ligeiramente melhor; 4 = com algumas 
melhorias; 5 = moderadamente melhor; 6 = melhor; 7 = muito melhor. A primeira 
avaliação (AV1) ocorreu após 12 horas do parto e em seguida ocorreu a primeira 
intervenção. Vinte e quatro horas após a AV1, entre 20-24 horas pós-parto, todas as 
puérperas do estudo foram submetidas à AV2 e após dez minutos do término da AV2, 
foi realizado a segunda sessão com o LBI. Vinte e quatro horas após AV2, entre 44-48 
horas pós-parto, todas as voluntárias realizaram a AV3. Nas avaliações foram 
considerados: dados de identificação, avaliação da dor pela Escala Numérica da Dor e 
registro da avaliação pelo algômetro digital, e avaliação da percepção de melhora da 
dor através da PGIS. As coletas foram realizadas no horário entre 7h às 9h, em três dias 
consecutivos, nos alojamentos conjunto de pós-parto da Maternidade Divino Amor. Para 
análise estatística, os dados foram analisados utilizando os software SPSS 20.0 
(Statistical Package for the Social Sciences) para Windows 23.0. Inicialmente, foi feita 
uma análise descritiva das variáveis do estudo por meio de medidas de tendência 
central. Todas as voluntárias assinaram o TCLE, respeitando os critérios estabelecidos 
pela Resolução do CNS nº 466/12. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa sob parecer: 1.998.386. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra final constou de 14 puérperas no pós-operatório de cesárea, onde a maioria 
das voluntárias encontravam-se na faixa etária entre 29-39 anos, apresentavam 
companheiro e possuíam escolaridade com mais de 10 anos de estudo. A idade 
gestacional média das participantes foi de 38,47±2,31 e a média do número de 
gestações foi de 1,79±0,82. Os valores encontrados na primeira, segunda e terceira 
avaliação da dor foram, respectivamente: 5,75±2,00, 4,10±1,86 e 2,70±1,38 na Escada 
Numérica da Dor e 0,66±0,33, 0,89±0,40 e 1,45±0,75 na algometria. Ao longo das três 
avaliações houve diferença estatística na escala numérica da dor (p=0,02) e na 
algometria (p=0,04). Também houve diferença significativa entre as primeiras 
avaliações da escala de percepção global de mudança (p<0,05) e na segunda avaliação 
(p=0,02).  Os dados encontrados mostram que houve alívio da dor ao longo das 
avaliações. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Poursalehan.,et 
al (2018)24, um ensaio clinico randomizado, duplo cego, onde 80 voluntárias, todas 
puérperas cesarianas, foram dividas em dois grupos, grupo controle e grupo do laser, e 
foram acompanhadas nas primeiras 24 horas pós-parto, com o grupo do laser tendo a 
incisão cirúrgica tratada com LBI (GaAlAs: 804nm e GaAlInp: 650nm), esse grupo 
obteve redução significativa da dor 1, 4, 8, 12, 16, 24 horas após a cirurgia, em 
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comparação com o grupo controle (p <0,05). Um estudo realizado por Mokmeli., et al 
(2009)19 mostrou que o uso de LBI na incisão cesárea auxilia também na modulação 
dos processos metabólicos, promovendo dessa forma a cicatrização da ferida cirúrgica, 
em concordância com nosso resultado, esse estudo apresentou também diferença 
significativa entre os grupos na primeira avaliação da escala de percepção global de 
mudança (p=0,04) e na segunda avaliação (p=0,02), comprovando a melhora 
conquistada pela sessão com o laser desde sua primeira aplicação. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que houve melhora significativa da dor após intervenção com o laser de baixa 
intensidade, fato este visualizado tanto na Escala Numérica da Dor quanto na 
algometria. 
 
Referências 

 
1.Santos MD, Silva RM, Vicente MP, Palmezoni VP, Carvalho EM, Resende APM. A 
dimensão da diástase abdominal tem influência sobre a dor lombar durante a gestação? 
Rev Dor 2016; 17(1): 43-46.  
2. Carvalho MECC et al. Lombalgia na gestação. Rev Bras Anestesiol. 2016.  
3. Rattner D, Moura EC. Nascimentos no Brasil: associação do tipo de parto com 
variáveis temporais e sociodemográficas. Rev Bras Saúde Matern Infant 2016; 16(1): 
39-47.  
4. Sousa L, Pitangui ACR, Gomes FA, Nakano AMS, Ferreira CHJ. Mensuração e 
características de dor após cesárea e sua relação com limitação de atividades. Acta 
Paul Enferm 2009; 22(6):741-7.  
5. Dias TMC, Barbalho TCS, Moura ACA, Souza RJS, Sousa VS, Viana ESR. 
Recuperação da diástase de reto abdominal no período puerperal imediato com e sem 
intervenção fisioterapêutica. Fisioterapia Brasil 2012; 13(6): 39-44  
6. Feijó LCA, Magalhães MP. Habilidade de ativação do transverso do abdome em 
puérperas precoces de um hospital público da cidade de Salvador/BA. Fisioterapia Brasil 
2011; 12(4): 261-266.  
7. Rett MT, Bernardes NO, Santos AM. Atendimento de puérperas pela fisioterapia em 
uma maternidade pública humanizada. Fisioter Pesq. 2008;15(4) 361.  
8. Sousa L, Gomes FA, Pitangui ACR, Nakano AMS. Avaliação da estimulação elétrica 
transcutânea do nervo para alívio de dor pós cesárea: ensaio clínico randomizado. Rev. 
Bras. Saúde Matern. Infan. 2009;  
9. (1):49-57. 9 Melo de Paula G, Molinero de Paula VR, Dias RO, Mattei K. Estimulação 
elétrica nervosa transcutânea (TENS) no pós-operatório de cesariana. Rev. bras. 
fisioter. 2006; 10(2):219-224.  
10. Farias RS, Melo RS, Machado YF, Lima FM, Andrade PR. O uso da tens, crioterapia 
e criotens na resolução da dor. Revista brasileira de ciências da saúde 2010; 14(1):27-
36.  
11. Martignano CCS, Silva LI, Meireles A, Rocha BP, Rosa CT, Bertolini GRF. Avaliação 
do ultrassom sobre a hiperalgesia e o edema em joelhos de rato Wistar e interferências 
de um inibidor de opióides endógenos. Fisioterapia Brasil 2013; 14(4).  
12. Bertolini GRF, Silva TS, Ciena AP, Trindade DL. Efeitos do Laser de Baixa Potência 
Sobre a Dor e Edema no Trauma Tendíneo de Ratos. Rev Bras Med Esporte 2008; 
14(4).  
13. Serra AP, Ashmawi HA. Influência da Naloxona e Metisergida sobre o Efeito 
Analgésico do Laser em Baixa Intensidade em Modelo Experimental de Dor. Rev Bras 
Anestesiol 2010; 60(3): 302-310.  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 817 

 

14. Fabre HSC et al. Anti-inflammatory and analgesic effects of low-level laser therapy 
on the postoperative healing process J Phys. Ther. Sci. 2015; 27(6).  
15. Cotler HB, Chow RT, Hamblin MR, Carroll J. The Use of Low Level Laser Therapy 
(LLLT) For Musculoskeletal Pain. MOJ Orthop Rheumatol. 2015; 2(5).  
16. Sousa MV, Silva MO. Laserterapia em afecções locomotoras: revisão sistemática de 
estudos experimentais. Rev bras med esporte 2016; 22 (1).  
17. Xavier EM et al. Cicatrização de feridas decorrentes da hanseníase utilizando laser 
de baixa intensidade. Hansen Int 2012; 37(1): 51-57.  
18. Andrade ALM, Bossini PSB, Parizotto NA. Use of low level laser therapy to control 
neuropathic pain: A systematic review. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: 
Biology 164 (2016) 36–42  
19. Mokmeli S, Khazemikho N, Niromaneshi S, Vatankha Z. The Application of Low-
Level Laser Therapyafter Cesarean Section Does Not Compromise Blood Prolactin 
Levels and Lactation Status. Photomedicine and Laser Surgery 2009; 27(3).  
20. Barbosa DA et al. Resposta aguda de variáveis clínicas e funcionais em exercício 
máximo de contração concêntrica versus excêntrica. Rev Bras Ciênc Esporte. 
2015;37(1):87-95.  
21. Tacon KCB et al. Healing activity of laser InGaAlP (660nm) in rats. Acta Cirúrgica 
Brasileira 2011; 26(5): 373.  
22. Domingues L, Cruz E. Adaptação Cultural e Contributo para a Validação da Escala 
Patient Global Impression of Change. Ifisionline 2011; 2(1).  
23. Suzuki R, Takakuda K. Wound healing efficacy of a 660-nm diode laser in a rat 
incisional wound model. Lasers Med Sci. 2016.  
24. Poursalehan S, Nesioonpour S, Akhondzadeh R, Mokmeli S. The Effect of Low-Level 
Laser on Postoperative Pain After Elective Cesarean Section. Anesth Pain Med 
2018Dec; 8(6)  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 818 

 

CÓDIGO: SB0325 

AUTOR: TEREZA DAYANE LOPES JÁCOME 

COAUTOR: LENITA ELLEN OLIVEIRA 

COAUTOR: EVA THEMIS AZEVEDO BEZERRA 

COAUTOR: MARIA PAULA LOPES DA COSTA 

ORIENTADOR: RODRIGO DOS SANTOS DINIZ 

 

 

TÍTULO: Coleta de dados de usuários atendidos pelo ambulatório de Pneumologia do 

HUOL-UFRNESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DISPOSITIVOS 

INALATÓRIOS PARA ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA(DPOC) 

Resumo 

As doenças respiratórias crônicas são enfermidade tanto das vias aéreas superiores 
como das inferiores, como asma, rinite alérgica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) e representam um dos maiores problemas de saúde mundial. Sendo assim, o 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo da utilização de medicamentos para 
analisar o perfil de erros na técnica de administração de DI, comparando o primeiro 
atendimento farmacêutico e o retorno para avaliação. Para tanto, foi realizado um corte 
de um estudo longitudinal de intervenção não controlada, para avaliar o nível de 
informação dos pacientes com diagnóstico de asma e/ou DPOC que realizavam o uso 
de Dispositivos Inalatórios. Ao longo do período de coleta, foram avaliados 18 pacientes 
que retornaram para reavaliação de sua condição de saúde e, consequentemente, para 
a avaliação com o farmacêutico. No primeiro atendimento, o número de erros variou 
entre 0 a 14, enquanto, no retorno, de 0 a 3. O paciente 5 na primeira consulta 
apresentou 14 erros na técnica de inalação, enquanto, no segundo momento a técnica 
de administração foi totalmente correta. Assim, verifica-se que a avaliação em retorno 
mostra-se fundamental como atividade multidisciplinar para a diminuição de erros na 
técnica inalatória. 

 
Palavras-chave: Asma; DPOC; Serviços Farmacêuticos; Medicamentos para inalação. 

TITLE: DRUG UTILIZATION STUDY IN INHALATION DEVICES FOR ASTHMA AND 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

Abstract 

Chronic respiratory diseases are diseases of both upper and lower airways. allergic 
rhinitis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and represent one of the 
biggest health problems in the world. Thus, the study aimed to conduct a study of the 
use of medications to analyze the profile of errors in the technique of administering DI, 
comparing the first pharmaceutical care and the return for evaluation. To this end, a 
longitudinal study of an uncontrolled intervention was performed to assess the level of 
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information of patients diagnosed with asthma and / or COPD who were using Inhaled 
Devices. During the collection period, 18 patients who returned for reevaluation of their 
health status and, consequently, for evaluation with the pharmacist were evaluated. In 
the first visit, the number of errors ranged from 0 to 14, while in return from 0 to 3. Patient 
5 at the first visit presented 14 errors in the inhalation technique, while in the second 
moment the administration technique was totally correct. Thus, it is verified that the 
evaluation in return is fundamental as a multidisciplinary activity to reduce errors in 
inhalation technique. 

 
Keywords: Asthma; COPD; Pharmaceutical Services; Inhaled medications. 

Introdução 

As doenças respiratórias crônicas são enfermidade das vias aéreas superiores e 
inferiores, como asma, rinite alérgica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e 
representam um dos maiores problemas de saúde mundial. As DRC estão aumentando 
em prevalência particularmente entre as crianças e os idosos. Afetam a qualidade de 
vida e provocam incapacidade nos indivíduos afetados, causando grande impacto 
econômico e social (Brasil, 2010). 

As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da 
Asma (2012) define asma: “ doença inflamatória crônica das vias aéreas, na qual muitas 
células e elementos celulares têm participação. A inflamação crônica está associada à 
hiperresponsividade das vias aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos, 
dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente à noite ou no início da manhã”. 
Atinge 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos, comforme Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

A DPOC se caracteriza por diminuição contínua do fluxo aéreo que em geral está 
associada a um aumento da resposta inflamatória crônica. Exposição a gases tóxicos e 
partículas nocivas são fatores predisponentes ao surgimento dessa doença 
(BÁRTHOLO; COSTA, 2017). Cerca de 7,6 a 8,9% da população adulta são acometidas, 
se apresenta como a quarta causa de morte a nível mundial e são atribuíveis a ela 56% 
dos custos com saúde na União Europeia (ARAÚJO, 2016). 

O tratamento farmacológico para estas enfermidades compõe um dos principais pilares 
para o manejo adequado e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes (AGUIAR, et. al. 2017). 

Para propiciar uma maior concentração local e menor risco de efeitos colaterais 
sistêmicos e/ou adversos, os medicamentos inalatórios são administrados diretamente 
nas vias aéreas. A deposição pulmonar do fármaco depende da dimensão das 
partículas, da técnica de inalação e do tipo de dispositivo inalatório (DE MORAES 
SOUZA, et al., 2009). 

O baixo índice de adesão relaciona-se ao desconhecimento e/ou à dificuldade de 
administração dos medicamentos para inalação. Tais aspectos podem ser melhorados 
se a educação ao paciente por meio de profissionais qualificados ocorrer, sendo ela um 
componente estratégico para o controle da doença. A utilização incorreta dos inaladores 
pode acarretar o insucesso terapêutico por diminuir a concentração do fármaco nas vias 
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aéreas e contribuir para a não adesão ao tratamento, dificultando o controle clínico da 
asma (ZAMBELLI-SIMOES, et al., 2015). 

No primeiro contato, a técnica se torna de difícil execução e a aplicação correta decai 
com mais de dois anos de uso do dispositivo. Dessa forma, evidencia-se a necessidade 
de revisão periódica, através de explanação verbal e demonstração física (GARIB et al., 
2018). O manejo inapropriado do DI acarreta baixa deposição brônquica contribuindo 
para doses subterapêuticas e consequentemente o inadequado controle das doenças 
(COELHO, et al., 2011). 

Desse modo, nota-se a importância da relação farmacêutico-paciente em âmbito dessas 
enfermidades. A literatura demonstra os benefícios de programas educacionais, 
conduzidos pelo profissional farmacêutico, resultando em melhor aderência ao 
tratamento medicamentoso: promovendo correta utilização dos medicamentos 
inalatórios, detectando problemas relacionados aos medicamentos, melhora na 
qualidade de vida do paciente e reduzindo o número de visitas aos serviços de 
emergência, assim como o de hospitalizações, por exacerbações (SANTOS, et al., 
2010). 

Sendo assim, o trabalho teve como objetivo realizar um estudo da utilização de 
medicamentos para analisar o perfil de erros na técnica de administração de DI, 
comparando o primeiro atendimento farmacêutico e o retorno para avaliação. 

 
Metodologia 

 

Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

O trabalho foi aprovado pelo CEP-HUOL, sob o número CAAE 66623817.3.0000.5292. 

Procedimento de coleta de dados 

Trata-se de um corte de um estudo longitudinal de intervenção não controlada, para 
avaliar o nível de informação dos pacientes com diagnóstico de asma e/ou DPOC que 
realizavam o uso de Dispositivos Inalatórios (DIs). Executado no ambulatório de 
pneumologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), onde participaram 
pacientes após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Os 
dados foram coletados no período de Setembro de 2017 a Abril de 2018. Foram 
incluídos no estudo os pacientes com asma e/ou DPOC, residentes no Rio Grande do 
Norte; foram excluídos os usuários atendidos por pneumologista, mas sem prescrição 
de medicamentos. 

O estudo foi dividido em três momentos: inicialmente, foi realizada uma entrevista com 
os usuários ou responsável e preenchimento de questionários pelos pesquisadores. 
Nesses questionários, constam tópicos sobre o perfil farmacoterapêutico, o perfil 
socioeconômico, o nível de informação dos usuários e a ficha de avaliação prática do 
uso de dispositivos inalatórios. 

Posteriormente, foi requerido que o paciente demonstrasse o uso do DI na presença do 
pesquisador a fim de identificar se a técnica estava correta. Caso fosse à primeira vez 
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do uso, realizava-se orientação e solicitava a repetição do processo. Foram avaliados 
quanto ao desempenho de etapas de acordo com protocolos e diretrizes (GINA, 2017). 

A técnica inalatória foi demonstrada em um inalador de cápsula sem o medicamento, 
uma vez que os pacientes, ao chegarem ao ambulatório, já haviam administrado o 
medicamento. No caso dos que faziam uso de dois dispositivos diferentes, eram 
realizados testes separados. 

A fase três avaliou um grupo de pacientes que retornaram ao serviço. Tais pacientes 
foram reavaliados pelo médico e, posteriormente, farmacêutico. Nessa fase, a técnica 
de uso foi revista e verificado se os erros diminuíram após o retorno. 

Os dados foram digitados em banco de dados específico, criado no programa Microsoft 
Office Excel depois de revisão dos formulários. 

Análise final de dados 

A análise dos dados foi realizada através do programa Stata for Windows, versão 11. 
As características da amostra são descritas por medidas sumárias adequadas às 
respectivas escalas de medição. A estatística inferencial compreende a análise da 
associação das variáveis com o uso inadequado de dispositivos inalatórios 
empregando-se regressão logística. Em caso de p<0,10 na análise anterior, haverá a 
inclusão em um modelo multivariado de regressão logística binomial via stepwise, 
considerado significativo os valores de p<0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados a seguir apresentados fazem parte de um corte de um estudo longitudinal 
em nível ambulatorial. Portanto, são informações parciais de um estudo que está em 
continuidade, dada a renovação do projeto de pesquisa, e que gerou um artigo científico 
que está no prelo. 

Ao longo do período de coleta, foram avaliados 18 pacientes que retornaram para 
reavaliação de sua condição de saúde e, consequentemente, para a avaliação com o 
farmacêutico. No primeiro atendimento, o número de erros variou entre 0 a 14, 
enquanto, no retorno, de 0 a 3. O paciente 5 na primeira consulta apresentou 14 erros 
na técnica de inalação, enquanto, no segundo momento a técnica de administração foi 
totalmente correta. Assim, observou-se uma evolução dos pacientes em relação ao uso 
dos dispositivos (Tabela 1). 

A literatura demonstra os benefícios de programas educacionais, conduzidos pelo 
farmacêutico ao paciente asmático, que resultam em melhor aderência ao tratamento 
medicamentoso, promovem a correta utilização dos medicamentos inalatórios, detectam 
problemas relacionados aos medicamentos, melhoram a qualidade de vida do paciente 
e reduzem o número de visitas aos serviços de emergência, assim como o de 
hospitalizações, por exacerbações de asma (SANTOS et al., 2010). 

Tabela 1. Evolução da técnica de uso entre o 1º atendimento e o retorno 
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Em um estudo para avaliar a influência do serviço de Atenção Farmacêutica na 
otimização dos resultados terapêuticos de pacientes com asma grave não controlada, 
em uso de formoterol associado à budesonida, observaram que dos resultados clínicos, 
após as intervenções farmacêuticas, todos os usuários tiveram melhora significativa da 
asma (ZANGHELINI et al., 2013). 

Tabela 2.  

Não realiza expiração adequada, pausa inspiratória de 5 segundos ou o que suportar, 
enxágue bucal após a inalação e despreza a água do enxágue, expiração fora do 
inalador e forte e profundamente pelo inalador, estão entre os erros mais frequentes 
cometidos entre os pacientes (Tabela 2). 

Um estudo transversal, de base populacional, identificou como principais erros 
cometidos no uso dos inaladores, a não realização da expiração antes da inalação e a 
pausa inspiratória após a inalação. Muitos pacientes cometem erros graves que 
comprometem a deposição pulmonar, como não agitar o dispositivo, não inspirar 
profundamente e não fazer pausa pós inspiratória. A técnica de uso inadequada implica 
em piora do controle da asma e necessidade de aumento da dose dos medicamentos. 
(OLIVEIRA et al., 2014). 

O terceiro erro mais presente foi a não higienização bucal após o uso. A literatura mostra 
que a prática de higiene oral pós-inalação representa uma medida importante para a 
remoção dos corticosteroides inalatórios (CIs) depositados. Estudos prévios 
demonstram que lavar a boca após a inalação do CI reduz a incidência de candidíase 
(PINTO, et. al., 2013). 

 
Conclusão 
 

O uso inadequado dos DIs demonstrado no estudo leva a uma terapia medicamentosa 
inefetiva e piora da qualidade de vida desses pacientes. Diante disso, a avaliação em 
retorno mostra-se fundamental como atividade multidisciplinar para a diminuição de 
erros na técnica inalatória. 

Estudos posteriores, com mais voluntários, serão fundamentais para a realização de 
novas análises, como analisar se a escolaridade e renda familiar dos pacientes com 
doenças pulmonares estão correlacionados com o mau uso dos DIs. 
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Tabela 1. Evolução da técnica de uso entre o 1º atendimento e o retorno 
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Tabela 2. 
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TÍTULO: Estudo de liberação in vitro de formulações cosméticas contendo o complexo 

de inclusão ácido ferúlico: ciclodextrina 

Resumo 

Compostos fenólicos são amplamente utilizados em produtos cosméticos para proteção 
contra a radiação ultravioleta (UV), que pode trazer prejuízos a saúde e causar o 
fotoenvelhecimento da pele. O ácido ferúlico (AF) possui grande potencial em reduzir 
estes danos, destacando-se por possuir atividade neutralizante sobre os radicais livres 
que podem causar danos oxidativos às membranas celulares e DNA. Desta maneira, 
este estudo tem como objetivo avaliar a liberação de formulações cosméticas gel e gel 
creme contendo 0,5% de AF através de células de difusão de Franz, utilizando 
membrana sintética impregnada com solução lipóide. A liberação do AF foi quantificada 
diretamente através da CLUE. Nas condições experimentais avaliadas, constatou-se 
que a formulação gel liberou uma maior quantidade de ativo em menor intervalo de 
tempo, enquanto que a formulação gel-creme apresentou uma liberação menor e mais 
lenta. Possivelmente esse comportamento ocorreu devido à característica lipofílica do 
AF, que favorece uma liberação mais rápida quando em meio predominantemente 
aquoso como a formulação gel. Ao final do estudo, foi possível observar que a 
membrana biomimética (impregnada) conferiu maior resistência à difusão da AF, 
provocando comportamentos de liberação distintos entre as formulações. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Liberação cutânea. Célula de Franz. 

TITLE: In vitro release study of cosmetic formulations containing ferulic acid inclusion 

complex: cyclodextrin 

Abstract 

Phenolic compounds are widely used in cosmetic products to protect against ultraviolet 
(UV) radiation, which can damage health and cause skin photoaging. Ferulic acid (FA) 
has great potential to reduce this damage, standing out for having neutralizing activity 
on free radicals that can cause oxidative damage to cell membranes and DNA. Thus, 
this study aims to evaluate the release of gel and cream gel cosmetic formulations 
containing 0.5% AF through Franz diffusion cells, using synthetic membrane 
impregnated with lipid solution. AF release was quantified directly through CLUE. Under 
the evaluated experimental conditions, it was found that the gel formulation released a 
greater amount of active in a shorter time interval, while the gel-cream formulation 
presented a smaller and slower release. Possibly this behavior occurred due to the 
lipophilic characteristic of FA, which favors a faster release when predominantly aqueous 
medium such as gel formulation. At the end of the study, it was observed that the 
biomimetic membrane (impregnated) conferred greater resistance to PA diffusion, 
causing distinct release behaviors between formulations. 
 
Keywords: Ferulic acid. Skin release. Cell of Franz. 
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Introdução 

Diversas pesquisas têm sido realizadas para o desenvolvimento de novos produtos 
cosméticos utilizando diferentes ativos para combater os efeitos prejudiciais da radiação 
UV e consequentemente, reduzir a ocorrência de câncer de pele e retardar o processo 
de fotoenvelhecimento (KORAC; KHAMBHOLJA, 2011; CHEN et al., 2012). Os 
compostos fenólicos tem grande destaque, uma vez que são facilmente obtidos e 
amplamente encontrados em espécies vegetais (Svobodova et al., 2003). Estes 
compostos podem inibir a peroxidação lipídica e lipoxigenase, reações importantes para 
a neutralização de radicais livres, impedindo a propagação do processo de oxidação 
(Dutra et al., 2008). O ácido ferúlico (AF) é um composto fenólico abundantemente 
encontrado em plantas, principalmente em cereais (Svobodova et al., 2003; Mancuso & 
Santangelo, 2014). Possui elevado potencial antioxidante devido ao seu núcleo fenólico 
e à sua cadeia insaturada formarem uma ressonância estabilizada (Aguilar-Hernández 
et al., 2017 ; Srinivasan et al., 2007). Estudos apontam que a sua aplicação tópica inibe 
a formação de eritema provocado pela exposição da pele aos raios ultravioletas B (UVB) 
(Kumar & Pruthi, 2014; Saija et al., 2000). 

Estudos in vitro de liberação e absorção cutânea, são extremamente importantes na 
otimização das técnicas de elaboração e da escolha adequada dos componentes das 
formas farmacêuticas de liberação dérmica (CHIEN, 2005). Não possuem interferentes 
como nos métodos in vivo (BARRY, 1983) e freqüentemente são realizados para a 
verificação do comportamento de diferentes veículos das formulações (LEVEQUE et al., 
2003, PERSHING; CORLETT; JORGENSEN, 1993). Nesses ensaios são geralmente 
utilizados membranas de origem natural, proveniente de tecidos humanos e de animais, 
ou ainda, células e sistemas artificiais (Simon et al., 2016; Yang et al., 2015). A 
capacidade das membranas em prever a permeabilidade da pele é frequentemente 
estudada usando células de difusão, das quais as mais comuns são as do tipo Franz, 
compostas de dois compartimentos (doador e receptor) separados por membrana, a 
formulação em estudo é colocada no compartimento doador, sobre a membrana, e 
amostras são coletadas no compartimento receptor, em intervalos de tempos pré-
determinados. Esse sistema de difusão é utilizado com frequência uma vez que possui 
baixo custo, boa reprodutibilidade dos resultados e realização em pequeno período de 
tempo quando comparado a outros métodos (Leveque et al., 2004 ; Lin etal., 2005). 

A membrana utilizada foi do tipo biomimética obtida por meio da impregnação de 
membranas sintéticas com substâncias lipídicas, na tentativa de mimetizar a barreira 
cutânea, proporcionando uma previsão da permeabilidade passiva da substância ativa 
na pele. As alterações induzidas na composição dessas membranas podem ser 
correlacionadas com a composição lipídica in vivo do estrato córneo (André ingesland, 
Merete Skar, Terkel Hansen e Natasa Skalko-Basnet, 2013). 

Considerando que o uso tópico de antioxidantes pode oferecer proteção a pele, faz-se 
necessário o desenvolvimento de formulações seguras e efetivas que possam contribuir 
para o desenvolvimento científico e tecnológico na área farmacêutica e cosmética. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar in vitro a liberação de ácido ferúlico 
a partir de formulações cosméticas gel e gel-creme, por meio de células de difusão de 
Franz com uso de membranas sintéticas impregnadas com solução lipóide (membrana 
biomimética). Inicialmente, foi proposto avaliar a liberação do complexo ciclodextrina-
AF, porém por dificuldades técnicas os complexos não foram obtidos em tempo hábil 
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para esse estudo, portanto os resultados apresentados se referem ao estudo de 
liberação do AF isolado a partir das formulações cosméticas gel e gel-creme. 

 
Metodologia 

 

As formulações foram constituídas por ácido ferúlico (Henrifarma®); Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer(Lubrizol®); Dissodium EDTA (DEG, SP, Brasil); 
Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7; Methylparaben (Mapric, SP, 
Brazil); Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Butylparaben 
(and) Propylparaben (and) Isobutylparaben; Propylene Glycol (Synth®, SP, Brazil); 
Ethoxydiglycol (Viafarma®) e água destilada. Todas as matérias-primas foram citadas 
de acordo com o INCI (Nomenclatura Internacional do Ingrediente Cosmético) (Cosing, 
2013). 

2.1 IMPREGNAÇÃO DA MEMBRANA SINTÉTICA 

A membrana filtrante de acetato de celulose com tamanho de poro 0,1 μm, porosidade 
de 75% e espessura de 150 μm (modelo VCWP04700, Milipore®) foi utilizada nesse 
estudo. Foi utilizada uma solução lipídica constituída por colesterol (Sigma®) 2,10%, 
lipoid E80® 1,70% e 1-octanol (Synth®) 96,2% para impregnar a membrana segundo o 
estudo experimental de Corti et al., (2005). Após homogeneização, a solução foi 
armazenada em frasco de vidro âmbar e refrigerada a 4 ± 2 º C. As membranas de 
acetato de celulose foram cortadas com diâmetro de 1 cm, lavadas antes da 
impregnação e submersas em tampão fosfato pH 7,4 durante 120 minutos . Em seguida 
as membranas foram retiradas da solução e o excesso de tampão foi removido com 
papel absorvente. Após a lavagem, as membranas foram submersas na solução lipídica 
por 120 minutos, secas a temperatura ambiente e armazenadas em tubos Falcon, 
resfriadas a 4 ±2 ºC. Esta lavagem foi realizada para remoção de possíveis sujidades 
das membranas que poderiam interferir na impregnação homogênea. 

2.2 PREPARO DAS FORMULAÇÕES COSMÉTICAS 

A formulação gel-creme foi obtida pelo método de emulsificação a frio, onde uma 
solução com o conservante e a quantidade total de água da formulação foi vertida sobre 
os demais componentes sob agitação mecânica (Agitador mecânico de hélice Ika RW 
20 digital) à 600 rpm por 30 minutos. A formulação gel foi obtida solubilizando os 
componentes hidrofílicos na quantidade total de água da respectiva formulação com 
aquecimento da fase aquosa em chapa aquecedora até cerca de 70 °C sob agitação. 
Após atingir essa temperatura seguiu-se com a pulverização e dispersão do polímero 
gelificante seguidas de agitação mecânica por 30 minutos à 300 rpm. Todas as 
formulações foram mantidas em repouso por 24 horas antes de serem submetidas aos 
testes subsequentes. Foram preparados 3 lotes de cada formulação. O AF foi 
incorporado a 0,5% (p/p) com agitação manual nas formulações. 

2.3. ESTUDO DE LIBERAÇÃO CUTÂNEA IN VITRO 

O teste de liberação cutânea foi realizado em células de difusão de Franz, com área de 
difusão de 1,77 cm2 e capacidade de 12 mL do compartimento receptor, estas foram 
preparadas inserindo a membrana entre os compartimentos doador e receptor. Em 
seguida, foram adicionados 0,3 g da formulação com 0,5% (p/p) de AF no 
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compartimento doador. O compartimento receptor foi preenchido com 12 mL de solução 
de PBS + 2,5% de Tween 80 pH 7,4. O fluido receptor foi mantido a 32 ± 1 ° C sob 
agitação constante a 300 rpm. Alíquotas de 1ml foram removidas em intervalos de 
tempo 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 horas. Após a retirada de cada alíquota, a mesma 
quantidade foi reposta no compartimento do receptor para manter a condição. Os 
ensaios foram realizados em quadruplicata e expressos em valores médios ± desvio 
padrão (DP) para a membrana sintética (MS) e a membrana biomimética (MB). A 
quantidade de AF no meio coletado foi determinada por CLUE. A quantidade acumulada 
de AF foi calculada usando a área de superfície (μg/cm2) e plotada em função do tempo. 
O percentual de liberação do fármaco foi determinado pela equação (Cavalcanti et al., 
2016; Popa et al., 2010): Liberação do ativo (%) = Rt / Q x 100 (1) Onde Rt representa 
a quantidade cumulativa de AF liberada no tempo t; Q representa a quantidade inicial 
de AF na formulação. 

2.3.1 Cinética de liberação 

Para avaliar o modelo cinético de liberação mais adequado, os dados foram analisados 
em modelos de ordem zero (µg/cm2 versus tempo), primeira ordem (log µg/cm2 versus 
tempo) e Higuchi (µg/cm2 versus raiz quadrada do tempo). O modelo cinético mais 
adequado foi selecionado com base no valor de r mais próximo do valor de 1 obtido por 
regressão linear. O fluxo de AF através das membranas (J) foi calculado por regressão 
linear e correspondeu à inclinação na porção linear dos pontos experimentais onde o 
equilíbrio de difusão já seria alcançado, obtendo-se assim o fluxo no estado estacionário 
(Premarathne et al., 2016). O time lag corresponde ao intercepto obtido quando a linha 
de estado estacionário foi estendida ao eixo do tempo, sendo definida com o tempo 
necessário para a passagem de uma substância para atravessar a membrana e atingir 
o equilíbrio (Aulton, 2005). O coeficiente de permeabilidade (P) foi calculado dividindo-
se o fluxo (J) pela quantidade inicial do fármaco no veículo de acordo com a Equação 2 
(Di Cagno et al., 2015): P = J / Co (2) Onde P é o coeficiente de permeabilidade, J é o 
fluxo em estado estacionário e Co é a concentração inicial do fármaco na formulação. 

2.3.2. Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência 

O método cromatográfico previamente validado foi utilizado para quantificar o AF nas 
alíquotas do ensaio de liberação cutânea in vitro. O cromatógrafo utilizado foi o modelo 
Shimadzu® UFLC-XR (Japão) Zorbax eclipse plus® C18 (50 x 2,1 mm, 1,8 µm) foi usado 
como coluna cromatográfica. Fase móvel composta por acetonitrila PA (ACN): Água 
acidificada com ácido acético a 2% (12:88 v/v) em modo isocrático. As análises foram 
realizadas em temperatura a 30 ° C, com fluxo de fase móvel 0,25 mL/min e volume de 
injeção de 1 μL. As soluções de trabalho foram filtradas em filtro Millipore® 0,45 µm 
antes de serem injetadas no equipamento. 

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi usada análise de variância (ANOVA) com nível de confiança a 95% e teste t para 
avaliar os resultados. 

 
Resultados e Discussões 
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Características e propriedades físico-químicas do veículo e do ativo influenciam 
diretamente na liberação das formulações tópicas. Ensaios com células de Franz foram 
realizados para analisar o perfil de liberação do ativo AF em diferentes veículos, bem 
como a influência da membrana biomimética, através da determinação dos parâmetros 
cinéticos que caracterizam o processo de liberação. 

A liberação do AF das formulações foi aumentando ao longo do período de tempo 
analisado. Na membrana sintética, as formulações gel-creme e gel apresentaram 
quantidade liberada do ativo em 0 a 479,28 ± 37,2 μg/cm2 e 0 a 470,74 μg/cm2 ± 23,3, 
respectivamente. Na membrana biomimética, a liberação de AF da formulação gel-
creme e gel no mesmo intervalo de tempo, ocorreu de 0 a 413,59 ± 32,2 μg/cm2 e 0 a 
453,54 ± 33,3 μg/cm2 como observado na Figura 1. 

A concentração (%) de substância ativa liberada das formulações ao final do 
experimento utilizando membrana sintética foi de 52,40% ± 0,2 para o gel-creme e de 
52,36% ± 0,15 para o gel. Com a membrana biomimética houve liberação do gel-creme 
de 46,04% ± 0,34 e para o gel de 49,55% ± 0,30. Não houve diferença significativa (p > 
0,05) na quantidade de AF liberada das formulações no ensaio realizado com a 
membrana sintética, pois apresentaram perfis de liberação semelhantes. Na membrana 
biomimética, houve diferença significativa (p < 0,05). A formulação gel, em todas as 
condições avaliadas, liberou o AF mais rapidamente. 

A análise de regressão linear foi realizada para determinar o modelo cinético que se 
ajusta ao perfil de liberação do AF nos veículos usados. Três modelos diferentes foram 
avaliados: ordem zero (µg / cm2 versus tempo); Higuchi (µg / cm2 versus raiz quadrada 
do tempo); Primeira ordem (log de µg/cm² versus tempo). Os valores de correlação 
estão descritos na Tabela 1. 

Após avaliar os valores de correlação dos coeficientes obtidos a partir dos modelos 
matemáticos propostos, observou-se que as formulações avaliadas com a membrana 
sintética se enquadram no modelo cinético de Higuchi. Na biomimética o gel-creme 
apresentou cinética de ordem zero e o gel cinética de Higuchi . 

O modelo cinético de Higuchi relaciona a concentração de acordo com a raiz quadrada 
do tempo, indicando que a liberação ocorre por mecanismo de difusão. Assim, a 
liberação do ativo depende de sua concentração disponível, ou seja, quanto maior a 
concentração, mais ativo será liberado. Além disso, este modelo também infere que a 
concentração ativa na formulação é maior que a solubilidade desta na matriz (Higuchi, 
1962; Millucci et al., 2012; Premarathne et al., 2016). O modelo cinético de ordem zero 
na membrana biomimética indicou que a substância ativa é liberada lentamente, 
independentemente da concentração do ativo (Djekic et al., 2012). 

A taxa de liberação ativa (fluxo J), TL (time lag) e o coeficiente de permeabilidade (P) 
foram determinados com base no modelo cinético de cada formulação e tipo de 
membrana, como demonstrado na Tabela 2. 

Formulações com características hidrofílicas podem promover maior liberação de 
compostos fenólicos quando estes são hidrofóbicos, devido a baixa afinidade da 
substância ativa com o veículo (Casagrande et al., 2007; Kitagawa et al., 2011; Zillich et 
al., 2013), o que corrobora com os resultados obtidos no presente estudo. O AF tem um 
caráter hidrofóbico, log P = 1,67, (Roleira et al., 2010), portanto, quando presente na 
formulação gel predominantemente hidrofílica, uma maior liberação e maior fluxo de AF 
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foi observado em um intervalo de tempo menor.. O comportamento oposto foi observado 
no ensaio de liberação do AF em gel-creme, uma vez que a formulação possui conteúdo 
lipofílico, podendo assim reter o ativo por possuir maior afinidade com o mesmo,, 
resultando em menor liberação e menor fluxo da substância analisada ( Saija et al., 
2000). 

No estudo da liberação do AF utilizando a membrana biomimética na formulação gel-
creme, observou-se um aumento significativo no intervalo de tempo necessário para 
atingir o equilíbrio (TL), bem como a redução do fluxo e coeficiente de permeabilidade 
(p < 0,05). Esses dados corroboram com a cinética de ordem zero definida para o gel-
creme na membrana biomimética, uma vez que houve uma liberação mais lenta, 
possivelmente também devido à afinidade do ativo pelos compostos lipofílicos 
impregnados na membrana. 

O AF foi liberado mais rapidamente e em maiores quantidades da formulação em gel 
quando comparada a formulação gel creme, pois, permitiu sua difusão mais rápida ao 
meio receptor, conforme observado nos parâmetros cinéticos. Contudo, é possível 
observar que a membrana biomimética conferiu ao teste de liberação maior resistência 
à difusão do AF, provocando comportamentos de liberação distintos entre as 
formulações, de maneira diferente ocorreu na membrana sintética, onde as formulações 
praticamente apresentaram o mesmo perfil de liberação. 

 
Conclusão 

 
Verificou-se que o AF, devido ao seu caráter hidrofóbico, apresentou maior liberação da 
formulação gel em todas as condições avaliadas. As formulações apresentaram perfis 
de liberação diferentes quando avaliadas na membrana biomimética, porém essa 
diferença comportamental não invalida seu uso, onde a escolha da formulação ocorre 
de acordo com as finalidades pretendidas. 
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Anexos 

 

 

Fig. 1. Perfis in vitro de liberação de AF das formulações: (a) gel-creme e gel em 
membrana sintética (b) gel-creme e gel em membrana biomimética (c) gel-creme em 
membrana sintética e biomimética (d) gel em membrana sintética e biomimética. 
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Tabela 1. Determinação de ordem de liberação do AF através do coeficiente de 
correlação (r) 

 

 

Tabela 2. Parâmetros cinéticos obtidos da liberação in vitro do AF 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE A QUALIDADE DE 

VIDA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

 

Estudos mostram que o AVC é uma das principais doenças que causam incapacidade 
em adultos, devido ao grande comprometimento de funções sensitivas, motoras, 
cognitivas e de coordenação, bem como a perda de força em um dos lados do corpo. 
Todos esses fatores contribuem para a insatisfação acerca da qualidade de vida desses 
indivíduos, que sofrem restrições no ambiente de trabalho, na participação social, no 
convívio familiar e na realização de atividades de vida diária. Objetivos: Analisar os 
efeitos de um protocolo de treino aeróbico sobre a QV de indivíduos com AVC crônico. 
Resultados: As variações das médias de ambas as variáveis de desfecho não 
apresentaram significância estatística, tanto nas análises intergrupos quanto 
intragrupos. Contudo, houve uma tendência ao aumento dessas médias nos grupos 
Experimental I e II (com 5% e 10% de inclinação). Conclusão: Os resultados quanto ao 
treino de marcha em esteira com diferentes inclinações em pacientes com AVC crônico, 
bem como sua influência na CF e QV, ainda não foram conclusivos. Contudo, os grupos 
que realizaram treino em esteira inclinada (maior intensidade) apresentaram uma 
tendência à melhora em ambas as variáveis, sugerindo que uma maior intensidade de 
treinamento pode levar à uma melhor QV e CF desses pacientes. 

 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Qualidade de vida. Treino em Esteira 

TITLE: EFFECTS OF TREADMILL TRAINING ON QUALITY OF LIFE OF STROKE 

INDIVIDUALS 

Abstract 
Studies show that stroke is one of the major diseases that cause disability in adults due 
to the great impairment of sensory, motor, cognitive and coordination functions as well 
as loss of strength on one side of the body. All these factors contribute to the 
dissatisfaction about the quality of life of these individuals, who suffer restrictions in the 
work environment, social participation, family life and daily activities. Objectives: To 
analyze the effects of an aerobic training protocol on the QOL of individuals with chronic 
stroke. Results: Variations in the means of both outcome variables were not statistically 
significant, both in intergroup and intragroup analysis. However, there was a tendency 
to increase these means in the Experimental I and II groups (with 5% and 10% slope). 
Conclusion: The results regarding treadmill training with different inclinations in patients 
with chronic stroke, as well as their influence on functional capacity and QOL, have not 
been conclusive. However, the groups that performed treadmill training (greater 
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intensity) showed a tendency to improve in both variables, suggesting that a greater 
intensity of training can lead to better QoL and functional capacity of these patients. 
 
Keywords: Stroke. Quality of life. Treadmill Training 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um quadro neurológico agudo, de origem 
vascular, em que há uma interrupção do fluxo sanguíneo do encéfalo, podendo ser 
causada tanto por obstrução de uma artéria, caracterizando o AVC isquêmico, quanto 
por ruptura dessa artéria, caracterizando o AVC hemorrágico (MAKIYAMA et al., 2004). 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 15 milhões de 
pessoas sofrem AVC por ano. Destas, cinco milhões morrem em decorrência do evento 
e grande parte dos sobreviventes apresenta sequelas físicas e/ou mentais, sendo o AVC 
a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de incapacidade funcional para 
as atividades de vida diária (RANGEL et al., 2013). 

Dentre as manifestações clínicas do AVC, podemos citar os prejuízos das funções 
sensitivas, motoras, de equilíbrio, bem como déficit cognitivo e de linguagem. Entre as 
alterações motoras, destaca-se a hemiplegia, caracterizada pela perda de força 
muscular no dimídio contralateral à lesão encefálica. Dentre todos esses prejuízos, o 
déficit de marcha é o acometimento motor mais incapacitante e com maior 
comprometimento da funcionalidade desses pacientes (SCALZO et. al., 2010). 

A marcha hemiparética, devido ao caráter de movimentação lenta e descoordenada dos 
membros, resulta em implicações como a inatividade física. Esta, por sua vez, ocasiona 
declínio na capacidade aeróbia, diminuição da tolerância ao exercício e influencia 
diretamente na realização de atividades diárias (STOLLER et al., 2012), causando 
restrição na participação social e, consequentemente, piora da qualidade de vida (QV) 
desses indivíduos (SCALZO et al., 2010). 

Nesse sentido, inúmeros estudos têm tentado investigar aspectos que influenciam sobre 
a QV em indivíduos que sofreram AVC, buscando identificar maneiras de atuar sobre 
esses aspectos, de modo que o indivíduo possa ter uma boa QV, mesmo após o 
acometimento da doença. A literatura afirma que a QV geral dos pacientes com AVC é 
baixa, e aspectos como depressão, incontinência urinária, nível educacional, sexo e 
condições de vida são fatores preditivos de QV entre os sobreviventes de AVC a longo 
prazo (HAACKE et. al., 2006). 

Considerando a cronicidade da doença, e que a maioria dos sobreviventes ao AVC 
apresentam problemas na deambulação, condicionamento aeróbico deficitário e 
comprometimentos musculares prejudicando sua funcionalidade, faz-se necessário um 
protocolo de tratamento que não negligencie esses aspectos. Nesse contexto, o 
treinamento em esteira pode ser uma boa opção, pois, de acordo com a literatura, traz 
benefícios tanto na marcha, como na capacidade do indivíduo de suportar esforços 
(OVANDO et. al., 2010), podendo favorecer a aquisição de padrões mais funcionais, 
diminuição de gasto energético, aumento da velocidade da caminhada e consequente 
melhoria da função cardiovascular, favorecendo uma maior independência funcional e 
melhora da qualidade de vida. (BILLINGER et al., 2014) 

Além disso, o treino em esteira promove uma abordagem de caráter repetitivo da tarefa, 
favorecendo um maior aprendizado motor através da prática mais intensa da marcha, 
trazendo melhorias não apenas na velocidade, como na resistência da marcha, bem 
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como um condicionamento cardíaco mais satisfatório. (WERNER, et. al., 2007). 
Contudo, pesar das evidências científicas, a literatura ainda é escassa no que diz 
respeito à análise da QV diante de protocolos de treinamento de marcha com diferentes 
intensidades, em indivíduos com AVC. 

Diante disso, acredita-se que o treino de marcha em esteira associado a diferentes 
níveis de inclinação em pacientes com AVC com tempo de lesão superior a 6 meses, 
pode gerar melhoras clínicas nos parâmetros cardiovasculares e funcionais, com 
consequente melhora da percepção da QV desses indivíduos, a qual não foi analisada 
ainda em estudos anteriores. 

 
Metodologia 
 
Participaram deste estudo pacientes do sexo feminino e masculino que se enquadraram 
nos seguintes critérios: diagnóstico do primeiro episódio de AVC (isquêmico ou 
hemorrágico) unilateral que resultou em déficits de marcha; tempo de sequela igual ou 
superior a seis meses (AVC crônico); idade entre 20 e 70 anos; habilidade para 
deambular sem assistência pessoal em ambientes fechados (escores da Categoria de 
Deambulação [FAC] iguais ou superiores a 3) (MEHRHOLZ et al., 2007); velocidade da 
marcha no solo classificada como lenta ou moderada (igual ou inferior a 0,9 m/s), de 
acordo com a categorização proposta por Fulk e colaboradores (2017); e capacidade de 
compreender e obedecer a comandos motores simples. 

Os pacientes foram randomizados entre três condições de treinamento: Grupo Controle 
(onde o treino em esteira foi realizado sem nenhuma inclinação), e Gupos Experimental 
I e II (onde o treino em esteira foi realizado com inclinação de 5% e 10%, 
respectivamente). No treinamento, os pacientes deveriam caminhar durante 30 min, 
com pausas a cada 10 min para aferição dos sinais vitais (pressão arterial, frequência 
cardíaca, saturação de oxigênio) e foram questionados de acordo com escala de borg, 
acerca da percepção de esforço e dor. 

No presente estudo, foi utilizado o instrumento Stroke Specific Quality of Life Scale – 
SSQOL, específico para avaliação da qualidade de vida em pacientes com AVC, 
composto por 49 itens, subdivididos em 12 dimensões que englobam mobilidade (M), 
função do membro superior (FM), trabalho/produtividade (T), visão (V), linguagem (L) e 
cuidados pessoais (CP), energia (E), ânimo (A), modo de pensar (MP), comportamento 
(C), relações sociais (RS) e relações familiares (RF) para mensurar a percepção da 
qualidade de vida desses indivíduos, englobando todos os aspectos afetados pelo 
acometimento da doença (LIMA et. al., 2008). 

As afirmações estão relacionadas ao nível de dificuldade que o paciente apresenta ao 
realizar algumas tarefas do dia a dia e do quanto de ajuda ele necessita para realizá-las 
ou se consegue realizá-las sozinho, variando da nota 1 (maior dificuldade/dependência) 
à nota 5 (menor dificuldade/dependência). Dessa forma, quanto maior a pontuação 
obtida ao final do questionário, melhor a qualidade de vida do indivíduo. 

Para avaliação da capacidade funcional, foi utilizado o teste de caminhada de 2 minutos 
(TC2M) (STEWART et al., 1990). O TC2M tem demonstrado adequada confiabilidade 
em indivíduos com AVC e, quando comparado aos testes de caminhada de 6 e 12 
minutos, apresenta um tempo considerado eficiente, reduzindo os efeitos da fadiga 
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nesses pacientes (KOSAK & SMITH, 2005). A variável de desfecho considerada no 
TC2M foi a distância percorrida durante o teste. 

Vale ressaltar que a aplicação do questionário de qualidade de vida e do teste de 
caminhada de 2 min foi feita em três diferentes momentos: na avaliação antes de realizar 
o treinamento na esteira, na reavaliação após as 6 semanas do treinamento e no follow-
up, feito um mês após o fim do treinamento. 

 
Resultados e Discussões 

 

O presente estudo buscou analisar se o treino aeróbico em esteira seria capaz de 
promover melhorias na QV de pacientes com AVC crônico, comparando os resultados 
dos diferentes protocolos propostos (5%, 10% de inclinação e sem inclinação da esteira) 
para identificar qual seria mais efetivo na melhora dessa variável. 

Com relação às variáveis desfecho, não foi possível observar diferenças significativas 
entre as médias da avaliação, reavaliação e follow-up em nenhum dos grupos. Contudo, 
as médias da reavaliação demonstraram uma tendência à aumento na variável 
Capacidade Funcional para o GE2 e na Qualidade de Vida para o GE1. As análises 
intergrupos demonstraram que os grupos não foram diferentes em nenhum dos 
momentos avaliados. 

Com base nos nossos resultados, não foi possível identificar melhora estatisticamente 
significativa na QV a partir dos protocolos propostos, além de não haver diferença na 
capacidade funcional após as intervenções, apesar de ter sido observada uma 
tendência de melhora dessas variáveis nos grupos que realizaram treino em esteira com 
inclinação. 

Tais resultados podem estar vinculados ao fato de que é este um estudo com dados 
preliminares, contando apenas com uma amostra de 17 pacientes. Além disso, o 
número de desistências também pode ter influenciado nos resultados, pois dos 17 
pacientes da amostra, apenas 12 fizeram a reavaliação após as 6 semanas de 
treinamento e apenas 11 pacientes retornaram para fazer o follow-up um mês após o 
término do tratamento. 

Contudo, mesmo não obtendo significância estatística, os grupos que treinaram com 
alguma inclinação demonstraram uma tendência a aumento nas médias de Qualidade 
de Vida (SSQOL) e Capacidade Funcional (TCM2). Essa tendência corrobora com os 
resultados de Globas e colaboradores (2011). Tal estudo obteve benefícios clinicamente 
relevantes na aptidão cardiovascular e resistência ao andar, bem como melhorias 
estatisticamente significativas na velocidade máxima da marcha, equilíbrio, 
autoavaliação funcional, mobilidade e qualidade de vida (GLOBAS, et. al., 2011). 

No que concerne à inclinação da esteira, Werner e colaboradores (2007), observaram 
que esta se relaciona diretamente com a frequência cardíaca, onde uma inclinação 
gradual da esteira até 8% resultou no aumento da frequência cardíaca (sem exceder os 
níveis críticos). Esses achados indicam que o treino em esteira mais intenso tende a 
promover melhores resultados no padrão de marcha e na frequência cardíaca dos 
indivíduos com AVC, corroborando assim com as tendências reportadas no nosso 
estudo. Além disso, o protocolo utilizado por Werner e colaboradores (2007) indica que 
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tanto a velocidade como a inclinação da esteira podem ser combinadas para obter taxas 
cardíacas efetivas para o treinamento aeróbico (WERNER et al, 2007). 

Dessa forma, com a melhora dos parâmetros cardíacos, são reduzidos os riscos de 
novas afecções cardiovasculares, como de um AVC subsequente, bem como da 
deterioração da funcionalidade (PANG et. Al., 2013). 

Como limitação do presente estudo, destacam-se as perdas, que ocorreram por motivos 
diversos como problemas de saúde, dificuldade de locomoção e transporte ou devido a 
necessidade de alguns pacientes de alguém que os acompanhasse aos atendimentos. 

É necessário, portanto, que uma amostra maior dessa população seja analisada para 
que se possa estabelecer conclusões mais assertivas de que o protocolo proposto 
promove melhora na funcionalidade e consequentemente na percepção da qualidade 
de vida desses indivíduos. 

 
Conclusão 

 

Por se tratar de um estudo usando dados preliminares, contando com pouco menos da 
metade da amostra prevista, os resultados quanto ao treino de marcha em esteira com 
diferentes inclinações em pacientes com AVC crônico não foram conclusivos. Apesar 
disto, os grupos que realizaram treino em esteira inclinada (maior intensidade) 
apresentaram uma tendência à melhora, tanto dos valores da variável Capacidade 
Funcional, quanto dos valores da variável Qualidade de Vida. Isso sugere que treinos 
mais intensos possam levar à melhores resultados no que diz respeito à qualidade de 
vida e à capacidade funcional desses pacientes. 
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TÍTULO: Análise de fatores de risco para desenvolvimento de RAM 

Resumo 

Os medicamentos são importantes para o tratamento de doenças. Apesar disso, esses 
fármacos podem trazer danos ao usuário. De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), reações adversas a medicamentos (RAM) são definidas como qualquer 
resposta prejudicial ou indesejável e não intencional a um medicamento. Com isso, o 
projeto teve como objetivo elencar fatores de risco para desenvolvimento de reações 
adversas a medicamento em pacientes hospitalizados. Para tanto, foi realizado um 
desenho transversal, prospectivo e descritivo constituído por todos os pacientes 
admitidos durante o período de junho de 2016 a dezembro de 2017 nos serviços 
selecionados do HUOL e elegíveis para este estudo. O estudo foi desenvolvido durante 
18 meses e ao longo desse período, 358 pacientes apresentaram RAM. Entre os fatores 
de risco observados estão idade maior que 60 anos, sexo feminino, história prévia de 
RAM, diabetes com lesão de órgão alvo, doença renal, diagnóstico principal IX CID-10 
- Doenças do sistema circulatório, presença de interação medicamentosa de risco D, 
número de medicamentos prescritos ≥ 8 e uso de medicamento por via intravenosa. 
Assim, verifica-se a importância de avaliar e conhecer os fatores de risco associados ao 
desenvolvimento de RAM, pois com isso, consegue-se triar os pacientes que estão mais 
predispostos ao seu desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Reações adversas a medicamentos. Fatores de risco. 

TITLE: Risk factor analysis for ADR development 

Abstract 

Medicines are important for treating diseases. Nevertheless, these drugs can cause 
harm to the user. According to the World Health Organization (WHO), adverse drug 
reactions (ADRs) are defined as any harmful or undesirable unintended response to a 
drug. Thus, the project aimed to list risk factors for the development of adverse drug 
reactions in hospitalized patients. Therefore, a cross-sectional, prospective and 
descriptive design was made up of all patients admitted from June 2016 to December 
2017 in the selected HUOL services and eligible for this study. The study was conducted 
over 18 months and over this period, 358 patients had ADR. Risk factors observed 
include age greater than 60 years, female gender, previous history of ADR, diabetes with 
target organ damage, kidney disease, major diagnosis IX ICD-10 - Circulatory system 
disorders, presence of drug-risk interaction D, number of prescribed drugs ≥ 8, and 
intravenous drug use. Thus, the importance of assessing and knowing the risk factors 
associated with the development of ADR is verified, since it is possible to screen patients 
who are more predisposed to its development. 
 
Keywords: Adverse drug reactions. Risk factors. 
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Introdução 

Os medicamentos são importantes para o tratamento de doenças e o sucesso de 
qualquer terapia medicamentosa envolve, basicamente, quatro fatores: prescrição, 
paciente, ambiente e medicamento. Apesar disso, esses fármacos podem trazer danos 
ao usuário (CAPUCHO, 2016). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 
1975) reações adversas a medicamentos (RAM) são definidas como qualquer resposta 
prejudicial ou indesejável e não intencional a um medicamento, após a administração 
de doses normalmente usadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 
doença ou para modificação de função fisiológica e são conhecidas causas de 
admissões hospitalares. 

O primeiro estudo que descreveu a frequência de hospitalização por RAM foi realizado 
em dois hospitais de Belfast, entre 1965 e 1966, com frequência de hospitalização por 
RAM de 2,9%. No Brasil, em 1999, em uma enfermaria de Medicina Interna de um 
hospital-escola na cidade de Campinas foi encontrada prevalência de 6,6% (NOBLAT, 
et. al., 2011). Atualmente, no Brasil, as RAM foram apontadas como fatores que levaram 
à internação de 0,56% a 46,4% dos pacientes hospitalizados (PINTO, et. al., 2014). 

Outros fatores demonstram estar envolvidos no aumento do risco de reação adversa, 
como por exemplo, os extremos da idade. Os neonatos, pela imaturidade dos órgãos, 
principalmente aqueles envolvidos no metabolismo dos fármacos, e os idosos pela 
decadência de suas funções ou ainda pelo surgimento de doenças decorrentes da 
senilidade e com isso uma exposição a um número cada vez maior de medicamentos 
e, como consequência, interações medicamentosas clinicamente significativas 
(ALHAWASSI, et al., 2014) (OBRELI NETO, et. al., 2012 ) (REINKE, 2014). 

Uma estratégia para prevenir o surgimento de reações adversas seria identificar os 
pacientes mais predispostos a apresentá-las, a fim de direcionar a eles um 
monitoramento mais intensificado de seus fatores de risco. O médico e o farmacêutico 
são os profissionais com papel preponderante, no intuito de buscar minimizar danos à 
saúde do paciente, identificando-os, notificando-os e corrigindo-os, tornando possível 
restabelecer a saúde do paciente ou ainda possibilitar uma melhor qualidade de vida. 

Diante desta necessidade, esse estudo teve como objetivo a identificação de fatores de 
risco para ocorrência de reações adversas a medicamento em pacientes hospitalizados. 

 
Metodologia 
 

Local do estudo 

Este estudo foi conduzido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Trata-se de 
um recorte de um estudo maior que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o código CAAE 
34282914.0.0000.5292. 

Desenho do estudo 
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O estudo possui um desenho transversal, prospectivo e descritivo constituído por todos 
os pacientes admitidos durante o período de junho de 2016 a dezembro de 2017 nos 
serviços selecionados do HUOL e elegíveis para este estudo. Foram incluídos pacientes 
internados nas clínicas de neurologia, saúde mental, nefrologia, urologia, cardiologia, 
oncologia, gastroenterologia, reumatologia e pós-cirúrgicos; com idade igual ou acima 
de 18 anos, tempo de internação superior à 24h e utilizando no mínimo um medicamento 
durante o internamento. Foram excluídos os pacientes sob terapia intensiva (UTI), 
transplantados, pacientes em uso de quimioterápico e grávidas. 

Todos pacientes que apresentaram suspeita de RAM foram incluídos no estudo, e, após 
ciência no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE suas informações 
clínicas e sociodemográficas eram obtidas em um formulário de coleta de dados, sendo 
estas variáveis potencialmente preditivas de RAM. Na identificação de RAM, critérios 
objetivos que envolvam alterações nos valores laboratoriais e os sinais vitais que não 
estejam relacionados com a patologia da doença e critérios subjetivos que incluam 
aumento na gravidade dos sintomas ou aparecimento de novos sintomas foram 
identificados como RAM a partir dos relatos de médicos, enfermeiros e farmacêuticos 
clínicos. 

Análise estatística 

Foi utilizado o método da regressão logística condicional para identificar as variáveis do 
paciente associadas com a ocorrência de RAM. Neste modelo, a variável dependente é 
a ocorrência de RAM durante o internamento. Os resultados são apresentados como 
odds-ratios e intervalos de confiança de 95%. Foram consideradas com associação 
significativa quando ao nível de 10% e que ocorram em 5% ou mais dos pacientes, além 
de p<0,05. Foi utilizado o programa estatístico Stata 12 (Stata Corp., Collegue Station, 
USA). 

 
Resultados e Discussões 

 

O estudo foi desenvolvido durante 18 meses e ao longo desse período, 358 pacientes 
apresentaram RAM. Com isso, avaliou-se os fatores de risco associados ao seu 
desenvolvimento que estão descritos na tabela 1 (anexo 1). 

Os pacientes com idade acima de 60 anos foram associados ao desenvolvimento de 
RAM. Quando o idoso se encontra enfermo, especialmente em virtude da preexistência 
de doenças crônicas, o consumo de medicamentos aumenta nesta população e, nesse 
aspecto, consomem 43% de todos os medicamentos fornecidos sob prescrição médica. 
Outros estudos visualizam que por volta de 2040 estarão consumindo 50% de todos os 
medicamentos prescritos e essa condição os tornará mais expostos a reações adversas 
(RAM) (BOTTOSSO; MIRANDA; DA FONSECA, 2011). 

Outro fator de risco para desenvolvimento de RAM no período de internação foi ser do 
sexo feminino. Estudos mostram que as mulheres são mais suscetíveis às reações 
adversas, possivelmente, por uma associação de fatores como as complicações 
obstétricas que ocorrem ao longo da vida fértil da mulher, os episódios de dismenorreia 
que requerem o uso de medicamentos, às vezes por vários anos, o uso de 
contraceptivos, e uma maior concentração de tecido adiposo. É possível, ainda, que 
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exista um determinante hormonal que possa afetar o metabolismo, predispondo ao 
aparecimento de reações adversas (MAGALHÃES; CARVALHO, 2001). 

Outra variável que está associada a RAM é a história prévia de reações adversas e/ou 
alergias medicamentosas. Segundo Costa e Pedroso (2011) a história prévia de reações 
adversas encontra-se dentre os principais fatores de risco. As RAMs são mais 
frequentes em pacientes que anteriormente experimentaram uma reação adversa, 
possivelmente por uma predisposição genética. 

A doença renal também se apresenta como fator predisponente. No Hospital Pulau 
Pinang, anualmente, cerca de 13,5% dos pacientes com doença renal hospitalizados 
apresentam de 3 a 5 RAMs. A avaliação da gravidade realizada indicou que cerca de 
27% das RAMs foram discretas e quase 60% das RAMs foram classificadas no nível 3 
ou abaixo da escala de Hartwig (DANIAL, et. al., 2019). 

Pacientes com doenças do sistema circulatório apresentam uma maior predisposição, 
possivelmente pelo o perfil de prescrições, isso ocorre devido ao grande número de 
medicamentos utilizados, especialmente, em pacientes pós infarto. 

Em uma avaliação com 33 prontuários, que continham prescrições com interações 
medicamentosas graves, observou-se a presença de reações adversas decorrentes da 
interação em 51,5% dos pacientes (JACOMINI; SILVA, 2011). Em dois outros estudos, 
que propuseram metodologias diferenciadas de determinação de interações, 13,9 a 
15,0% das prescrições com terapia medicamentosa combinada continham interações 
medicamentosas consideradas de gravidade maior, capazes de desencadear uma 
reação adversa ao medicamento (BERGK, et. al. 2004) (GUTHRIE, et. al. 2011). A 
presença de interação medicamentosa de risco D ou classificada como de gravidade 
importante foi observada como um fator de risco no nosso estudo. 

A ocorrência de RAM aumenta significativamente com a quantidade de medicamentos 
que um paciente utiliza e com a complexidade dessa terapia porque a polifarmácia se 
apresenta como um risco potencial para ocorrência de interações medicamentosas, 
erros de medicação e uso inadequado de medicamentos, podendo resultar em 
admissão hospitalar e, nos casos graves, em morte (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

A via intravenosa está entre as vias que são as mais propensas em causar alergia aos 
medicamentos quando comparadas à via oral, e se apresentou também como um fator 
de risco associado a reações adversas nos nossos achados (KHAN, SOLENSKY, 2010). 

 
Conclusão 

 
Nossos achados mostram a importância de avaliar e conhecer os fatores de risco 
associados ao desenvolvimento de RAM, possibilitando a triagem de pacientes que 
estão mais predispostos ao seu desenvolvimento. Assim, o farmacêutico clínico é 
essencial nesse quadro, pois auxiliará na terapia, promovendo a segurança dos 
pacientes e consequentemente uma melhor qualidade de vida. 
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Análise univariada das características associadas a ocorrência de RAM. 
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TÍTULO: Resistência à Insulina em Adolescentes com Sobrepeso e Obesidade 

Resumo 

 

Introdução: A resistência insulínica (RI) é entendida como o comprometimento da ação 
da insulina durante o metabolismo da glicose, em um estado de inflamação crônica, 
provocando uma desregulação nas vias de sinalização do hormônio. Objetivo: analisar 
a prevalência da RI em adolescentes com sobrepeso e obesidade. Metodologia: 
Estudo transversal com 124 adolescentes de 10 a 19 anos, atendidos no Ambulatório 
de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Foram 
coletados dados antropométricos (peso, estatura e IMC) e bioquímicos (insulina e 
glicemia de jejum). Para o diagnóstico de RI, utilizou-se índice de HOMA-IR com ponto 
de corte 3,16. As variáveis foram analisadas por meio do teste qui-quadrado e t-student, 
sendo significante o p.valor <0,05. Resultados: Avaliou-se 124 adolescentes, sendo 
52,4% do sexo masculino e 47,6% do sexo feminino, com média de idade de 11,43 anos 
(±1,52). A média de IMC foi de 26,51 Kg/m² (± 3,59). Para a glicemia de jejum, foi 
encontrada uma média de 94 mg/dl (±7,43) e para insulina de jejum, a média foi de 
12,76 µIU/ml (±11,89). A RI foi identificada em 32,3% da amostra, com diferença 
significativa do valor de HOMA-IR entre os sexos (p=0,001). Verificou-se associação 
positiva entre o HOMA-IR com à glicemia de jejum (RP=1,28, IC=1,14-1,61), insulina de 
jejum (p=0,001) e IMC (RP=1,88, IC=1,14-3,07). Conclusão: A RI foi uma condição 
frequente entre adolescentes com obesidade, especialmente no sexo feminino. 

 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Resistência à insulina. Obesidade 

TITLE: Insulin resistance in overweight and obese adolescents 

Abstract 

 

Introduction: Insulin resistance (IR) is understood as the impairment of insulin action 
during glucose metabolism, in a state of chronic inflammation, causing a dysregulation 
in hormone signaling pathways. Objective To analyze the prevalence of IR in 
adolescents with overweight and obesity. Methodology: Cross-sectional study with 124 
adolescents aged 10-19 years old, treated at the Pediatric Endocrinology Outpatient 
Clinic of Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Anthropometric (weight, height 
and BMI) and biochemical (insulin and fasting glucose) data were collected. For the 
diagnosis of IR, the HOMA-IR index with cutoff point was used 3,16. The variables were 
analyzed using the chi-square and t-student test. Significant p.value <0.05. Results: We 
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evaluated 124 adolescents, 52.4% male and 47.6% female. , with a mean age of 11.43 
years (± 1.52). The average BMI was 26.51 kg / m² (± 3.59). For fasting glucose, an 
average of 94 mg / dl (± 7.43) was found and for fasting insulin, the average was 12.76 
µIU / ml (± 11.89). IR was identified in 32.3% of the sample, with a significant difference 
in the value of HOMA-IR between genders (p = 0.001). There was a positive association 
between HOMA-IR and fasting glucose (PR = 1.28, CI = 1.14-1.61), fasting insulin (p = 
0.001) and BMI (RP = 1.88, CI = 1.14-3.07). Conclusion: IR was a common condition 
among obese adolescents, especially in females. 

 
 
Keywords: Adolescent. Resistance Insulin. Obesity 

Introdução 

A Resistência à insulina (RI) é definida como uma resposta metabólica diminuída dos 
tecidos em concentrações normais do hormônio seguido de um estado de 
hiperinsulinemia compensatória1,2. Nesta condição, a captação de glicose pelos tecidos 
mediada pela insulina, encontra-se diminuída, e em consequência disso, as células beta 
pancreáticas passam a produzir e liberar mais insulina, a fim de manter as 
concentrações glicêmicas normais3. 

A fisiopatologia do desenvolvimento da RI é multifatorial4. Sua condição está associada 
à obesidade, envelhecimento, hábito de vida sedentário, bem como a predisposição 
genética, desencadeando a redução da capacidade da insulina de utilizar a glicose, seja 
por deformidade no receptor de insulina, redução na concentração de receptores, 
defeito no mecanismo de trânsito celular ou falha em mecanismos pós-receptores. 
Podendo ocasionar um surgimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), síndrome 
metabólica e doença cardiovascular (DCV) 3,4,5. 

Em razão da inexistência de um único método capaz de estimar a sensibilidade à 
insulina, o seu diagnóstico torna-se limitado6 (ROMUALDO, DE NOBREGA, ECRIVÃO, 
2014). No entanto, no decorrer dos anos, alguns métodos foram desenvolvidos para 
avaliar a RI, são eles: teste de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico – padrão-ouro; teste 
oral de tolerância à glicose (TOTG); índice de HOMA-IR – mais utilizado e o índice de 
TyG7. 

Contudo, em virtude das mudanças fisiológicas presentes na fase da adolescência, não 
há um consenso na faixa etária para diagnóstico de RI, nem tampouco um ponto de 
corte unânime de HOMA-IR estabelecido pela literatura, o que dificulta a avaliação do 
grau de sensibilidade à insulina nesta faixa etária8. 

Desta forma, considerando a relação direta da RI como preditora de inúmeras 
patologias, torna-se de extrema importância a realização de estudos para a sua 
identificação precoce, principalmente na população com excesso de peso, a fim de 
evitar o agravamento dessas doenças. Assim, este estudo tem como objetivo analisar a 
frequência da resistência insulínica em adolescentes com sobrepeso e obesidade. 

 
Metodologia 
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O estudo foi um recorte do projeto intitulado ‘‘Estudo da associação entre polimorfismos 
de nucleotídeo único (SNPs) dos genes CYP2R1 e VDR com as concentrações séricas 
de cálcio e vitamina D e sobrepeso/obesidade em adolescentes’’. É um estudo do tipo 
individuado, tendo o paciente como unidade de observação e análise. Com relação à 
posição do investigador, é observacional, uma vez que o fenômeno apenas foi 
observado, e considerando a dimensão temporal, caracteriza-se como transversal. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CAAE 
56763716.7.0000.5292), obedecendo às diretrizes regulamentadas da pesquisa 
envolvendo seres humanos, que constam na Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. O termo de consentimento livre esclarecido - TCLE foi entregue e 
devidamente preenchido pelos pais e/ou responsáveis de cada um dos adolescentes, 
após terem recebido informações sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa 
em duas vias (uma via para os participantes e outra para os pesquisadores). 

Foi constituída uma amostra de conveniência no período de setembro de 2016 e 
dezembro de 2018, composta por adolescentes de ambos os sexos com idades entre 
10 e 19 anos que atenderam aos critérios de inclusão. Os participantes da pesquisa 
foram recrutados durante três dias na semana, conforme funcionamento do serviço de 
triagem do ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em 
Natal/RN. A mobilização dos participantes realizou-se por meio do contato direto com 
pais e/ou responsáveis e adolescentes, esclarecendo os objetivos da pesquisa para 
aqueles que frequentaram o ambulatório do HUOL/UFRN de 2016 a 2018. 

Foram considerados critérios de inclusão: (1) apresentar idade entre 10 e 19 anos; (2) 
diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Os critérios de exclusão corresponderam a: (1) 
presença de síndromes genéticas associadas à obesidade ou outras doenças (2) 
gestantes e lactantes; (3) uso de vitaminas e minerais; (4) uso de medicamentos para o 
tratamento da resistência à insulina ou diabetes mellitus tipo 2; e (5) adolescentes que 
apresentem alguma patologia aguda ou crônica como doenças reumáticas, infecções, 
Insuficiência Renal Crônica (IRC), câncer e Insuficiência Cardíaca (IC). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado considerando a relação entre o peso 
(Kg) e a altura (em metros) ao quadrado. Realizou-se a classificação nutricional por 
meio do índice antropométrico IMC-para-idade, utilizando o z-escore como ponte de 
corte, seguindo a classificação proposta pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (2011). 

Para analisar os parâmetros bioquímicos, foram coletadas amostras de sangue após 
jejum de 12 a 14 horas. Realizou-se a dosagem da glicemia de jejum, insulina de jejum 
pelo Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. 

Para a avaliação da resistência à insulina (RI), foi utilizado o índice de HOMA- IR 
(homeostasis model assessment insulin resistance) calculado pela seguinte fórmula: 
[(glicemia de jejum em mmol/dL) x (insulina de jejum em μU/mL)]/22,5, caracterizando 
o teste como positivo para resistência à insulina nos resultados > 3,169 . 

Análise estatística 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o Software R x64 3.4.2. As variáveis 
quantitativas foram descritas o valor mínimo, máximo, mediana, desvio padrão. Ao 
categorizar as variáveis, foi utilizado a frequência absoluta e relativa. O teste Shapiro-
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wilk foi utilizado para testar a normalidade das variáveis. Caso a variável apresente 
normalidade, é utilizado o teste t de Student para a comparação da média. Quando não 
apresenta a normalidade, é utilizado o teste Wilcoxon-Mann-Whitney para a 
comparação de mediana. Para verificar a se existe associação entre as variáveis, foi 
utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher. A correlação das 
variáveis quantitativas foi testada através da correlação de Pearson. Para todos os 
testes foi utlizado nível de confiança de 95% e alfa de 5%, assim para ser 
estatisticamente significante o p.valor do teste tem que ser menor que o alfa (p.valor 
<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram incluídos na amostra 124 adolescentes dos quais 65 (52,4%) eram do sexo 
masculino, com média de idade de 11,43 anos (±1,52). A média de IMC foi de 26,51 
Kg/m² (± 3,59). Para a glicemia de jejum, foi encontrada uma média de 94 mg/dl (±7,43) 
e para insulina de jejum, a média foi de 12,76 µIU/ml (±11,89). 

Da amostra total, 8,9% apresentaram obesidade grave 65,3% obesidade, e 25,8% 
sobrepeso. Verificou-se uma maior frequência do sexo masculino com obesidade e 
obesidade grave, porém sem diferença estatística entre o sexos. Ademais, registrou-se 
que 32,3% dos adolescentes apresentarm um HOMA >3,16, com maior percentual no 
sexo feminino (p = 0,001) (tabela 1). 

Achados semelhante aos nossos, foram registrados em estudos internacionais e 
nacionais. Na Macedônia, Kotovoski et al, 2018 realizaram um estudo transversal 
avaliando os perfis metabólicos de 96 crianças e adolescentes que apresentavam 
obesidade e resistência insulínica, em que a RI foi maior no sexo feminino (70,59%)10. 
Assim como no estudo de Aldhoon-hainerová Irena et. al (2016), realizado em Praga, 
foi feito uma pesquisa envolvendo 702 indivíduos, no qual analisaram perfis hormonais 
de adolescentes com obesidade, sensíveis e resistentes à insulina, foi observado que 
52,6 % da população do sexo feminino eram sensíveis à ação da insulina¹¹. Estudo 
realizado em São Paulo, no município de Osasco, Romualdo et. al (2014) verificaram 
estudo transversal a presença de RI em 220 crianças e adolescentes com obesidade e 
identificaram uma prevalência de RI de 41,8% no sexo feminino6. 

Na tabela 2, estão apresentados os resultados das variáveis quantitativas em relação 
ao índice de HOMA. Observou-se uma associação significativa entre os grupos de maior 
IMC (obesidade e obesidade grave) e HOMA (RP = 1,30, IC = 1,04-1,62), demonstrando 
que a adiposidade corporal está diretamente relacionada aos valores do índice. 

Alguns estudiosos vêm demonstrando essa associação entre o excesso de peso e a 
RI8. Serrano et al (2010) perceberam que adolescentes com excesso de peso tinham 
4,5 vezes maior de chances de apresentar índice de HOMA modificado¹². Nos Estados 
Unidos, estudiosos encontraram que os valores de HOMA-IR estavam associados ao 
grau de obesidade. Verificaram ainda, que a quantidade de gordura corporal e o tempo 
de obesidade aumentavam a predisposição para à RI¹³. 

O tecido adiposo possui elevada quantidade de macrófagos, podendo ter uma atividade 
pró ou anti-inflamatória. Em condições de homeostase, o macrófago do tipo M2, 
responsável pela função anti-inflamatória, é o mais evidente. Contudo, na obesidade, o 
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macrófago mais prevalente é o M1, no qual é capaz de secretar citocinas pró-
inflamatórias, como a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral (TNFa). Em 
quantidades elevadas, ou seja, na obesidade, essas citocinas danificam a sinalização 
intracelular da insulina, afetando na redução da fosforilação dos IRS e PI3K, o que 
prejudica a translocação do GLUT-4 para a membrana celular, diminuindo a captação 
da glicose para o interior da célula. 14, 15 , 16 

Ademais, o que já era previsto, verificou-se correlação significativa entre o HOMA-IR de 
forma positiva com a glicemia de jejum (RP = 1,88; IC =1,14 - 3,07) e insulina de jejum, 
estabelecido pelo teste qui-quadrado de Pearson (p=0,001), uma vez que estas 
variáveis são utilizadas para estabelecer o índice, na qual é dependente de valores de 
insulina e glicemia de jejum: [(glicemia de jejum em mmol/dL) x (insulina de jejum em 
μU/mL)]/22,5. 

Levando em consideração que as crianças e adolescentes apresentam variações 
fisiológicas, principalmente hormonais, nestas fases da vida, os valores de HOMA IR 
também tendem a ser instáveis durante este período. Sendo assim, ainda não existe 
um consenso na literatura que determine pontos de cortes para estas populações. O 
que determina a importância de mais estudos com HOMA-IR nesta fase da vida. 

Vale ressaltar que o método utilizado para a classificação de RI, não foi o padrão ouro 
– clamp euglicêmico, devido ao alto custo para a realização de um estudo dessa 
dimensão. Entretanto, o presente estudo utilizou instrumentos de baixo custo dos quais 
são comuns na prática clínica e que apresentam resultados positivos para determinação 
de resistência à insulina, porém não é validado para esta população. Assim, reforça-se 
a necessidade de mais estudos em relação aos testes existentes para adolescentes. 

 
Conclusão 

 

A resistência à insulina esteve presente em maior percentual nos adolescentes do sexo 
feminino e associado ao grau de obesidade. Portanto, controlar o excesso de peso pode 
prevenir o desenvolvimento de RI e consequentemente, o surgimento de DM2 e/ou 
outros distúrbios. Dessa forma, destaca-se a necessidade de políticas públicas e 
governamentais no combate a obesidade e suas consequências já na faixa pediátrica, 
a fim de evitar/diminuir futuros agravos à saúde. 
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Tabela 1. Associação das variáveis categorizadas de acordo com o sexo 
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Tabela 2. Associação das variáveis de acordo com o HOMA-IR 
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TÍTULO: O uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde nas redes de 

saúde pública. 

Resumo 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), nos últimos anos, têm 
ganhado espaço como abordagem terapêutica nos locais de assistência à saúde. Dessa 
forma, as Unidades de Saúde são as que mais usufruem dessa prática que possui um 
leque de modalidades para promover a humanização do cuidado, sendo capaz de gerar 
um melhor bem-estar ao ser. Nesse sentido, o estudo trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura, no qual o levantamento de dados foi realizado nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em Saúde, buscando responder 
a seguinte questão de pesquisa: “Quais as modalidades de PICS são mais utilizadas na 
promoção da saúde na rede pública?”. Com isso, observou-se que a implementação 
das PICS como recurso terapêutico na promoção de saúde e prevenção de patologias, 
além de diminuir a prática medicamentosa, é utilizada de forma pouco efetiva na rede 
pública. Portanto, meio às PICS utilizadas, se destaca as práticas corporais, seguido da 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC), com destaque para acupuntura, e homeopatia. 

 
 
Palavras-chave: Terapias Complementares; Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública 

TITLE: The use of Integrative and Complementary Health Practices in public health 

networks. 

Abstract 

 

The full and complementary classes in health (PICS), in recent years, have as their 
objective the practice of health care. Thus, the Health Units are the ones that most enjoy 
having a range of skills to promote the humanization of care, being able to generate a 
better welfare when being. In this sense, the study is an integrative literature review, in 
which data collection was performed in the databases. Are PICS most used in health 
promotion in the public network? " With this objective, it was observed the 
implementation of PICS as a therapeutic treatment in health and the prevention of 
pathologies, in addition to the reduction of medication practice, being performed 
ineffectively in the public network. Therefore, it is important to say that corporate 
practices, traditional Chinese medicine (TCM), with emphasis on acupuncture, and 
homeopathy. 
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Introdução 

Atualmente, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm ganhado 
espaço, como abordagem terapêutica nos locais de assistência à saúde da rede pública. 

No entanto, o início dessa prática se origina antes da idealização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas só há seu reconhecimento como prática de saúde após a 8º 
Conferência Nacional de Saúde (CNS) (MOEBUS; MERHY, 2017). Somando-se a isso, 
com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) no SUS, foi que se buscou integrar na Atenção Primária em Saúde esse 
recurso. 

As PICS ultrapassam diversas questões que envolvem o ser, englobando o seu contexto 
sócio-cultural e possuindo um papel de suma importância ao considerar o indivíduo de 
forma holística, buscando por meio de suas intervenções a recuperação do equilíbrio 
entre mente e corpo, para que se haja uma qualidade de vida, com a finalidade de 
promover um menor desenvolvimento de patologias. 

Dessa forma, as Unidades de Saúde são as que mais usufruem desse sistema 
terapêutico que possui um leque de modalidades para promover um melhor bem-estar 
ao ser. Assim sendo, o Ministério da Saúde a classifica em duas modalidades, uma 
baseada na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e Homeopatia; e outra na qual é 
utilizada como meios terapêuticos que abrangem a fitoterapia, práticas meditativas e 
corporais (JUNIOR, 2016; BRASIL, 2015). 

As PICS fundamentam-se na prática humanizada com a finalidade de promover uma 
assistência holística ao sujeito, atuando de forma eficaz e eficiente na promoção da 
saúde, na prevenção de agravos, na manutenção do ser e na sua recuperação, 
estimulando assim para o desenvolvimento de uma vida com qualidade e respeitando 
os princípios do SUS que garantem a universalidade do cuidado ao indivíduo 
(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016). 

Além disso, os valores que norteiam essa prática de saúde são baseados na autonomia 
e o protagonismo dos sujeitos, a fim de estabelecer vínculos solidários, a formação de 
grupos sociais e sua participação ativa na melhora da qualidade de vida. 

Ademais, ela possui um enfoque no problema de saúde que o indivíduo está inserido, e 
busca através das práticas o equilíbrio entre o corpo, mente e ambiente, com a 
finalidade de gerar a recuperação da saúde, além de prevenir patologias. Considerando 
este contexto, por meio desse estudo objetiva-se identificar quais são as modalidades 
de Práticas Integrativas e Complementares que são mais utilizadas na rede pública de 
saúde. 

 
Metodologia 

 

Este estudo tem caráter de revisão integrativa de literatura, no qual o levantamento de 
dados foi realizado nas bases de dados Scientific Electronic Library Online e Biblioteca 
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Virtual em Saúde, buscando responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais as 
modalidades de PICS são mais utilizadas na promoção saúde na rede pública?”. 

Esse trabalho foi realizado mediante busca online no mês de maio de 2018, utilizando-
se de descritores selecionados por meio da plataforma dos Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS), sendo eles: “Terapias Complementares”; “Atenção Primária à Saúde”; 
“Saúde Pública”, cruzados mediante o moderador booleano “AND”. 

Como critérios de inclusão foram escolhidos os artigos que se apresentaram completos, 
disponíveis de forma gratuita, nos idiomas espanhol, inglês e português e que 
respondesse a questão norteadora da pesquisa. Entretanto, foram excluídos deste 
estudo resumos, artigos pagos, monografias, teses, artigos duplicados na base 
pesquisada e que não contribuíssem para elucidar o objeto de estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para atender o princípio da integralidade do SUS, na qual visa um atendimento integral 
e holístico do ser, propõe-se que as Unidades de Saúde utilizem as abordagens 
terapêuticas que melhor adaptam-se a sua realidade. Dessa forma, a oferta das Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde na rede pública, no território nacional, 
caminha a passos lentos devido à falta de investimento do poder público a esse 
segmento (BRASIL, 2008). Com isso, ainda há um desconhecimento por parte da 
equipe de saúde sobre essa prática que tanto auxilia no processo de cura e reabilitação 
da saúde. 

Segundo o estudo realizado por Sousa e Tesser (2017), as cidades de Recife/PE, Rio 
de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Florianópolis/SC e Campinas/SP que apresentaram o 
maior uso das PICS por meio da rede pública. Diante disso, os serviços de saúde, 
utilizam-se, em primeiro lugar, as práticas corporais seguido da Medicina Tradicional 
Chinesa. 

Ademais, a prática de acupuntura, que está inserida dentro da MTC, é uma das 
abordagens terapêuticas pouco utilizadas por meio dos profissionais de saúde, uma vez 
que é necessário que haja qualificação para tal. Com isso, a acupuntura passa a ser 
utilizada na rede pública, apenas, quando outras intervenções não expressam 
resultados positivos acerca do seu uso (SILVA; TESSER, 2013). 

Enquanto isso, Sousa el al. (2012), aborda que dentre as PICS utilizadas no Brasil, a 
homeopatia foi a que menos se destaca na rede de saúde pública, uma vez que sua 
permissão de exercício só pode ser realizada pelo médico homeopata, diferente da 
acupuntura que pode ser realizada por outros profissionais da saúde. 

Desse modo, percebe-se que as práticas tanto promovem a reabilitação psicossocial e 
tratamento, assim como há a prevenção de agravos, na qual permite que haja uma 
interação do corpo e mente e garante um cuidado humanizado por parte dos 
profissionais. No entanto, diante do exposto, observa-se que as PICS, dentro das redes 
públicas de saúde, não foram implantadas de maneira efetiva, sendo utilizada de forma 
parcial. 
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Conclusão 
 

Diante dos estudos observados e embora haja uma Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde, ainda há uma fragilidade da sua utilização 
por parte dos serviços de saúde pública. Essa dificuldade dificulta o fortalecimento dos 
princípios do SUS impedindo que haja uma melhorar na qualidade do atendimento na 
Atenção Básica e dificultando a garantia de um cuidado holístico e integral ao ser. 

Observou-se que em meio às práticas utilizadas, se destaca as práticas corporais, 
seguido Medicina Tradicional Chinesa, com destaque para acupuntura, e homeopatia. 
No entanto, a referida revisão integrativa traz consigo uma carga reflexiva acerca da 
melhoria da inserção dessas práticas nas Unidades de Saúde, uma vez que há 
regulamentações que englobam o uso das PICS. 

Portanto, é necessário que haja uma ressignificação por parte da Atenção Primária à 
Saúde em relação ao cuidado em saúde, para que ultrapasse o modelo curativista 
gerando um processo de desmedicalização e maior qualidade de vida do ser. 
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TÍTULO: Visão do enfermeiro sobre as necessidades dos pacientes cirúrgicos 

relacionados ao período perioperatório 

Resumo 

 

Com os avanços técnicos científicos, os procedimentos cirúrgicos aumentaram 
significamente, tornando-se uma parte integrada do cuidado em saúde. A enfermagem 
tem um papel fundamental na recuperação dos pacientes, bem como na educação em 
saúde. Esclarecer as dúvidas dos clientes, tendo em vista suas necessidades é muito 
importante, pois facilita sua adaptação em situações clínicas distintas, diminui sua 
ansiedade diante suas dúvidas, modifica hábitos de risco e promove uma eficácia na 
adesão do tratamento no periopratório. O estudo tem como objetivo identificar as 
necessidades e dúvidas dos pacientes cirúrgicos relacionadas ao perioperatório na 
visão dos enfermeiros. Estudo quantitativo realizado nas enfermarias de um hospital 
universitário, no período de junho e julho de 2018 mediante entrevista estruturada com 
11 enfermeiros, atuantes nas enfermarias cirúrgicas. As principais dúvidas pré-
operatórias foram: administração/suspensão de medicamentos (45,5%), 
jejum/alimentação (36,4%), quanto as referentes ao pós-operatório podemos destacar: 
nutrição, deambulação e movimentação (63,6%) e retorno as atividades da vida diária 
(54,5%). Logo, muitas as são dúvidas pré e pós-operatórias existentes pelos pacientes 
na visão dos profissionais da enfermagem e o enfermeiro que atua na assistência ao 
paciente cirúrgico desenvolve inúmeras competências e habilidades, sendo responsável 
no planejamento de ações e intervenções em saúde para que o cuidado seja efetivado. 

 
 
Palavras-chave: Assistência Perioperatório. Educação em saúde. Pacientes cirúrgicos 

TITLE: NURSES 'VISION ON THE NEEDS OF SURGICAL PATIENTS RELATED TO 

THE PERIOPERATIVE PERIOD 

Abstract 

 

With scientific advances, surgical procedures have increased significantly, becoming an 
integrated part of health care. Nursing plays a key role in patient recovery as well as 
health education. Clarifying clients' doubts regarding their needs is very important, as it 
facilitates their adaptation in different clinical situations, decreases their anxiety 
regarding their doubts, modifies risky habits and promotes effective adherence to 
perioperative treatment. The study aims to identify the needs and doubts of surgical 
patients related to the perioperative view of nurses. Quantitative study conducted in the 
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wards of a university hospital between June and July 2018 through a structured interview 
with 11 nurses working in surgical wards. The main preoperative questions were: 
administration / suspension of medications (45.5%), fasting / eating (36.4%), as for the 
postoperative we can highlight: nutrition, ambulation and movement (63.6%) and return 
to activities of daily living (54.5%). Therefore, many questions are pre and postoperative 
doubts existing by patients in the view of nursing professionals and the nurse who acts 
in the care of surgical patients develops numerous skills and abilities, being responsible 
in planning health actions and interventions so that care be effective. 

 
 
Keywords: Perioperative Care. Health education. Surgical patients 

Introdução 

Uma ótima qualidade na assistência à saúde está intimamente ligada a segurança do 
paciente, uma vez que ela interfere na promoção e recuperação do mesmo, 
apresentando, desta forma, um papel de extrema importância (AMARAL et al., 2013). 

Com os avanços técnicos científicos, os procedimentos cirúrgicos aumentaram 
significamente, tornando-se uma parte integrada do cuidado em saúde. Com isso, surgiu 
a necessidade de se ter um olhar mais qualificado do cuidado e da segurança do 
paciente. Para isso falhas devem ser captadas, prevenidas ou identificadas antes que 
causem malefícios aos pacientes, e os erros ocorridos devem ser tomados como 
exemplo e aprendizagem para os profissionais, assim como a melhoria de comunicação 
e o trabalho em equipe (WACHTER, 2013). 

O procedimento cirúrgico é dividido em três fases distintas sendo elas: pré, intra e pós-
operatório, compreendendo essas fases como período perioperatório, que inicia na 
tomada da decisão para a intervenção cirúrgica e termina com a evolução e 
acompanhamento na unidade clínica ou no domicílio (SMELTZER; BARE, 2014). 

Por mais simples que seja a cirurgia, é sempre acompanhada por sentimentos negativos 
sendo alguns deles os anseios, dúvidas e medo. Desta forma, o nível de estresse que 
se estabelece no paciente é altíssimo, principalmente, pela falta de informação no 
período que antecede o procedimento, como também pela internação hospitalar 
(SOUZA; SOUZA; FENILI, 2005). 

No período pré-operatório se institui um diálogo aberto com linguagem clara, de fácil 
compreensão, sanando dúvidas e esclarecendo rotinas ao informar o paciente cirúrgico. 
Ao se estabelecer um vínculo de confiança, é possível uma coleta de dados da história 
anterior, bem como dos hábitos e anseios que o paciente passa a encarar nesta nova 
etapa, o que contribui para uma intervenção com o intuito de minimizar a condição de 
passividade frente a inúmeros procedimentos que ocorrem até o ato cirúrgico 
(MAFETONI; HIGA; BELLINI, 2011). 

No pós-operatório, esclarecer as dúvidas somado a uma boa elaboração do plano de 
cuidados para o paciente quando receber alta hospitalar irão assistir as necessidades 
daqueles e seus familiares oferecendo-lhes confiança para dar continuidade e garantia 
as do cuidado em casa (RAZERA; BRAGA, 2011). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 864 

 

A orientação e educação ao paciente que se submete a qualquer procedimento são de 
extrema importância no seu decurso de recuperação. A enfermagem tem um papel 
fundamental na recuperação desses pacientes, bem como na educação em saúde, uma 
vez que essa prática faz parte do processo de trabalho do enfermeiro. Essa estratégia 
primordial no cuidado inicia-se na orientação a respeito do procedimento ao qual será 
submetido, e dá-se até mesmo com sua alta hospitalar (JACOBI et al., 2013). 

Esclarecer as dúvidas dos clientes, tendo em vista suas necessidades é muito 
importante, uma vez que facilita sua adaptação em situações clínicas distintas, diminui 
sua ansiedade diante suas dúvidas, modifica hábitos de risco e promove uma eficácia 
na adesão do tratamento no periopratório, seja no hospital ou em casa, cabendo ao 
enfermeiro fazer essa identificação em cada paciente (NASCIMENTO et al., 2015). 

A relevância do estudo está relacionada à importância de se refletir sobre a assistência 
prestada ao paciente cirúrgico, como o mesmo tem sido orientado, sendo a educação 
ao paciente que se submete a um procedimento de grande importância no processo de 
recuperação. 

Este trabalho tem como objetivo identificar as necessidades e dúvidas dos pacientes 
cirúrgicos relacionadas ao perioperatório na visão dos enfermeiros, o que trará impacto 
para os serviços de saúde no que diz respeito a assistência e o ensino, 
consequentemente, isso repercutirá no serviço de saúde, possibilitando reflexão mais 
atenta acerca da assistência prestada a essa população. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo quantitativo realizado nas enfermarias do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), Hospital de Ensino, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Desenvolve atividades de 
formação de recursos humanos, pesquisa, extensão e assistência e está inserido no 
Sistema Único de Saúde (SUS) como referência de alta complexidade em diversas 
áreas para todo o Estado do Rio Grande do Norte. 

A população englobou enfermeiros vinculados ao HUOL, para composição da amostra 
foram selecionados os seguintes critérios de inclusão: atuantes nas enfermarias, que 
prestem assistência ao paciente cirúrgico e que estivessem no serviço à, mais de 4 
meses. Foram excluídos os enfermeiros que estavam de férias e afastados do serviço. 
A amostra foi composta por 11 enfermeiros. 

A coleta de dados ocorreu nos turnos matutino e vespertino nos meses junho e julho de 
2018, por meio de instrumento estruturado dividido por tópicos, contendo perguntas 
relacionadas ao perfil profissional, as principais dúvidas apresentadas pelos pacientes 
cirúrgicos durante o período perioperatório na visão dos enfermeiros, os cuidados de 
enfermagem e preparo do paciente realizado no período pré-operatório e pós-
operatório, os recursos que você utiliza para orientação ao paciente e em que momento 
realiza, e as dificuldades para realização das orientações. 

A avaliação crítica dos instrumentos obtidos consistiu em sua leitura na íntegra, 
avaliação e preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Em seguida, os dados 
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foram categorizados e digitados em planilha do Microsoft Excel 2010, analisados por 
meio da estatística descritiva e apresentados sob a forma de tabelas. 

Conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, foram 
cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos. Sendo 
assegurada primordialmente a privacidade, o anonimato e a não maleficência. Como 
exigido, o estudo foi previamente submetido a análise do comitê de ética e aprovado 
sob CAAE nº 76787717.3.0000.5537. Ademais, a participação voluntária dos sujeitos foi 
formalizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, além 
do termo de autorização para uso de voz e da autorização previamente concedida pela 
Gerência de Ensino e Pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos 11 enfermeiros que participaram da pesquisa, 8 (72,7%) eram do sexo feminino; a 
idade variou de 28 a 58 anos, com média de 34,5 anos; possuíam pós-graduação com 
maior nível de escolaridade (n=8, 72,7%) e 3 enfermeiros tinham mestrado; Quanto à 
atuação profissional, a maioria trabalhava como diarista (n=7); as enfermarias do 
hospital são divididas quanto às áreas de especialidade, sendo pesquisados os 
enfermeiros que atuavam nas enfermarias de clínica cirúrgica (n=3), oncologia (n=1), 
cardiovascular (n=5) e neurologia (n=2). 

Conforme tabela 1 que aborda as dúvidas dos pacientes referentes ao pré-operatório 
na visão dos enfermeiros, das principais citadas, houve um destaque para 
administração/suspensão de medicamentos que obteve 45,5%. Em um estudo realizado 
em instituições hospitalares no Paraná, observou-se que menos da metade dos 
pacientes que tinham sido administrados algum tipo de medicação tinha conhecimento 
sobre sua utilização (CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009). 

Podemos destacar também o item jejum/alimentação, que obteve 36,4%, sendo este 
bastante importante para realização de um procedimento cirúrgico. Segundo Garcez et 
al. (2019), o jejum pré cirúrgico assegura o manuseio adequado das vias aéreas, 
evitando possíveis regurgitações e aspiração do conteúdo gástrico para o pulmão. 

Quanto as dúvidas do pós-operatório (tabela 2) houve um destaque relacionado a 
nutrição e deambulação e movimentação com 63,6%. A nutrição seja pré ou pós-
operatória possui papel notável em relação a resposta orgânica ao estresse, pois ao 
diminuir seus níveis interfere de maneira significativa na evolução dos pacientes 
(WALCZEWSK et al., 2012). 

A deambulação e exercícios com os membros inferiores no pós-operatório 
proporcionam melhorias na circulação, consequentemente evita uma possível estase 
venosa, além de oportunizar uma ótima função respiratória. A deambulação, quando 
realizada precocemente possibilita uma melhoria mais rápida das funções fisiológicas 
dificultando possíveis complicações (CARVALHO et al., 2018). 

Outro destaque está relacionado as dúvidas quanto o retorno as atividades da vida diária 
(54,5%), onde um dos cuidados que se deve ter em pós cirúrgicos é o esforço físico 
demasiado como levantar peso, subir e descer escadas, fazer força, dentre outras. Por 
isso, orienta-se que algumas atividades de vida diárias devem ser evitadas por um 
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período de tempo de forma que a cicatrização ocorra de maneira mais rápida e segura 
(CARVALHO et al., 2018). 

Na orientação, seja pré ou pós-operatória, as informações e as explicações dadas pelos 
profissionais de enfermagem de acordo com as necessidades dos pacientes, dão 
suporte a aplicação da terapêutica, adquirem a confiança do paciente e garantem a 
satisfação com os serviços prestados. Através destas, o enfermeiro valoriza diariamente 
suas ações e condutas em relação ao cuidado, além de cooperar para a valorização do 
ser humano em sua multidimensionalidade e viabilizando o elo entre o profissional e o 
paciente cirúrgico, cuja relação considera as especificidades de cada ser. Isso influencia 
a diminuição do estresse e a ansiedade que a pessoa sente no processo perioperatório 
(AMTHAUER; FALK, 2014). 

 
Conclusão 

 

O estudo revelou que muitas as são dúvidas pré e pós-operatórias existentes pelos 
pacientes na visão dos profissionais da enfermagem e o enfermeiro que atua na 
assistência ao paciente cirúrgico desenvolve inúmeras competências e habilidades que 
permutam da assistência a parte gerencial, além de ser responsável no planejamento 
de ações e intervenções em saúde para que o cuidado seja efetivado. 

Logo, destaque-se a importância do identificar as necessidades dos pacientes cirúrgicos 
na visão dos enfermeiros, uma vez que são os profissionais que acompanham os 
pacientes em todas as etapas do período perioperatório, presta uma assistência 
baseada na sistematização da assistência de enfermagem, através da utilização do 
processo de enfermagem e identificação das necessidades de cada paciente, baseada 
em seu contexto e pluralidade para prestação do cuidado prestado de qualidade e 
redução de riscos e agravos a saúde. 

Além disso, é importante destacar que o vínculo estabelecido entre o profissional e o 
paciente permite que este adquira confiança e sirva de apoio para o enfretamento da 
situação na qual ele se encontra. 
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Tabela 1 - Variáveis referentes a dúvidas pré-operatórias dos pacientes na visão dos 
enfermeiros. 
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Tabela 2 - Variáveis referentes a dúvidas pós-operatórias dos pacientes na visão dos 
enfermeiros. 
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TÍTULO: Satisfação dos graduandos de enfermagem frente ao desenvolvimento da 

simulação realística sobre o processo transfusional 

Resumo 

Objetivo: Verificar a satisfação dos acadêmicos de enfermagem frente ao 
desenvolvimento da simulação realística. Método: estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa, realizado no Departamento de Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, durante o período letivo dos anos de 2017 e 2018, 
sendo no primeiro semestre em fevereiro e segundo semestre em agosto de ambos os 
anos. A amostra foi composta por 144 alunos que estavam cursando o componente 
curricular Atenção integral a saúde I da graduação em enfermagem. Três cenários sobre 
o processo transfusional foram elaborados previamente com as informações sobre o 
paciente simulado. Um briefing foi realizado para fornecer orientações e informações 
sobre os cenários. Após a execução dos três cenários foi realizado o debriefing. Em 
seguida, foi aplicado um questionário de satisfação aos participantes. Os dados 
coletados foram organizados em planilhas e calculados as frequências relativas e 
absolutas das variáveis. Resultados: Houve predomínio de itens de concordância 
quanto o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de ensino-
aprendizagem. De acordo com os dados do questionário, os participantes concordaram 
plenamente que a simulação ajudou no aprendizado, foi útil, interessante, que gostariam 
de ter mais aulas com outros cenários/temas e que contribuiu para o ensino de 
conhecimentos e habilidades. Conclusão: Os participantes demonstraram satisfação 
com o uso da metodologia.  
 
Palavras-chave: Estudantes de enfermagem. Simulação. Ensino. Transfusão de 

sangue. 

TITLE: Satisfaction of undergraduated nursing students on the development of realistic 

simulation on the transfusional process 

Abstract 

Objective: Verify undergraduated nursing students satisfaction with the development of 
realistic simulation. Method: descriptive cross-sectional study with a quantitative 
approach, held at the Nursing Department of the Federal University of Rio Grande do 
Norte, during the academic year 2017 and 2018, being in the first semester in February 
and second semester in August of both years. The sample consisted of 144 students 
who were attending the curriculum component Comprehensive health care I of 
undergraduate nursing. Three scenarios about the transfusion process were previously 
elaborated with simulated patient information. A briefing was held to provide guidance 
and information about the scenarios. After the execution of the three scenarios, the 
debriefing was performed. Then, a satisfaction questionnaire was applied to the 
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participants. The collected data were organized in spreadsheets and the relative and 
absolute frequencies of the variables were calculated. Results: There was a 
predominance of agreement items regarding the participants' level of satisfaction with 
the teaching-learning strategy. According to the questionnaire data, participants fully 
agreed that the simulation helped in learning, it was helpful, interesting, would like to 
have more classes with other scenarios / themes and contributed to the teaching of 
knowledge and skills. Conclusion: Participants expressed satisfaction with the use of 
the methodology. 

 
Keywords: Nursing students. Simulation. Teaching. Blood transfusion. 

Introdução 

A educação continuada é um processo de contínuo desenvolvimento que busca 
proporcionar ao indivíduo a aquisição de conhecimentos, para que atinja um melhor 
desempenho profissional e pessoal em determinado campo ou assunto. Iniciado na sua 
formação básica, busca também atualizar e melhorar as habilidades técnicas e 
científicas dos profissionais (ABREU et al., 2014). 

Muito se discute sobre a importância de práticas educativas e novas tecnologias no 
ensino-aprendizagem para que elas atendam às necessidades de produção de saúde, 
bem como ampliem o foco de atuação dos futuros profissionais. Tendo como 
possibilidade a elaboração de novas formas de implementar a educação em saúde no 
ensino superior, é pertinente considerar que métodos ativos podem colaborar para o 
alcance de competências e formação, resultando, desta forma, em um melhor 
desempenho do futuro profissional (COSTA, 2014). 

Visando o aprimoramento das habilidades, a simulação realística tem sido bastante 
utilizada em todo o mundo. É definida como uma técnica que reproduzem os mais 
diversos cenários e comportamentos do corpo humano proporcionando experiências de 
pacientes reais através de casos clínicos realizados de forma fictícia e segura (ABREU 
et al., 2014). 

Como campo de atuação da enfermagem podemos destacar a terapia transfusional, 
processo caracterizado como o transplante humano mais frequente nas instituições de 
saúde, no qual exige uma capacitação e necessita ser realizado corretamente, uma vez 
que oferece riscos e diversos tipos de reações, sejam elas imediatas ou tardias. Nesse 
sentido a segurança do procedimento está diretamente ligada aos profissionais atuantes 
nesse processo, por isso é imprescindível um olhar clínico adequado para essa prática 
(BARBOSA; NICOLA, 2014; MATTIA; ANDRADE, 2016). 

O enfermeiro é um profissional diretamente envolvido nesse processo que vai desde da 
preparação do paciente até a infusão do hemocomponente, identificando possíveis 
reações adversas, registrando informações e dados estatísticos apropriados ao doador 
e ao receptor e, por isso, ele necessita de todo aparato técnico-científico para realizá-lo 
(PEREIRA et al., 2016). Por entender essa importância e complexidade, o Conselho 
Regional de Enfermagem (COFEN) criou a Resolução 0511/2016 que regulamenta a 
atuação da enfermagem, assim como, estabelece competências e atribuições na 
hemoterapia. 
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A enfermagem porta uma responsabilidade fundamental nos cuidados inerentes a este 
processo, e nota-se que estudantes da graduação manifestam um ensino vulnerável, 
além de não desenvolverem as competências e habilidades preconizadas pela 
resolução e necessárias para um bom desempenho deste procedimento durante a 
graduação (ALMEIDA et al., 2012). 

Desse modo é conveniente refletir sobre as metodologias ativas como facilitadoras do 
processo de ensino-aprendizagem, sendo imprescindível a investigação da satisfação 
acadêmica com os novos métodos de ensino mais ativos, favorecendo a aquisição de 
conhecimento amplo nas práticas hemoterápicas. Nesse aspecto justifica-se a 
importância de se trabalhar o processo de formação e metodologias educacionais para 
os acadêmicos de enfermagem de forma que eles fixem o conhecimento e adquiram 
habilidades com competência e segurança para atuar nessa temática. 

Diante da complexidade do processo transfusional e da sua relevância para a prática 
clínica, bem como do reconhecimento da simulação realística como uma potente 
estratégia de ensino-aprendizagem, o objetivo do estudo é descrever a satisfação dos 
acadêmicos de enfermagem frente à simulação realística sobre o processo 
transfusional. 

 
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, transversal com abordagem quantitativa, 
realizado durante o período letivo, sendo no primeiro semestre em fevereiro e segundo 
semestre em agosto dos anos de 2017 e 2018, no Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A amostra foi composta por 144 alunos da graduação em enfermagem do quinto período 
que estivessem devidamente matriculados, cursando a disciplina de atenção integral a 
saúde I nos semestres letivos 2017.1, 2017.2, 2018.1 e 2018.2 e presentes no momento 
da coleta de dados. A amostra final do primeiro semestre do ano de 2017 foi composta 
por 40 alunos e a do segundo 34, totalizando 74 alunos em 2017, já referente ao primeiro 
semestre de 2018 foi composta por 40 alunos e no segundo 30, totalizando 70 alunos, 
em ambas o procedimento de execução da simulação foi o mesmo. 

Foram elaborados previamente três cenários com as informações sobre o paciente 
simulado: Coleta de amostras para testes pré-transfusionais; Administração de 
hemocomponentes; Atendimento às reações transfusionais. Estes foram elaborados 
baseados no referencial da National League Nursing/Jeffries Simulations Framework 
(NLN/JSF) (JEFFRIES, 2005). Tal modelo traz cinco elementos: fatores relacionados ao 
facilitador; aos participantes; às práticas educacionais; ao desenho da simulação; aos 
resultados esperados pelas atividades. 

A coleta de dados ocorreu em três etapas: 1) aplicação do questionário de avaliação do 
conhecimento sobre o processo transfusional (pré-teste); 2) desenvolvimento da 
simulação realística; 3) aplicação do pós-teste (mesmo questionário do pré-teste com a 
ordem das alternativas remodelada) juntamente com o instrumento de avaliação da 
satisfação frente à metodologia, sendo está etapa foco do presente trabalho. 
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Os cenários foram programados para serem realizados por um aluno voluntário com a 
técnica de briefing (instrução), na qual todas as orientações e informações inerentes ao 
processo foram repassadas aos participantes como: o uso de materiais e insumos, 
manuseio do prontuário, interação com os autores, postura dos voluntários e 
observadores durante a realização dos cenários. 

Aos alunos que seriam observadores foram entregues três roteiros do tipo lista de 
verificação, os quais estavam relacionados os passos considerados importantes quanto 
a habilidade, técnica e comportamento dos voluntários a serem avaliados. Os tópicos 
deveriam ser checados em “realizados” e “não realizado”, bem como havia espaço para 
possíveis observações. 

Após a execução dos três cenários, foi realizado o debriefing. O debriefing é uma técnica 
que proporciona feedback imediato, a partir da qual os participantes e o facilitador têm 
a oportunidade de explorar e refletir sobre os cenários vivenciados em uma construção 
conjunta do conhecimento. 

Ao final do debriefing foi realizado o pós-teste e verificada a satisfação dos alunos frente 
aos processos vivenciados. Para coleta de dados referente à satisfação foi utilizado um 
questionário adaptado entregue aos participantes. O instrumento é composto por 14 
itens avaliados por meio de uma escala de Linkert de 1- 5, desde 1 para discordo 
plenamente a 5 para concordo plenamente (DEL´ANGELO, 2012). 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 2010 
para análise dos dados, com uso de números relativos e absolutos, sendo os resultados 
apresentados em formato de tabela e quadro. 

O estudo obteve apreciação favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com 
parecer número 1.709.004 (CAAE: 58511516.0.0000.5292), assegurando os princípios 
éticos e legais. Aos sujeitos que aceitaram participar, foi empregado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, com participação voluntária. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos 74 alunos que participaram da pesquisa no ano de 2017, 54,1% (n=40) 
correspondiam ao primeiro semestre letivo (2017.1) e 45,9% (n=34) ao segundo 
semestre (2017.2), sendo 78,4% (n=58) do sexo feminino, predominantemente solteiros 
(83,8%, n=62), 79,7% (n=59) deles não apresentava experiência em saúde; apenas 
9,5% (n=7) já trabalhou na área, com predominância em técnico de enfermagem 
(10,8%, n= 8). 

Na tabela 1 observa-se o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de 
ensino-aprendizagem da simulação realística no processo transfusional em 2017, houve 
predomínio de itens de concordância. De acordo com os dados do questionário, os 
participantes concordaram plenamente que a simulação é uma metodologia 
interessante (90,5%), foi útil e contribuiu para o ensino do conhecimento (89,2% cada), 
que gostariam de ter mais aulas com outros cenários (87,8%) e ajudou no aprendizado 
(85,1%). 
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Os domínios “motivado ao realizar a simulação” (1,4%) e “Me sinto capaz de realizar o 
procedimento em uma situação real” (2,7%) foram os únicos a serem avaliados com um 
discordo plenamente, por esse motivo foi exclusa a coluna desta classificação. 

Na tabela 2 observa-se o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de 
ensino-aprendizagem da simulação realística no processo transfusional em 2018, onde 
dos 70 alunos que participaram da pesquisa no ano de 2018, 57,1% (n=40) 
correspondiam ao primeiro semestre letivo (2018.1) e 42,9% (n=30) ao segundo 
semestre (2018.2), sendo 74,3% (n=52) do sexo feminino, predominantemente solteiros 
(85,7%, n=60), 70,9% (n=56) deles não apresentava experiência em saúde; 10 alunos 
(14,3%) apresentavam a formação anterior de técnico de enfermagem; apenas 5,7% 
(n=5) já trabalhou na área. 

A simulação realística ao gerar satisfação no aluno com a realização da prática traz 
grandes contribuições ao processo de ensino-aprendizagem. Na pesquisa, verificou-se 
que mais da metade dos participantes sentem-se plenamente satisfeitos com a 
simulação, resultados semelhantes encontrados em outros estudos (BARRETO et al., 
2014; STROUP, 2014). O maior envolvimento do aluno com a vivência resulta em uma 
maior satisfação em relação a temática (BAPTISTA et al., 2014a). 

Segundo Baptista et al. (2014b), em um estudo sobre os ganhos percebidos por 
estudantes de graduação em enfermagem com a simulação realística verificou um nível 
de satisfação alto com a estratégia de ensino-aprendizagem. Para os acadêmicos essa 
satisfação está relacionada com a possibilidade de obter informações do seu 
desempenho e percepção dos pontos positivos e negativos no momento da aplicação 
da metodologia, o que contribui no processo de aprendizagem. 

A simulação realística traz benefícios significativos no ensino e aprendizado dos alunos, 
bem como sua satisfação frente ao método. Os achados presentes no estudo em ambos 
os anos mostram um resultado concorrente, no qual mais da metade das amostras 
concordaram plenamente que a simulação realística é uma metodologia interessante, 
em contrapartida o domínio “me sinto capaz de realizar um procedimento numa situação 
real” foi um dos únicos itens ao qual apresentou discordância entre os entrevistados, 
tanto no ano de 2017 como em 2018. 

Em um estudo realizado por Ferreira et al. (2018) que trabalhou a simulação com os 
profissionais em um hospital escola, apresentam resultados que corroboram com os 
dados encontrados quando traz que alunos se sentem mais satisfeitos com a 
metodologia de ensino do que autoconfiante para enfrentarem uma situação real. 

Os resultados em ambos os anos informam que os acadêmicos de enfermagem se 
sentem satisfeito com a metodologia da simulação realística. O estímulo provocado por 
essa metodologia e aceitação desses alunos com a prática enfatiza a contribuição 
positiva dessa atividade para a aquisição do conhecimento e aprimoramento de 
habilidades, permitindo que o aluno erre, por se tratar de uma situação fictícia, 
possibilitando a repetição sempre que houver necessidade, gerando autoconfiança. 

A construção de cenários que se assemelham ao cotidiano do processo transfusional 
favorece a interpretação de situações complexas, utiliza o erro do aluno como 
oportunidade para aprender e possibilita a visualização e manipulação de uma atividade 
antes de realiza-la no contexto real, sendo essa uma ferramenta com importante 
potencial de melhorar o aprendizado (DOURADO; GIANNELLA, 2014). 
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Os cenários da simulação devem possibilitar aos participantes o máximo de 
aproximação da realidade clínica, avaliação contínua do processo e ser clara 
objetivando a melhor satisfação do acadêmico ao participar da prática (GARBUIO et al., 
2016). 

Estudos nacionais (BAPTISTA et al., 2014a; BAPTISTA et al., 2014b) corroboram com 
os presentes resultados dessa pesquisa, em que os alunos julgam a pratica útil, contribui 
para o ensino do conhecimento e habilidade, e enfatizam que gostariam de ter mais 
aulas com outros cenários. 

Estratégias como a simulação realística propiciam um grande impacto no ensino e 
aprendizado dos estudantes de graduação, sendo uma ferramenta teórico-prática, na 
qual um ambiente realístico possibilita ao estudante ampliação de vivências em 
contextos ilimitados, assim como uma formação em que ele desenvolva pensamento 
crítico e reflexivo, e aprimoramento da capacidade psicomotora e cognitiva, 
possibilitando ao estudante maior confiança na comunicação, na redução da ansiedade 
bem como na capacidade de lidar com situações de emergência (BARRETO et al., 
2014). 

 
Conclusão 

 

Diante do exposto podemos observar que o nível de satisfação dos estudantes de 
enfermagem frente a simulação realística sobre o processo transfusional foi positivo em 
ambos os anos, tendo em vista que essa ferramenta metodológica auxiliou no processo 
ensino-aprendizagem, contribuindo na formação acadêmica como aperfeiçoamento dos 
conhecimentos, sendo considerada interessante e útil para a maioria dos participantes. 
Por outro lado, os domínios carga horária satisfatória, me sinto capaz de realizar o 
procedimento em um manequim, em uma situação real e ensinar a outros colegas 
obtiveram índices de concordância baixos. 

O processo transfusional é uma terapêutica considerada de alta complexidade e de 
grande risco, pois é capaz de transmitir um grande potencial de doenças. Logo, os 
profissionais devem estar qualificados e comprometidos com a segurança desses 
componentes e do paciente e, para isso, é indispensável cursos e treinamentos. Ligado 
a isso, ressalta-se a relevância da simulação realística como educação continuada de 
profissionais e na formação de estudantes da graduação, uma vez que ela não é restrita 
a espaços e não possui custo elevado, sendo considerada como uma estratégia 
possível na formação em Enfermagem. 

A satisfação dos participantes em relação à estratégia de ensino-aprendizagem utilizada 
é de grande importância, tendo em vista que eles se tornam mais motivados a aprender 
e interessados em buscar novos conhecimentos, aplicando as competências adquiridas 
na prática clínica, quando profissionais, contribuindo para sua formação acadêmica. 

Ainda que os resultados sejam em sua maioria positivos, é essencial que a prática da 
simulação realística, em qualquer temática da saúde, seja mais utilizada como uma 
ferramenta de qualificação e aperfeiçoamento das habilidades e conhecimentos pelas 
instituições formativas e até mesmo em ambientes hospitalares como educação 
permanente para alunos e profissionais. Com o desenvolvimento desse processo com 
tempo e investimentos, uso de simuladores, equipe técnica, capacitação dos docentes, 
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insumos e espaço físico adequado, possivelmente será de grande contribuição para a 
qualificação e formação acadêmica desses estudantes, sendo um grande diferencial 
para sua atuação quando se tornarem profissionais na prática assistencial. 
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Tabela 1- Satisfação dos estudantes de enfermagem frente a simulação realística como 
estratégia de ensino-aprendizagem no processo transfusional. Natal, RN, Brasil, 2017. 
(n=74) 
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Tabela 2- Satisfação dos estudantes de enfermagem frente a simulação realística como 
estratégia de ensino-aprendizagem no processo transfusional. Natal, RN, Brasil, 2018. 
(n=70) 
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TÍTULO: Reabilitação vestibular aliada à realidade virtual na Doença de Ménière – 

Casos clínicos. 

Resumo 

Introdução: A reabilitação vestibular (RV) surge como uma opção terapêutica para as 
desordens vestibulares, como no caso da Doença de Ménière (DM) e, quando aliada à 
realidade virtual, pode se tornar mais estimulante e eficaz. Objetivo: avaliar a 
efetividade da RV, com recursos de realidade virtual, quanto a qualidade de vida e 
redução dos sintomas vestibulares. Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética, CAAE: 91408518.8.0000.5292. Trata-se do relato de 2 casos clínicos, 
caracterizados de forma descritiva. Ambas do sexo feminino, com idade média de 55.5 
anos, hipótese diagnóstica de DM, submetidas à avaliação clínica do equilíbrio, aos 
questionários Dizziness Handicap Inventory (DHI) e Activities-Specific Balance 
Confidence Scale (ABC-Scale) e estímulos sacádicos, optocinéticos e de rastreio, 
apresentados no óculos de realidade virtual Gear VR SM-R323. Resultados: No ABC-
Scale, observou-se média de 27,8% antes e 82,8% depois da intervenção, evidenciando 
a transição do nível de confiança baixo para elevado. Quanto ao DHI, obteve-se média 
de 50 pontos, indicativo de handicap moderado e, em situação pós, 9 pontos, 
demonstrando handicap leve. Em relação à avaliação clínica do equilíbrio pré, a maioria 
das provas mostram-se alteradas e, pós intervenção, observou-se normalidade ou 
melhora significativa. Conclusão: A realidade virtual atrelada à RV foi eficaz na redução 
dos sintomas vestibulares e resultou no impacto positivo na qualidade de vida nos casos 
descritos. 
 
Palavras-chave: Reabilitação vestibular. Realidade virtual. Doença de Ménière. 

TITLE: Vestibular rehabilitation combined with virtual reality in Meniere's Disease - 

Clinical cases. 

Abstract 
Introduction: Vestibular rehabilitation (VR) emerges as an option therapeutic for 
vestibular disorders, as in the case of Meniere's Disease (DM) and, when combined with 
virtual reality, can become more stimulating and effective. Objective: To evaluate the 
effectiveness of VR, using virtual reality resources, regarding quality of life and reduction 
of vestibular symptoms. Method: the Ethics Committee, CAAE, approved the study: 
91408518.8.0000.5292. It is the report of 2 clinical cases, characterized descriptively. 
two female subjects, with a mean age of 55.5 years old, diagnosed with DM, were 
submitted to clinical balance assessment, the Dizziness Handicap Inventory (DHI) and 
the Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC-Scale) questionnaires, as well as 
saccadic, optokinetic and tracking devices featured on Gear VR SM-R323 virtual reality 
glasses. Results: At ABC-Scale, an average of 27.8% before and 82.8% after the 
intervention was observed, showing a transition from low to high confidence level. 
Regarding DHI, an average of 50 points was obtained, indicative of moderate handicap 
and, in a post situation 9, demonstrating light handicap. Regarding the clinical evaluation 
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of pre balance, most tests are altered and, after intervention, normality or significant 
improvement was observed. Conclusion: VR linked virtual reality was effective in 
reducing vestibular symptoms and resulted in a positive impact on quality of life in the 
described cases. 
 
Keywords: Vestibular rehabilitation. Virtual reality. Meniere's disease. 

Introdução 

"Foi necessária a mudança do título, objetivo e adequação da metodologia deste plano 
de trabalho em relação ao anteriormente cadastrado, em virtude da viabilidade da coleta 
de dados disponível no momento para efetivação da pesquisa". 
 
A Doença de Ménière (DM), também intitulada hidropsia endolinfática, é caracterizada 
pelo aumento do compartimento da endolinfa, ocasionando maior pressão neste líquido 
presente na orelha interna, porém não há comprovação científica absoluta acerca dos 
sintomas apresentados (MINOR et al., 2004).  
De acordo com o Comitê Internacional de Classificação das Desordens Vestibulares 
(2009), elaborado pela Comunidade Internacional Bárány Society, dentre as principais 
manifestações clínicas na DM estão: zumbido, vertigem, acompanhados ou não por 
náusea, ânsia e vômito, associados à diminuição da audição e plenitude aural. O 
diagnóstico é comumente dado nos casos com dois ou mais episódios espontâneos de 
vertigem com duração mínima de 20 minutos, perda de audição sensorioneural, 
zumbido ou sensação de plenitude na orelha comprometida. 
O médico otorrinolaringologista (ORL) prescreve o melhor tratamento para cada caso, 
podendo ser medicamentoso, cirúrgico em alguns casos, ou ainda realizar 
encaminhamento para a Reabilitação Vestibular (RV) (GANANÇA et al., 2004). 
A RV consiste no enfrentamento dos sinais e sintomas relacionados às disfunções 
vestibulares, como no caso da DM, por meio de exercícios e/ou manobras que 
promovam a estimulação do sistema vestibular e estruturas a ele ligadas, tais como a 
incitação dos Reflexos Vestíbulo Ocular (RVO) e o Reflexo Vestíbulo Espinhal (RVE) 
com movimentos específicos do olho, corpo e/ou cabeça (GAZZOLA et al., 2006). Tal 
fato se deve principalmente a estimulação fisiológica da neuroplasticidade (ANGELAKI; 
CULLEN, 2008). 
Em paralelo com a terapia de reabilitação vestibular convencional surge a realidade 
virtual como recurso terapêutico, com relação a isto, Gazzola et al. (2006) disserta que 
a incorporação de tecnologias na prática clínica tem-se mostrado cada vez mais 
pertinente e benéfica. Segundo Santos et al. (2017) a reabilitação aliada à realidade 
virtual é um tratamento não invasivo e de baixo custo, sem efeitos secundários adversos 
evidentes. 
De acordo com Schiavinato et al. (2011) a utilização da realidade virtual permite a 
incorporação de uma ampla gama de estímulos com maior especificidade visual que 
produzem conflitos sensoriais controlados em um ambiente mais seguro, de forma à 
compensar de alguma maneira, o déficit vestibular. 
Para o uso da realidade virtual é viável, conforme Ricci et al. (2012), a combinação de 
exercícios de fixação visual e movimentos da cabeça em diferentes condições 
sensoriais, sentado, em pé, marchando, para induzir a adaptação das respostas 
vestibulares e auxiliar na recuperação do controle postural. 
Existem diversos questionários traduzidos e validados para o português brasileiro com 
objetivo de quantificar os sintomas relacionados à tontura e avaliar os efeitos da RV, 
dentre eles, destacam-se com sua alta aplicabilidade clínica e científica, o Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) (JACOBSON; NEWMAN, 1990) e o ABC-Scale (Activities-
Specific Balance Confidance Scale) (POWELL; MYERS, 1995). 
Perante o exposto, a realização deste estudo é justificada pelos elevados índices de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 882 

 

queixa de tonturas e seu grave impacto na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. 
Com isso, constata-se a relevância em desenvolver estudos que avaliem a efetividade 
dos recursos tecnológicos empregados na RV, especialmente no âmbito 
fonoaudiológico. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade da RV, com uso de 
recursos de realidade virtual, quanto a qualidade de vida e redução dos sintomas 
vestibula 
 
Metodologia 

 
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) com número de parecer CAAE: 
91408518.8.0000.5292. Os participantes concordaram voluntariamente em colaborar 
com a pesquisa, assinando, portanto, o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). 
Trata-se do relato de dois casos clínicos, caracterizados de forma descritiva. A coleta 
de dados foi realizada na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 
Os critérios de inclusão foram pacientes adultos ou idosos, de ambos os sexos, com 
hipótese diagnóstica otorrinolaringológica de DM, com histórico de tonturas, 
desequilíbrio ou quedas e, caso possuíssem comorbidades associadas, estas deveriam 
estar em tratamento específico ou já compensadas; além da assinatura TCLE. 
Como critério de exclusão foi adotado pacientes portadores de doenças neurológicas 
ou neoplásicas; portadores de distúrbios visuais graves, alterações 
musculoesqueléticas ou psiquiátricas que impossibilitassem ou dificultassem a 
realização da terapia e pacientes com diagnóstico de vertigem postural paroxística 
benigna (VPPB). 
Participaram do estudo dois indivíduos do sexo feminino, com hipótese diagnóstica 
médica de DM, encaminhadas pelo ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) para RV. 
Foram realizados os seguintes procedimentos: anamnese fonoaudiológica (adaptação 
de MANTELLO; MORIGUTI, 2006). Orientações quanto o tratamento, nutricionais e 
prevenção de quedas (GANANÇA et al., 2001; MANTELLO; MORIGUTI, 2006). E 
aplicação dos questionários ABC-Scale e DHI que, foram lidos oralmente e, nos casos 
de dúvidas, foram devidamente explicadas para o entendimento dos avaliados. 
A ABC Scale foi idealizada por Myers et al. (1998) e modificado para o português 
brasileiro por Marques et al. (2013), composto de dezesseis (16) situações cotidianas 
que avaliam o nível de confiança para a execução de uma determinada atividade, sem 
perder o equilíbrio. Os examinados atribuíram notas de 0 a 100 para os itens do 
protocolo, no qual o zero corresponde à ausência e cem à total confiança. 
O DHI idealizado por Jacobson e Newman (1990) foi adaptado para o português 
brasileiro por Castro et al. (2007) e tem como objetivo mensurar o impacto da tontura na 
qualidade de vida do paciente. O teste é composto por 25 questões, das quais avaliam 
os aspectos físicos, emocionais funcionais (JACOBSON; NEWMAN, 1990). 
Os pacientes também foram submetidos à avaliação clínica do equilíbrio composta pelo 
teste de Romberg, Romberg sensibilizado e Passos de Fukuda. No teste de Romberg, 
o paciente permanece em posição ortostática, com calcanhares juntos formando 30º e 
olhando para frente. Em seguida pede-se que feche os olhos, cerca de 30 a 60 
segundos. O teste é positivo quando há oscilações do corpo com desequilíbrio e forte 
tendência à queda. Já no teste Romberg sensibilizado o diferencial é a posição dos pés 
que, deverão estar retos, um na frente do outro. Foram repetidos os mesmos comandos 
do teste anterior (LANSKA; GOETZ, 2000). 
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Na prova Passos de Fukuda o indivíduo deve marchar, elevando os joelhos em 45º com 
duração de 60 segundos, a fim de verificar, com e sem o apoio visual, se os resultados 
fornecem indícios patológicos ou não. Em casos de deslocamentos superiores à 50 
centímetros ou rotação superior à 30º é sugestivo de alterações vestibulares (FUKUDA, 
1959; ZHANG, 2001). 
O protocolo base de RV construído para esta pesquisa foi adaptado do trabalho 
realizado por Manso, Ganança e Caovilla (2016), no qual os estímulos foram ajustados 
e aplicados por meio de Digital Video Disc (DVD). Tal protocolo conta com a integração 
de exercícios para relaxamento e alongamento cervical, estímulos de realidade virtual e 
exercícios tradicionais de RV. 
Os atendimentos ocorreram em sessões semanais ou quinzenais (conforme a 
disponibilidade do paciente), com o número mínimo de cinco sessões e máximo de dez, 
variando conforme a evolução personalizada de cada paciente. 
Os indivíduos foram submetidos à treinos com óculos Gear VR da marca Samsung, 
modelo SM-R323 (2016). Tal dispositivo conta com tecnologia em 3ª Dimensão (3D), 
experiência rotatória em 360º e capacidade para visualização de fotos, vídeos, jogos e 
filme de forma imersiva (SAMSUNG, 2016). 
Nos treinos foram empregados estímulos sacádicos, optocinéticos e rastreio visual de 
forma adaptada para serem acessados através do aplicativo Samsung Gallery, aliada à 
interação em ambiente virtual que simulam situações de vida diária, com duração total 
de 15 minutos por sessão. 
Os estímulos foram apresentados inicialmente sentado, depois em pé sob piso firme, 
seguido de piso instável, posteriormente marchando e por fim deambulando com 
movimentação de cabeça, a fim de dificultar gradativamente o treino, diminuindo as 
pistas proprioceptivas. 
Aliado a isso, foram aplicados ainda exercícios tradicionais de RV, indicados de modo 
personalizado (TAGUCHI, 2004; MUNIZ et al., 2015). Os pacientes foram orientados a 
realizar os exercícios em domicílio diariamente e gradativamente. Os exercícios foram 
ensinados e treinados em consultório, sob supervisão dos pesquisadores. Cada 
paciente recebeu ainda, uma ficha de controle para anotar a prática dos exercícios 
diariamente, de forma a fornecer um reforço visual positivo e lembrete para realização 
em casa. 
Após o término da reabilitação vestibular e antes da alta definitiva foram reaplicados os 
questionários, avaliação do equilíbrio e realizados encaminhamentos para reavaliação 
do médico otorrinolaringologista e conduta. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ambos os casos descritos são do sexo feminino (100%), o que corrobora com o estudo 
realizado por Harris e Alexander (2010), que demonstra maior prevalência da DM em 
mulheres. A literatura refere que a tontura é mais prevalente no sexo feminino em 
decorrência da associação de doenças vestibulares com disfunções hormonais e 
metabólicas, encontradas em mulheres, bem como a busca maior por orientações 
médicas e serviços de saúde, quando comparada ao sexo masculino (PEDALINI et al., 
1999).  
A média de idade das duas pacientes descritas foi de 55,5 anos, de modo a concordar 
com a literatura que aponta média de idade de 51,2 anos em pacientes com diagnóstico 
de DM (RODRIGUES et al., 2009). Outros estudos descreveram uma faixa etária 
inferior, de aproximadamente 47,6 anos, como no estudo de Garcia et al. (2013) o qual 
avaliou 44 pacientes com diagnóstico de DM com idade variando de 20 a 60 anos.  
A seguir estão apresentadas na figura 1 as variáveis quantitativas dos indivíduos 
pesquisados, referentes ao número de sessões terapêuticas.  
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Vide Figura 1.  
Na figura 1 pode ser observado a média de seis sessões terapêuticas, sendo o máximo 
sete (50%) e o mínimo cinco sessões (50%). Santos et. al (2008) encontraram uma 
variação de quatro a dez sessões em pacientes, a depender da etiologia da doença 
vestibular e comorbidades associadas. O número de sessões de RV também pode 
variar de acordo com a escolha do protocolo, limitação e motivação do paciente para 
realização dos exercícios (MANTELLO, 2006). Para os casos de DM, Garcia et al. 
(2013) encontrou resultados indicativos de compensação vestibular após a realização 
de 12 sessões de terapia, determinada pelo protocolo da pesquisa com uso exclusivo 
de realidade virtual em posturografia, duas vezes por semana. Nos participantes do 
vigente estudo foram identificados indícios de compensação vestibular por meio dos 
testes clínicos realizados, bem como diminuição da queixa e sintomatologia, em um 
menor número de sessões. Este número também foi reduzido visto que, ambas 
pacientes residiam no interior e possuíam dificuldade de transporte da prefeitura de seu 
município para a cidade de Natal/RN, o que impossibilitou o agendamento de um maior 
número de atendimentos, diante disto, foram orientadas à realizar os exercícios 
tradicionais de RV diariamente em domicílio até retornarem à clínica.  
Dentre as comorbidades associadas encontradas estão a hipertensão arterial sistêmica 
(100%), depressão (50%), artrose (50%) osteoporose (50%) e fibromialgia (50%). 
Marchiori e Rego (2007) aponta elevados índices de casos de vertigem associados à 
hipertensão arterial sistêmica, dado por fatores histopatológicos que podem ocasionar 
alterações de pressão dos líquidos presentes na orelha interna.  
Em relação à depressão apresentada em um dos casos, Tyrrel et al. (2014) descrevem 
que os pacientes com DM, numa fase inicial, têm maior chance de apresentarem uma 
má saúde mental.  
A respeito das alterações esqueléticas, no estudo realizado por Moraes et al. (2011), foi 
indicada a associação da tontura com outras condições geriátricas comuns, como a 
artrose e osteoporose, sendo a tontura, nestes casos decorrentes de uma desordem 
multifatorial. Não foram encontrados estudos na literatura consultada que 
correlacionassem a tontura com as questões musculares e tecido fibroso, como no caso 
da fibromialgia.  
Com referências aos episódios de tontura e fatores relacionados foram descritos a 
vertigem ao realizar movimentos rápidos de cabeça (100%), acompanhada por náuseas 
e vômito (100%), zumbido (100%) e hipoacusia (100%), reafirmando os sinais e 
sintomas encontrados no estudo feito por Kirtane e Souza (2013), os quais descrevem 
a sensação de plenitude aural, com surgimento de perda auditiva e zumbido e uma 
grande crise de vertigem rotatória com náuseas e vômitos como os sintomas iniciais da 
DM, além de caracterizar a vertigem como a principal causa da procura desde pacientes 
aos serviços de saúde.  
Dentre as principais queixas relatadas estão o desequilíbrio (100%) e quedas (100%), 
desse modo, coincide com achados literários que, confirmam sintomas de instabilidade 
e desequilíbrio corporal na DM (HANDA et al. 2005; DONÁ et al. 2010). A duração da 
vertigem referida pelos pacientes varia de minutos a horas e em algumas crises 
perduravam o dia todo, de forma recorrente (100%).  
A amostra também apresentou em sua totalidade perda auditiva sensorioneural de grau 
leve. Tais informações estão, portanto, de acordo como os dados apresentados pelo 
Comitê Internacional de Classificação das Desordens Vestibulares (2009), elaborado 
pela Comunidade Internacional Bárány Society que instituiu a criação das diretrizes para 
o diagnóstico da Doença de Ménière, indicam que o diagnóstico da DM deve ser dado, 
em grande parte dos casos, após dois ou mais episódios espontâneos de vertigem com 
duração mínima de 20 minutos, perda de audição neurossensorial, zumbido ou 
sensação de plenitude na orelha comprometida.  
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No quadro 1 é possível visualizar os resultados obtidos na avaliação clínica do equilíbrio 
dos pacientes avaliados, pré e pós-intervenção fonoaudiológica.  
Vide Quadro 1.  
Na avaliação clínica do equilíbrio identificou-se alteradas as provas de Romberg, 
Romberg sensibilizado e Passos de Fukuda, especialmente pré-intervenção, na 
condição de Olhos Fechados (OF), demonstrando a elevada dependência visual no 
equilíbrio estático e dinâmico em indivíduos com alterações vestibulares. Já em situação 
pós intervenção, apenas na prova Passos de Fukuda OF persistiu a alteração em um 
dos casos (50%); porém é válido salientar o benefício da aplicabilidade clínica deste 
teste para identificar e monitorar alterações, assim como fornecer indícios de 
compensação vestibular (FUKUDA, 1959). Neste teste, foi observado que tal paciente, 
em situação pré intervenção, realizou giro superior à 360º e, em situação pós 
intervenção, apresentou ausência de giro além da redução no deslocamento de 1,2m 
para 0,78m, sinal indicativo da ocorrência da compensação vestibular, porém como a 
distância de deslocamento foi superior a 50cm, considerou-se resultado ainda alterado. 
Os achados observados em tais provas concordam com literatura pesquisada, na qual 
Ricci et al. (2012) identificou a redução da dependência visual e adaptação das 
respostas vestibulares, após a utilização de realidade virtual com a aplicação de 
estímulos visuais optocinéticos, auxiliando assim na recuperação do controle postural.  
A seguir, estão descritos nas figuras 2 e 3, respectivamente, os resultados obtidos com 
a aplicação dos questionários ABC Scale e DHI, pré e pós-intervenção fonoaudiológica. 
Vide Figura 2.  
Os achados apresentados na figura 2 apontam o comprometimento na realização de 
atividades de vida diária e o impacto dos sintomas vestibulares na qualidade de vida 
dos indivíduos avaliados, os quais manifestam baixo nível de confiança (27,83%) em 
situação pré-intervenção fonoaudiológica com a aplicação do ABC Scale enquanto que, 
em situação pós obteve-se elevado nível de confiança (82,89%). Tais resultados são 
compatíveis com a literatura, que constatam níveis de confiança baixo à moderado em 
situação pré RV (MAK et al., 2007; MOIZET al., 2017), de modo à expor a perturbação 
do equilíbrio corporal, como um fator limitante para a execução de diversos movimentos 
podendo comprometer o desempenho de atividades diárias, sejam elas profissionais, 
sociais ou escolares (KUHN, 2001). Já em situação pós RV, Brugnera et al. (2015), 
evidencia níveis elevados de confiança, considerando a RV uma eficiente opção 
terapêutica para tratamento das desordens vestibulares, o que vai de encontro com os 
casos aqui pesquisados.  
Com referências aos resultados da aplicação do DHI, pode ser observado na figura 3, a 
média dos escores do DHI de ambas pacientes, demonstrando handicap moderado em 
situação pré intervenção (50 pontos) e handicap leve em situação pós intervenção (nove 
pontos).  
Vide Figura 3.  
Estes resultados confirmam diversos estudos encontrados na literatura (WHITNEY et 
al., 2004; MARTINS-BASSETTO et al., 2007; FORTES, 2010), que destacam a tontura 
como uma condição limitante e incapacitante, de modo à interferir diretamente na 
realização de atividades de vida diária, inclusive pode gerar afastamento laboral, 
justificando assim o comprometimento nos aspectos funcionais (22 pontos). A respeito 
do domínio emocional (15 pontos), a literatura assinala variadas manifestações 
psicoafetivas relacionadas à alteração vestibular, justificandoo elevado 
comprometimento desta questão, especialmente por sua interferência nos fatores 
sociais e autoimagem dos indivíduos acometidos (GUZMÁN et al., 2000). Tratando-se 
do escore físico, o qual permite avaliar a relação entre os movimentos dos olhos, cabeça 
e corpo com o aparecimento ou piora da tontura, na DM este comprometimento não é 
tão evidente como nos casos de VPPB, justificando assim o menor índice deste escore 
apresentados por estes pacientes (CASTRO et al., 2007).  
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A diferença dos escores dos questionários aplicados, apresentada em situação pré e 
pós tratamento, corrobora com estudos descritos na literatura (PEREIRA et al., 2000; 
PATATAS et al., 2009), que confirmam a melhora do quadro clínico após a RV, 
justificada pelos princípios da neuroplasticidade que, induzem as adaptações neurais, 
substituições sensoriais, recuperação funcional dos Reflexos Vestíbulo Ocular e 
Vestíbulo Espinhal, ocasionando a melhora do condicionamento físico global e 
qualidade de vida dos indivíduos vestibulopatas. 
Acerca da realidade virtual observou-se uma boa aceitação no decorrer da 
terapia. Dentre os estímulos apresentados, o optocinético com rastreio visual mostrou-
se o mais provocante da tontura e o ambiente virtual com situações de vida diária, o 
mais motivador, tomando como base o relato das pacientes.  
Na percepção clínica dos pesquisadores, os recursos empregados permitiram a 
incorporação de variados exercícios em diferentes condições sensoriais, além de 
favorecer o estabelecimento do vínculo entre terapeuta-paciente, de modo à permitir 
maior confiança e facilitar a interação.  
Por fim, é válido ressaltar a importância da realização sistemática dos exercícios 
tradicionais de RV, ensinados em consultório para serem realizados em domicílio, uma 
vez que, a compensação vestibular está diretamente ligada aos fenômenos da 
neuroplasticidade como no caso da habituação, na qual o sistema nervoso central 
acostuma-se à estimulação anormal repetitiva, de tal modo que pode responder como 
se fosse normal (ANGELAKI; CULLEN, 2008). Assim, busca propiciar a redução dos 
sintomas vestibulares e seus impactos bem como favorecer a estabilidade corporal dos 
pacientes descritos com hipótese diagnóstica de DM.  
Sugere-se para estudos futuros a continuidade deste trabalho com uso da realidade 
virtual em maior número amostral, com utilização de avaliação objetiva da função dos 
canais semicirculares pré e pós tratamento, bem como em diferentes etiologias.  
Acrescenta-se ainda a importância do acompanhamento longitudinal destes pacientes 
aqui estudados, tendo em vista o caráter flutuante e recidivante da DM.  
Como fator limitante, considerou-se a dificuldade dos pacientes em comparecer uma ou 
mais vezes na semana em terapia para estimulação com uso da tecnologia de realidade 
virtual, bem como a falta de recursos materiais (celular compatível e óculos específico) 
para aplicação da terapia de realidade virtual semanalmente, num maior número de 
pacientes. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que, o programa personalizado de intervenção fonoaudiológica de 
reabilitação vestibular tradicional aliado à realidade virtual, mostrou-se um recurso 
terapêutico efetivo na diminuição dos sintomas vestibulares das pacientes descritas com 
diagnóstico de DM, como pode ser constatado nos resultados das provas de equilíbrio 
estático e dinâmico pré e pós-intervenção. Associado a isto, propiciou a melhora no nível 
de confiança para realização de atividades diárias que envolvem o equilíbrio, avaliados 
pelo ABC Scale, demarcando a transição do nível baixo de confiança para o nível 
elevado. Ademais, acarretou na redução do impacto ocasionado pela tontura na 
qualidade de vida dos indivíduos acometidos, representado pela modificação do 
handicap moderado para handicap leve, conforme avaliado pelo questionário DHI. 

Com base nos relatos das pacientes e observação clínica, os estímulos de realidade 
virtual aplicados no óculos Gear VR mostraram-se um recurso estimulante e motivador 
de baixo custo. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Número de sessões terapêuticas realizadas. 
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Quadro 1 - Resultados da avaliação clínica do equilíbrio pré RV e pós RV. Legenda: OA 
= Olhos Abertos; OF =Olhos fechados. 
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Figura 2 - Média percentual dos resultados do questionário ABC Scale (Activities-
Specific Balance Confidance Scale) pré RV e pós RV, nos dois casos descritos. 

 

 

Figura 3 – Média dos escores (em pontos) do questionário DHI (Dizziness Handicap 
Inventory) pré RV e pós RV, nos dois casos descritos. 
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TÍTULO: Construção de modelo teórico do cuidado de enfermagem às pessoas travestis 

e transexuais 

Resumo 

 

Este estudo objetiva compreender os significados atribuídos por pessoas transgênero 
aos cuidados de enfermagem no transcurso da procura e atendimento em serviços de 
saúde e elaborar modelo teórico do cuidado de enfermagem à pessoa travesti e 
transexual. Trata-se de uma pesquisa analítica, teórica e interpretativa, que será 
executada sob os pressupostos metodológicos da Grounded Theory (Teoria 
Fundamentada nos Dados), obtendo-se uma teoria de médio alcance. Os cenários da 
pesquisa serão Organizações Não-governamentais de Direitos de Pessoas 
Transgênero de duas capitais brasileiras - Natal/RN e Florianópolis/SC. Participarão da 
pesquisa e formarão o primeiro grupo amostral 243 travestis e transexuais, a ser 
considerada suficiente a coleta de dados quando houver saturação teórica. A coleta será 
realizada por meio de entrevista aberta em profundidade a partir do questionamento 
disparador. Espera-se que a elaboração de um modelo teórico fortaleça o 
direcionamento das ações de cuidado de enfermagem pautados em conceitos 
construídos a partir da elucidação do fenômeno que emerge, podendo sinalizar novas 
possibilidades para a atuação do enfermeiro, propostas de reformulações na Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde LGBT e na estrutura curricular da formação em 
enfermagem. 

 
 
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; pessoas transgênero; teoria fundamentada 

TITLE: Construction of a theoretical model of nursing care for transvestite and 

transgender people 

Abstract 

 

This study aims to understand the meanings attributed by transgender people to nursing 
care during the search and care in health services and to elaborate a theoretical model 
of nursing care for transvestite and transgender people. This is an analytical, theoretical 
and interpretative research, which will be performed under the grounded theory 
methodological assumptions, obtaining a medium range theory. The research scenarios 
will be Non-governmental Organizations of Transgender People's Rights from two 
Brazilian capitals - Natal / RN and Florianópolis / SC. Participate in the research and 
form the first sample group 243 transvestites and transsexuals, to be considered 
sufficient data collection when there is theoretical saturation. The collection will be 
conducted through open in-depth interviews from the triggering questioning. It is 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 894 

 

expected that the elaboration of a theoretical model strengthens the direction of nursing 
care actions based on concepts built from the elucidation of the phenomenon that 
emerges, and may signal new possibilities for nurses' actions, proposals for 
reformulations in the National Care Policy. Integral to LGBT Health and the curricular 
structure of nursing education. 

 
 
Keywords: Nursing Care; transgender people; grounded theory 

Introdução 

O conceito de transgeneridade ultrapassa a dimensão biológica e insere-se em um 
contexto cultural e territorial – em geral, são pessoas que se autodeclaram em situação 
de trânsito ou identificação com certa identidade de gênero independentemente de sua 
genitália, não se contemplando com o imposto socialmente, estando entre o gênero de 
atribuição e o de identificação (BENTO, 2014). 

Entende-se gênero como o conhecimento entre as diferenças sexuais, construído de 
maneira histórica, social e cultural, desenhando-se variável, contestável, mutável e 
contextual, o qual atravessa todas as relações que se manifestam em sociedade e 
constrói relações de poder sobre significados que se elaboram sobre a diferença sexual 
(SCOTT, 1996). 

De modo a ilustrar a dificuldade da relação entre o usuário transgênero - categoria de 
gênero abjeta – e o profissional de saúde, junto à superação de desigualdades em 
saúde alicerçadas nas relações de gênero, um estudo com abordagem qualitativa e 
etnográfica (SOUZA et al., 2015) evidenciou que a violência e o sofrimento social foram 
elementos presentes no cotidiano de pessoas transexuais e travestis, tanto na forma 
física quanto simbólica. Neste cenário, mesmo havendo necessidade de os sujeitos 
buscarem serviços de saúde, evitavam em razão da discriminação dos profissionais. 

No Brasil, em relação à satisfação desta população sobre a assistência oferecida em 
serviços de saúde do Distrito Federal, 80% consideraram que os serviços de saúde são 
inacessíveis, e 63,33% avaliaram-se como insatisfeitos com os atendimentos, ambos os 
dados devido à identidade de gênero/orientação sexual (CARVALHO; PHILIPPI, 2013). 

No âmbito o cuidado às pessoas transgênero e das profissões de saúde no Brasil no 
contexto do SUS, a enfermagem tem atrelado sua formação a fundamentos neutros, 
abordando e evocando, no que se refere à sexualidade e gênero, sentidos biológicos e 
reprodutivos, executando o cuidado em enfermagem como uma prática de abordagem 
assexuada (SOUZA; PERES; ARAÚJO, 2015; SOUSA et al, 2011). Enquanto isso, nos 
Estados Unidos da América (EUA), as escolas de enfermagem estão unidas para 
atender à necessidade nacional e aumentar o número de profissionais enfermeiros 
especialistas para o cuidado a pessoa travesti e transexual (MCDOWELL; BOWER, 
2016). 

Constata-se que os estudos brasileiros sobre cuidados de enfermagem às pessoas 
transgênero ainda são incipientes e não contemplam aspectos relativos à assistência 
como espaço de mudança paradigmática no cuidado em saúde para travestis e 
transexuais. Outrossim, também são escassas as pesquisas que propõem modelos de 
cuidados a pessoas transgênero no Brasil e no mundo. Essa também é uma 
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constatação do estudo realizado por Kellet e Fitton (2016), com o objetivo de 
conscientizar a enfermagem sobre os problemas de saúde inerentes à transgeneridade, 
propondo que a enfermagem desenvolva pesquisas pioneiras nessa área. 

A partir do exposto e problematizado, torna-se nítido que as pessoas travestis e 
transexuais enfrentam o estigma e a discriminação em contextos de cuidados em 
enfermagem; e que esse estigma influencia em seu acesso e utilização dos cuidados 
oferecidos. Assim, a construção de um modelo de cuidado de enfermagem para 
travestis e transexuais é fundamental para abordar as disparidades de saúde para as 
pessoas transgênero em comparação com as demais populações atendidas. Diante das 
considerações apresentadas e após realizada a primeira etapa da pesquisa prevista em 
outro plano de trabalho, aventa-se a seguinte questão de pesquisa: como o cuidado de 
enfermagem nos serviços de saúde do SUS é vivenciado por pessoas travestis e 
transexuais? Teoricamente, esta pesquisa fundamentar-se-á nos estudos sobre gênero, 
cuidados de enfermagem e saúde de pessoas transgênero e nos pressupostos teóricos 
do Interacionismo Simbólico, aplicados ao contexto das relações entre profissional de 
enfermagem e usuário trans. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa fundamentada no método da 
Grounded Theory, na qual se adota um aporte metodológico para investigações que se 
preocupam com o mundo de significações dentro das relações humanas, com a vida 
das pessoas, suas experiências, emoções, comportamentos e sentimentos, bem como 
os fenômenos culturais, funcionamento organizacional, movimentos sociais e interações 
entre indivíduos, objetivando a elaboração de modelo teórico-explicativo (SOUSA; 
ERDMANN; MAGALHÃES, 2016). 

Por se reconhecer o protagonismo do movimento social no método da TFD, esta 
investigação terá como cenários as Organizações Não Governamentais (ONGs) de 
Pessoas Transgênero de duas capitais brasileiras:1. Natal/RN: (1) Associação Potiguar 
de Travestis e Transexuais na Ação pela Coerência no Rio Grande do Norte 
(ATRANSPARENCIA/RN); (2) Associação de Travestis Reencontrando a Vida no Rio 
Grande do Norte (ATREVIDA/RN); e (3) Associação de Homens Trans Potiguares 
(AHTP). 

Serão envolvidos neste estudo pessoas travestis e transexuais associadas às ONGs 
colaboradoras, somando o total populacional de 243 pessoas transgênero (travestis e 
transexuais), submetidas aos seguintes critérios de elegibilidade: (1) ter idade igual ou 
superior a dezoito anos e (2) ter recebido algum cuidado de enfermagem há no máximo 
6 meses algum serviço de saúde público ou privado. Serão excluídos os participantes: 
(1) que não estejam residindo em Natal/RN e Florianópolis/SC no momento da coleta 
de dados e (2) que se associem durante o período da coleta de dados. 

Neste estudo, parte-se da formação de um grupo amostral, que representa o cenário 
selecionado para pesquisa, e dará subsídio para formação de outros grupos amostrais 
que se façam necessários, construídos a partir de hipóteses desenvolvidas pelo 
processo indutivo emergido da técnica análise dos dados, considerado como importante 
estratégia para o desenvolvimento de conceitos amplos e embasados nos dados 
(LACERDA et al, 2016; SANTOS et al., 2017). 
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Para garantir a ética no tipo de amostragem selecionada, será utilizada técnica de 
tratamento de dados que permite aos leitores de pesquisas conhecerem de que modo 
foi constatada a saturação teórica, seguindo os seguintes passos: (1) disponibilização 
do registro de dados brutos, (2) imersão em cada registro, (3) compilação das análises 
individuais. (4) reunião de temas para todas as propriedades/categorias/conceitos, (5) 
nominação dos dados, (6) alocação tabular dos enunciados, (7) constatação de 
saturação teórica para cada categoria, e (8) visualização da saturação (FONTANELLA 
et al, 2011). 

A coleta de dados segue os preceitos da TFD (STRAUSS; CORBIN, 2011) e o discente 
participará dessa etapa sob supervisão docente. Será realizada por meio de técnica de 
entrevista individual em profundidade, semiestruturada, com perguntas abertas. A 
mesma explora um assunto em busca de percepções, experiências e significados, 
visando maior intensidade nas respostas. Trata-se de um recurso que, com base em 
teorias e pressupostos levantados pelo pesquisador, recolhe respostas da experiência 
subjetiva de um participante-relator selecionado, potencialmente, detentor de dados e 
informações daquilo que se deseja conhecer (MINAYO, 2010). Será iniciada após 
abordagem dos participantes nas associações, explicando objetivos e métodos da 
pesquisa. Caso aceitem participar, assinarão o TCLE. 

As entrevistas serão gravadas com gravador de voz digital portátil; que serão 
armazenadas em computador pessoal do pesquisador. A principal função do discente 
será transcrever as entrevistas na íntegra no software Microsoft Office Word® 2016. 
Após, serão avaliadas e revisadas pelos sujeitos responsáveis, ratificando a validade 
das mesmas. 

A análise, que ocorre concomitante a coleta de dados, de forma comparativa, ou seja, 
analisa-se as entrevistas sempre após as mesmas, individualmente, possui várias fases: 
transcrições das gravações, realização das leituras e codificação ou análise dos dados 
propriamente dita, incluindo os memorandos, e a delimitação da teoria. A codificação se 
refere à atribuição de nomes que descrevem os elementos identificados (STRAUSS; 
CORBIN, 2011). 

Após a transcrição no Microsoft Office Word® 2016, para auxiliar a análise, organizar 
os dados, armazenar os arquivos, mapear os conceitos e elaborar relatórios de maneira 
rápida, simplificada e informatizada, importar-se-á os dados para o Software NVivo® 11, 
primordial, entre outros softwares, para elaboração de estudos com TFD (LACERDA et 
al, 2016). 

Os dados serão analisados e interpretados de acordo com o referencial teórico do 
Interacionismo Simbólico (IS), que se apropria da observação do comportamento 
humano objetivando desvelar as ações e apreender as significações estabelecidas e 
processadas na interação social, compreendendo a maneira do ser humano interagir, 
interpretar, definir, perceber e agir diante do seu cotidiano conforme os significados 
atribuídos a situação vivenciada (BLUMER, 1969), tal qual observado no método TFD. 

O paradigma de análise consiste na identificação, durante o processo de análise, de 
variedade de condições, ações/interações e consequências associadas ao fenômeno. 
Portanto, o fenômeno é construído dentro de uma estrutura condicional que identifica 
como cada categoria se apresenta, fazendo a relação da estrutura com o processo. 
Estas, relacionadas, irão fornecer respostas de como e por que o fenômeno aparece 
em uma estrutura de condições, ações e consequências, formando a estrutura básica 
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do modelo teórico explicativo (STRAUSS; CORBIN, 2011; SANTOS et al., 2017).A 
presente pesquisa seguirá as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Portanto, após a aquisição das anuências das 
ONGs colaboradoras, este projeto será submetido à análise dos CEP's UFRN e UFSC. 

 
Resultados e Discussões 
 

A metodologia do projeto é de cunho complexo, na TFD cada entrevista precisa ser 
analisada concomitantemente a coleta dos dados, se analisa a entrevista e logo em 
seguida é gerada uma hipótese, objetivando explicar aquela situação. Portanto a coleta 
dura mais tempo que em pesquisas que não utilizam tal técnica. Em virtude da 
aprovação pelo comitê de ética ocorrer em 02 de abril de 2019, contando dessa data ao 
atual mês, seria inviável a conclusão do projeto nesse curto espaço de tempo (4 meses) 
para a dada metodologia proposta. Este continua ativo, a coleta de dados permanece 
em andamento e o relatório final será apresentado na próxima cota 2019. 

 
Conclusão 

 

Espera-se que através da elaboração de um modelo teórico do cuidado de enfermagem 
às pessoas travestis e transexuais, fortaleça-se o direcionamento das ações de cuidado 
pautados em conceitos construídos a partir da elucidação do fenômeno que emerge, 
podendo sinalizar novas possibilidades para a atuação do enfermeiro e propostas de 
reformulações na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde LGBT. 

Soma-se a esta discussão, a minha experiência como IC, tive a oportunidade de 
participar ativamente das mais variadas discussões no ambiente acadêmico, no tocante 
a temáticas de grande impacto social. Assim como o valor do trabalho em equipe e da 
importância das relações interpessoais. Pude contribuir de maneira significativa através 
de diversas atividades, sejam diretamente ligadas à pesquisa ou não. Esse grupo me 
possibilitou aprender e refletir de maneira mais humanizada sobre o processo de 
cuidado. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE LESÕES ODONTOGÊNICAS, 

EXPANSÃO DO SEIO MAXILAR E PERDA DENTÁRIA EM RADIOGRAFIAS 

PANORÂMICAS DE IDOSOS 

Resumo 

Objetivo: Investigar a ocorrência de achados radiográficos em radiografias panorâmicas 
de idosos. Materiais e Métodos: Foram analisadas 1006 radiografias panorâmicas 
digitais de indivíduos com 60 anos ou mais, ambos os sexos, pertencentes ao banco de 
dados do Serviço de Imagenologia do departamento de Odontologia da UFRN. Achados 
radiográficos observados foram associados com o sexo, idade e número de dentes dos 
pacientes (Qui-quadrado, p≤0,05). Resultados: 66,2% da amostra eram do sexo 
feminino e 33,8% do sexo masculino. A idade variou de 60 a 97 anos (média de 67,76 
anos). A maior parte (68,3%) foi composta de desdentados parciais, seguido de 
desdentados totais (31,1%) e apenas 0,6% eram dentados. Os achados mais frequentes 
foram reabsorção do rebordo alveolar (99,3%), cálculo dentário (42,9%), cárie em coroa 
(29,8%), lesão periapical (23,6%) e raiz residual (23,6%). Indivíduos do sexo masculino 
apresentaram uma maior ocorrência de cárie em coroa e radicular (0,002 e 0,001), 
cálculo (≤0,000), lesão periapical (≤0,000), raiz residual (≤0,000) e expansão do seio 
maxilar (0,005). Conclusão: Percebeu-se uma elevada ocorrência de achados 
radiográficos na amostra. 
 
Palavras-chave: Achados radiográficos. Idosos. Radiografia panorâmica. 

TITLE: Imaging findings in panoramic radiographs of the elderly 

Abstract 
Objective: To investigate the occurrence of radiographic findings in panoramic 
radiographs of the elderly. Materials and Methods: We analyzed 1006 digital panoramic 
radiographs of individuals aged 60 years old or more, both sexes, belonging to the 
database of the Department of Dentistry of UFRN. Observed radiographic findings were 
associated with the sex, age and number of teeth (Chi-square, p≤0,05). Results: 66.2% 
of the sample were female and 33.8% were male. The age ranged from 60 to 97 years 
(mean of 67.76 years). Most (68.3%) were composed of partial edentulous, followed by 
total edentulous (31.1%) and only 0.6% were dentate. The most prevalent findings were 
reabsorption of alveolar ridge (99.3%), dental calculus (42.9%), cavity (29.8%), 
periapical lesion (23.6%) and residual root (23,6%). Male individuals presented a higher 
occurrence of cavity (0,002), calculus (≤0,000), periapical lesion (≤0,000), residual root 
(≤0,000) and maxillary sinus expansion (0,005). Conclusion: It was observed a high 
occurrence of radiographic findings in the sample. 
 
Keywords: Radiological findings. Elderly people. Panoramic Radiography 
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Nos últimos anos, a população brasileira vem sofrendo uma grande transição 
demográfica e epidemiológica. É notório o aumento no número de idosos, o que pode 
ser explicado pelas melhores condições de vida e redução da taxa de mortalidade e 
natalidade (BARBOSA, 2011; ROCHA et al., 2012; MARQUES et al., 2013). 
Consequentemente, tem ocorrido uma mudança nas principais demandas dos serviços 
de saúde, tanto no que diz respeito à saúde geral, caracterizada por doenças 
predominantemente crônicas, quanto no que diz respeito à saúde bucal da população 
(LIMEIRA et al., 2013; SAINTRAIN, VIEIRA, 2008). O número de idosos no Brasil está 
estimado em 17,6 milhões e até 2025 acredita-se que o país terá a sexta maior 
população idosa no mundo, ultrapassando 30 milhões (LIMEIRA et al., 2103). Nesse 
contexto, é fundamental conhecermos os principais agravos que acometem esse grupo 
para que haja uma atenção especial, inclusive no âmbito odontológico. Estudos 
científicos já comprovaram a existência de uma inter-relação entre a saúde bucal e 
geral, sendo que essa inter-relação é mais evidente nos idosos, fazendo com que a 
saúde bucal precária possa aumentar os fatores de riscos para a saúde geral (PASTRE, 
2007; BULGARELI, MANÇO, 2007). Portanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
vem estimulando pesquisas sobre saúde bucal com o intuito de reduzir os riscos e 
consequências de doenças odontológicas na saúde geral dos idosos (PASTRE, 2007). 
Não obstante, ainda existem poucas pesquisas em Odontologia que enfatizam o perfil 
de saúde bucal do idoso8. A maioria dos estudos está voltada à prevalência de 
edentulismo nos pacientes de 60 anos ou mais e estudos que avaliam achados 
radiográficos englobam geralmente apenas quatro principais achados: restos 
radiculares, dentes inclusos, lesões radiolúcidas e lesões radiopacas (HIDALGO et al., 
2013). A radiografia odontológica é um exame complementar de suma importância para 
o diagnóstico, permitindo identificar como achados radiográficos a presença de lesões 
assintomáticas. A radiografia panorâmica é um exame vantajoso em comparação com 
outras técnicas radiográficas devido ao fato de ser uma técnica simples, rápida, de baixo 
custo, além da dose de radiação ser baixa e de permitir a visualização de ambos 
maxilares em uma única tomada radiográfica (HIDALGO et al., 2013; SANTOS et al., 
2007). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi, a partir de radiografias panorâmicas 
de pacientes idosos realizadas no serviço de Imagenologia do Departamento de 
Odontologia da UFRN, avaliar uma diversidade de achados radiográficos a fim de 
auxiliar na identificação dos principais agravos bucais de pacientes de 60 anos ou mais 
capazes de serem observados no exame radiológico. 
 
Metodologia 

 
Este plano de trabalho fez parte da pesquisa transversal retrospectiva intitulada 
ACHADOS IMAGENOLÓGICOS EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DE IDOSOS. O 
aluno bolsista desenvolveu suas atividades analisando 1.006 radiografias panorâmicas 
digitais de idosos pertencentes ao banco de imagens do Setor de Imagenologia do 
Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, obtidas 
no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. As radiografias utilizadas atenderam 
aos critérios de inclusão e exclusão descritos na metodologia da pesquisa. A análise 
das imagens foi feita após calibração do aluno, em um monitor da marca AOC 14 
polegadas e do software Imaging Software da Carestream com a possibilidade de ajuste 
na densidade e contraste além do uso da ferramenta de ampliação da imagem para uma 
melhor visualização. Foram investigados os seguintes achados: (1) Número de dentes 
(classificando o paciente em desdentado total: quando os pacientes que não 
apresentam nenhum dente em ambas as arcadas; dentado: quando os pacientes que 
apresentam no mínimo 28 dentes); (2) Expansão alveolar de seio maxilar (crescimento 
do seio alveolar no sentido do osso alveolar, estendendo-se do terço médio radicular 
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em direção à face oclusal dos dentes posteriores superiores) e (3) Presença de cisto e 
tumores de origem odontogênica (seguindo os critérios de diagnóstico radiográfico 
descritos em NEVILLE et al. 2016). A análise radiográfica de 50 radiografias foi realizada 
em dois momentos distintos, em um intervalo de uma semana entre as análises, para a 
aplicação do teste de confiabilidade (Coeficiente de Kappa). O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo CEP/UFRN com número de parecer 1.709.536. As radiografias utilizadas 
no estudo foram realizadas para outros fins de tratamento não relacionados a este 
trabalho. 
 
Resultados e Discussões 

 
Este estudo avaliou 1006 radiografias panorâmicas digitais de idosos pertencentes ao 
arquivo digital do setor de Imagenologia do Departamento de Odontologia da UFRN. A 
idade variou de 60 a 97 anos, com média de 67,76 (± 6,73), sendo 66,2% do sexo 
feminino e 33,8% do sexo masculino. De acordo com a idade média os pacientes foram 
divididos em dois grupos: até 68 anos (n=584 [58,1%]) e 69 anos ou mais (n=422 
[41,9%]). Constatou-se que 313 pacientes (31,1%) eram desdentados totais, 687 
(68,3%) desdentados parciais e 6 (0,6%) dentados. Constatou-se uma relação 
estatisticamente significativa entre o sexo masculino e as variáveis cárie em coroa 
(p=0,002), cárie radicular (p=0,001), cálculo dentário (p=0,000), lesão periapical 
(p=0,000), raiz residual (p=0,000) e expansão do seio maxilar (p=0,005). A variável 
cálculo dentário (p=0,002) mostrou uma associação significativa nos pacientes 
categorizados com 69 anos ou mais, enquanto que reabsorção óssea horizontal/vertical 
(p=0,002) foi mais frequente nos pacientes de até 68 anos. Pacientes desdentados 
totais e parciais apresentaram uma associação significativa com a presença de dente 
incluso/semi-incluso (p=0,012 e p=0,025 respectivamente), raiz residual e expansão do 
seio maxilar (p=0,000). São poucos os estudos que avaliam os achados radiográficos 
em idoso no Brasil. A maioria das pesquisas publicadas tem como foco a investigação 
do edentulismo e apresentam achados limitados a algumas alterações como restos 
radiculares, dentes inclusos e lesões radiolúcidas e radiopacas, deixando de investigar 
alterações importantes como cárie, cálculo dentário, reabsorção de rebordo alveolar e 
lesões periapicais. Além disso, essas pesquisas foram realizadas com amostras 
pequenas e a maioria não foi exclusiva em pacientes idosos. Na nossa pesquisa, por 
outro lado, tivemos uma amostra bem maior. Foram avaliadas 1006 radiografias 
panorâmicas digitais e investigadas mais variáveis do que os artigos revisados. A 
amostra foi constituída por 66,2% de indivíduos do sexo feminino e 33,8% do sexo 
masculino, resultados semelhantes a outros estudos radiográficos. Alguns estudos 
clínicos realizados para avaliação da condição bucal em idosos mostram também que 
a maioria dos pacientes é, em geral, composta de mulheres, o que corrobora os nossos 
resultados. Este achado confirma o fenômeno denominado de “feminização do 
envelhecimento”, que está associado a uma menor taxa de mortalidade nas mulheres. 
Outro aspecto que pode justificar um maior número de indivíduos do sexo feminino nos 
nossos resultados é que, em geral, os homens buscam menos os serviços de saúde, 
inclusive o odontológico. Indivíduos desdentados totais ou parciais representaram 
quase o total da amostra, evidenciando que a perda dentária ainda representa um 
agravo importante neste grupo de pacientes. Esses resultados condizem com a 
realidade nacional demonstrada pelo SB Brasil 2010 e com os de outros estudos, em 
que a média de CPO-d é elevada nos idosos, sendo o componente de perda dentária o 
mais evidente. Isso sinaliza a importância de ações preventivas e educativas em 
indivíduos mais jovens, para evitar que na senescência, quando as doenças crônicas 
são mais prevalentes, a perda dental contribua para o agravo da saúde geral do idoso. 
A reabsorção de rebordo alveolar foi o achado mais frequente neste estudo, o que pode 
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ser justificado pelo maior número de idosos desdentados totais ou parciais encontrados, 
e sabese que essa reabsorção ocorre de forma fisiológica após a perda dentária. 
Quando severa, pode estar associada à dificuldade de retenção de próteses totais, 
principalmente na mandíbula, o que pode levar ao desenvolvimento de úlceras 
traumáticas, hiperplasias fibrosas inflamatórias e hiperceratoses friccionais na mucosa 
oral do paciente. As lesões traumáticas em geral são dolorosas e fazem com que o idoso 
evite a utilização da prótese, levando a limitações referentes à nutrição e socialização. 
A colocação de implantes dentários também pode ser dificultada em rebordos alveolares 
reabsorvidos e pode ser necessário o uso de enxertos ósseos, o que pode dificultar e 
encarecer o procedimento. As radiografias panorâmicas são amplamente utilizadas na 
prática clínica da Odontologia e, muitas vezes, representa o exame complementar de 
imagem inicial a ser solicitado, especialmente em idosos. Apesar de não representar o 
exame padrão ouro para a identificação de cálculo e cárie dentária, foi possível observar 
que tais achados apresentaram uma elevada ocorrência na nossa amostra. Esse dado 
representa uma limitação no nosso estudo, inclusive demonstrando resultados 
subestimados, uma vez que são os exames radiográficos intra-orais que permitem o 
detalhamento necessário para a análise radiográfica da coroa e da raiz dentária. A 
ocorrência de lesões periapicais e raízes residuais foi observada em 23,6% da nossa 
amostra, mostrando uma frequência superior a observada por Hidalgo Rivas et al 
(2013), que obteve 19% e 7,4%, respectivamente. Esta dessemelhança pode refletir a 
diferença nas características e tamanho da amostra entre os dois estudos, já que foram 
realizados em países diferentes e enquanto a amostra de Hidalgo Rivas et al (2013) foi 
composta por 190 radiografias de idosos, a nossa pesquisa avaliou 1006 imagens. Outro 
dado importante foi que no estudo desses autores as raízes residuais foram observadas 
apenas em desdentados parciais, enquanto no nosso os pacientes desdentados totais 
também apresentaram esse achado. Já no estudo de Limeira et al (2013), as raízes 
residuais foram observadas em 26,7% da amostra investigada, umachado semelhante 
ao nosso e desenvolvido em uma população com características similares a avaliada na 
presente pesquisa. O aumento do seio maxilar foi observado em 16,6% da amostra 
investigada. A expansão alveolar ocorre quando há perda dentária e o seio maxilar 
estende-se em direção do osso alveolar, ocupando seu espaço e podendo em alguns 
casos, principalmente em desdentados totais, representar o próprio limite do rebordo, o 
que pode levar à sintomatologia dolorosa nos pacientes. Não foi possível comparar os 
nossos resultados com outros estudos uma vez que não foram encontrados outros 
trabalhos que avaliaram esse achado em radiografias panorâmicas. Entretanto, no 
estudo desenvolvido por Arieta et al (2005), no qual fizeram uso de radiografias 
periapicais para a avaliação, foi observada uma ocorrência de 30% da expansão 
alveolar do seio maxilar, um achado expressivamente superior ao nosso. Acreditamos 
que esta discrepância pode ser explicada pela metodologia do estudo de Arieta et al 
(2005), que utilizou radiografias de molares e pré-molares superiores e não faz 
referência se as imagens da região de molares e de pré-molares de um mesmo paciente 
eram contabilizadas uma ou duas vezes na investigação. Acreditamos que apesar das 
radiografias periapicais serem capazes de mostrar a expansão alveolar do seio maxilar, 
nas radiografias panorâmicas os seios maxilares podem ser melhor visualizados e 
analisados. No que concerne às associações entre as variáveis e o gênero dos 
pacientes, observou-se uma ocorrência estatisticamente significativa entre cárie em 
coroa (p=0,002), cárie radicular (p=0,001), cálculo dentário (p=0,000), lesão periapical 
(p=0,000), raiz residual (p=0,000) e expansão do seio maxilar (p=0,005), nos indivíduos 
do sexo masculino. Da mesma forma, outros estudos também encontraram maior 
prevalência dessas variáveis entre esse gênero2,15,16,17. Possivelmente essa 
diferença entre os sexos justifica-se pelo fato dos homens procurarem com menor 
frequência serviços de saúde, como discutido anteriormente. Ademais, outro fator que 
pode sustentar os achados relacionados à perda dentária é a deficiência na higiene 
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bucal nos indivíduos do sexo masculino, como foi constatado por Aranza et al (2014). 
Ressalta-se também que nos idosos, de uma forma geral, há à redução na motivação 
de higiene bucal e, em alguns casos, a coordenação motora pode estar comprometida 
dificultando a higienização bucal, e levando ao desenvolvimento de cárie, cálculo e de 
lesões periapicais. A presença de dentes inclusos ou semi-inclusos foi observada em 
39 radiografias panorâmicas de idosos, correspondendo a 3,9% da amostra. No estudo 
de Farias et al (2003), que avaliou a prevalência de dentes inclusos em diferentes faixas 
etárias, foi demonstrando que com o envelhecimento há uma redução na presença de 
dentes inclusos, possivelmente em função do diagnóstico e da remoção desses 
elementos ser feito no período da identificação desse achado. Por fim, no tocante à 
associação entre os achados radiográficos analisados e o número de dentes, foram 
constatadas variações significativas no que se refere à prevalência de dentes 
inclusos/semi-inclusos, raiz residual e expansão do seio maxilar, sendo todos eles 
menos prevalentes nos pacientes desdentados totais, assim como ocorreu no trabalho 
de Hidalgo Rivas et al (2013) referente aos dois primeiros. Com relação à expansão do 
seio maxilar, os menores valores obtidos para desdentados totais podem ser explicados 
devido à metodologia deste estudo, já que para avaliar a presença desse achado foram 
utilizados os elementos dentários como referencial, conforme o estudo de Arieta et al 
(2005), o que limitou os resultados para indivíduos com ausência total de dentes. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo demonstrou uma elevada ocorrência de achados radiográficos em 
radiografias panorâmicas de idosos, principalmente reabsorção do rebordo alveolar, 
cálculo dentário, cárie em coroa, lesão periapical e raiz residual. Apesar da utilização 
deste método de imagem para investigação apresentar algumas limitações, os nossos 
resultados comprovam a precariedade dos cuidados em saúde bucal nesse grupo etário. 
Desta forma, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas e ações de saúde bucal 
que incentivem a prevenção e o maior acesso de idosos aos serviços odontológicos. 
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TÍTULO: Elaboração de farinha de semente de melão para aplicações tecnológicas na 

produção de refeições 

Resumo 

 

Diante da situação em que vivemos, na qual existe uma motivação de novos costumes 
quanto à utilização integral dos alimentos, foi proposto neste trabalho, o aproveitamento 
de um tipo de resíduo que não seria utilizado posteriormente, a semente de melão, que 
se não utilizada tornaria um colaborador para mais problemas ambientais e econômicos 
no planeta por ser um componente da fruta convencionalmente rejeitado. Agregar valor 
nutricional a novos produtos usando essa matéria-prima é o principal objetivo do estudo. 
Obtendo e caracterizando a farinha integral de semente do melão Cantaloupe (Cucumis 
melo L. var. reticulatus) e, avaliando a sua utilização como ingrediente na elaboração 
de preparações. Foram realizadas análises de avaliação do perfil de ácidos graxos 
presentes na farinha integral de semente de melão, como também sua composição 
centesimal. A fração de ácidos graxos poli-insaturados foi a mais encontrada na farinha 
integral de semente de melão, com predominância do ômega 6 (17,95 g/mg de farinha). 
Os resultados da presente pesquisa demonstraram a viabilidade da utilização da farinha 
da semente de melão na produção de alimentos, ressaltando o incentivo a práticas 
sustentáveis, promovendo benefícios econômicos, sociais e de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Melão. Farinha. Ácidos graxos. Análise físico-química. 

TITLE: Preparation of melon seed flour for technological applications in meal production. 

Abstract 

Given the situation in which we live, in which there is a motivation for new customs 
regarding the integral use of food, it was proposed in this work, the use of a type of waste 
that would not be used later, the melon seed, which if not used would become a 
contributor to more environmental and economic problems on the planet by being a 
component of conventionally rejected fruit. Melon waste can add nutritional value to new 
products and the use of this raw material is the main objective of the study, obtaining 
and characterizing the cantaloupe melon seed flour (Cucumis melo L. var. Reticulatus) 
and evaluating its use as an ingredient in food products. Fatty acid profile evaluation 
analyzes were performed in the melon seed whole flour, as well as its centesimal 
composition. The fraction of polyunsaturated fatty acids was the most found in melon 
seed whole flour, with predominance of omega 6 (17.95 g / mg flour). The results of this 
research demonstrated the viability of using melon seed flour in food production, 
emphasizing the incentive to sustainable practices, promoting economic, social and 
health benefits. 
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Introdução 

Diversos estudos têm comprovado a eficiência do aproveitamento integral dos 
alimentos. Storck, Nunes, Oliveira, Basso¹, num estudo envolvendo o aproveitamento 
de diversos resíduos de algumas frutas e hortaliças (folhas, talos, cascas e sementes), 
dentre eles, cascas e sementes do melão (Cucumis melo L. var. inodorus naud), 
desenvolveu-se 13 diferentes receitas utilizando todas essas partes, cujos resultados 
demonstram que 77% das preparações obtiveram notas acima de 5 (gostei), 
confirmando a boa aceitabilidade dos novos produtos. Os pesquisadores constataram 
que a utilização integral dos alimentos possibilitam uma maneira de inovar os cardápios, 
promover hábitos saudáveis da culinária, ao enriquecer nutricionalmente a dieta, 
proporcionando mais fibras, vitaminas e sais minerais. Além disso, sementes de melão, 
como o Cucumis melo L. inodorus, contém boas concentrações lipídicas, especialmente 
de ácido graxo linoleico (60,1%), seguido por ácido oleico (25,3%), ácido palmítico 
(10,1%) e esteárico (4,5%)². 

O melão, por manter seus aspectos qualitativos durante, praticamente, o ano inteiro, 
tem a característica de ser rico em vitaminas A e C, sobretudo as cascas e sementes, 
além de apresentar propriedades funcionais. Seus resíduos sólidos, apresentam 
quantidades consideráveis de nutrientes, especialmente as sementes, que contém 
elevadas porcentagens de lipídeos (25,2%), proteínas (20,1%), fibras (30,0%) e 
demonstram efeito antioxidante, podendo ser aproveitadas como ingredientes no 
desenvolvimento de produtos alimentícios, ao invés de serem desperdiçadas³´4. 

Conforme Gurudeeban, Satyavani e Ramanathan5, onze tipos de ácidos graxos se 
destacam nas sementes de melão, dentre os quais, o palmítico, esteárico, oleico, 
linoleico e linolênico, sendo o mais abundante, o ácido linoleico. Enfatizaram a presença 
de elevado teor de ácidos graxos insaturados, principalmente poliinsaturados6, 
sugerindo que os produtos oriundos desses resíduos podem ser utilizados como 
ingredientes no preparo de refeições. Além disso, os baixos níveis de ácido graxo 
linolênico sinalizam uma contribuição para a estabilidade do alimento durante o 
armazenamento. 

Altas porcentagens de proteínas nas sementes, além de lipídeos, indicam a contribuição 
dessas fontes para assim atingir as necessidades diárias em adultos, conforme 
recomendação da Acceptable Macronutrient Distribution Range – AMDR7, que orienta 
valores de proteínas, lipídeos totais, ômega 6, ômega 3, equivalentes a, 
respectivamente, 10-35%, 20-35%, 5-10%, 0,6-1,2%. Da mesma forma, essa semente 
atende ao que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)8, a qual 
aconselha 25 níveis de ingestão de proteínas entre 10 a 15%; lipídeos totais entre 15 e 
30% e ácidos graxos saturados inferiores a 10%. Dessa forma, esse aproveitamento 
torna-se uma alternativa à redução do desperdício costumeiro, por meio da 
implementação de uma alimentação mais sustentável, além de ser uma iniciativa à 
promoção de hábitos saudáveis. Transformando esses resíduos em ingredientes, para 
a confecção de novas preparações, favorecendo a diversidade alimentar. Logo, além de 
fornecer cardápios variados e inócuos, a custos baixos, poderão aliar aos seus 
objetivos, valores como a garantia da sustentabilidade e boa aceitabilidade de novos 
produtos9. 
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Metodologia 
 

Aproximadamente, 4.540g de sementes de melão Cantaloupe (Cucumis melo L. da 
variedade reticulatus), comercialmente conhecido como melão japonês, foram coletadas 
no Restaurante Universitário do campus central da UFRN. O desenvolvimento da farinha 
da semente de melão seguiu a Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, a 
qual estabelece procedimentos de Boas Práticas, que devem ser adotados por serviços 
de alimentação a fim de garantir a qualidade higienicossanitária e a conformidade dos 
alimentos com a legislação sanitária. 

Para a produção da farinha deste estudo, as sementes de melão foram coletadas no 
mesmo dia de distribuição da fruta (período de março a abril de 2018), no RU, e 
transportadas em bolsa térmica até o Laboratório de Técnica Dietética. Em seguida, 
foram pesadas, lavadas em água potável para eliminação total da polpa ainda aderida 
às sementes, e sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 
minutos, seguido de enxágue para remoção do excesso de cloro. Sequencialmente, 
foram submetidas a processo tecnológico de secagem, utilizando-se estufa ventilada 
(marca TECNAL, modelo T6394/2), cujas condições utilizadas foram de 80°C por 24 h, 
conforme descrito por Moura Rolim, Oliveira Jr, Oliveira, Santos, Macedo10; e mantidas 
armazenadas em recipientes de vidro à temperatura 30 ambiente. Para produção da 
Farinha Integral de Semente de Melão (FISM), foi utilizado um moedor de grãos 
doméstico (marca Cadence) com potência de 150W. As sementes foram, então, 
trituradas no moedor durante o período de 5 minutos, com constante homogeneização 
do ingrediente, de forma manual . 

As análises de composição centesimal e de fibra alimentar seguiram os métodos 
utilizados pelo Instituto Adolfo Lutz11, as quais foram realizadas no Laboratório de 
Bromatologia do Departamento de Farmácia da UFRN. 

A umidade foi determinada por secagem direta em estufa a 105°C, até atingir peso 
constante, e as cinzas, pelo aquecimento e incineração da amostra em temperatura a 
550°C (mufla). 

A extração contínua dos lipídeos foi realizada em aparelho do tipo Soxhlet, seguida da 
remoção por evaporação ou destilação do solvente empregado (éter). A determinação 
de proteínas baseou-se no método de Kjeldahl, o qual é constituído por etapas que 
envolvem digestão, destilação e titulação. O conteúdo de nitrogênio obtido das proteínas 
foi multiplicado pelo fator 6,25, transformando-se o número de g de nitrogênio em 
número de g de proteínas. 

A fibra alimentar total foi estabelecida por método enzimático-gravimétrico, o qual 
baseia-se na quantificação da fração alimentar total após digestão enzimática12. 

Para determinação dos carboidratos disponíveis foi realizado o cálculo teórico (por 
diferença), conforme a fórmula: % carboidratos = 100 – (% umidade + % proteína + % 
lipídeos + % de cinzas + % fibras). Com a finalidade de encontrar o valor calórico, 
utilizaram-se os coeficientes de Atwater por meio da fórmula: valor energético ou 
calórico (kcal) = (g de proteínas x 4) + (g de carboidratos x 4) + (g de gorduras x 9)11. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 912 

 

Todas essas análises foram realizadas em triplicata, com exceção da fibra alimentar 
total. 

A composição de ácidos graxos (gorduras saturadas, monoinsauradas, poli-insaturadas, 
trans, ômega 3 e ômega 6) foi realizada no Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL, 
fundação situada em Campinas/SP. A amostra (50 g) foi enviada pelos Correios, via 
sedex, em um recipiente de vidro âmbar, sob refrigeração, numa caixa de isopor 
contendo gelox. O princípio da metodologia para determinar a composição de ácidos 
graxos consistiu em extrair das amostras alimentícias, óleos e gorduras naturais, com 
solução de NaOH 2% em metanol, e agitação em banho-maria à 75 - 85ºC por 3 - 5 
minutos. Logo depois, foi realizada a esterificação com solução de cloreto de amônia e 
ácido sulfúrico em metanol, também com agitação em banho-maria à 75 - 85ºC por 3 - 
5 minutos. Após essa etapa, foram adicionados 4 mL da solução de cloreto de sódio 
1%; como também 5 mL de hexano 95%, em agitação por 10 a 15 segundos no agitador 
de tubos. Prontamente, foram separadas as fases, cujo extrato da fase superior foi 
transferido para um “vial” de 2 mL e injetado no cromatógrafo, de fase móvel, a gás 
(hidrogênio), marca Agilent Technologies, modelo 7890 A, equipado com FID e 
mostrador automático. A Coluna capilar utilizada foi a Agilent Technologies, modelo CP-
Sil 88, 100 m, 0,25 mm d.i., 0,20 mm de filme. A temperatura programada para o forno 
de coluna foi de 130ºC/2 min – aquecimento de 140oC a 230°C (2ºC/min), 
permanecendo nessa última temperatura por 20 minutos. O volume de injeção foi de 1 
µL, tipo Split, (razão de 1:75), temperatura de 260 ºC e fluxo de 0,6 mL/min. O Detector 
funcionava a temperatura também de 260 ºC, Make up (Nitrogênio) e Hidrogênio a 30 
mL/min, ar sintético a 300 mL/min. A identificação dos picos de ácidos graxos presentes 
nas amostras foi realizada por meio da comparação do tempo de retenção conhecido 
dos picos de 33 ácidos graxos dos padrões analíticos (ésteres metílicos ou mistura de 
ésteres metílicos de ácidos graxos de composição conhecida), injetados sob as mesmas 
condições cromatográficas, utilizando o software do computador acoplado ao 
equipamento. A quantificação foi realizada por normalização de área e os resultados 
para cada ácido graxo foram expressos em g/100g de farinha integral de semente de 
melão.13,14. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os dados da composição centesimal, fibra dietética e valor energético da FISM estão 
apresentados na Tabela 1. Os valores encontrados destacam o potencial nutricional 
desse resíduo, sobretudo quanto aos teores de fibra alimentar, lipídeos e proteínas. 

De modo geral, pelos resultados apresentados na análise de composição centesimal e 
fibra alimentar, as matérias-primas provenientes das sementes de melão podem ser 
utilizadas na indústria, como fonte alternativa de alimento funcional, auxiliando na 
promoção à saúde, pelos teores de proteínas, lipídeos e fibras que apresenta. Além 
disso, a utilização da farinha integral de semente de melão, no preparo de alimentos, 
favorece a redução de quantidades de gorduras recomendadas em receitas padrões. 

Os teores de ácidos graxos presentes em g/100 g de farinha integral de semente de 
melão e, em g/100g de lipídeos estão apresentados na Tabela 2.  Observa-se que a 
FISM revelou um alto percentual de gorduras, mostrando um teor de ácidos graxos poli-
insaturados elevado, e uma baixa concentração de ácidos graxos saturados. Juntos, a 
composição de mono e poli-insaturados corresponderam a 80% do total de lipídeos 
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presentes na farinha. Destaca-se o fato dessa farinha ser rica em ácido graxo ômega 6 
(linoleico), cuja concentração apresentada foi correspondente à 64% do total de 
gorduras da amostra. A FISM também exibiu uma quantidade considerável de ácido 
oleico (15,9%). 

Bouazzaoui et al.2, estudando sementes de melão (Cucumis melo L. inodorus) 
verificaram que o linoleico foi o principal ácido graxo poli-insaturado identificado, 
representando 60%, seguido pelo ácido monoinsanturado oleico (25,3%); e dos ácidos 
graxos saturados palmítico (10,1%) e esteárico (4,5%). Na pesquisa com a FISM, o valor 
percentual para o ácido graxo poli-insaturado linoleico foi semelhante (64%); assim 
como os valores dos ácidos graxos saturados (14,0%) - esteárico (5,0%) e palmítico 
(9,0%). O ácido graxo monoinsaturado oleico apresentou valor menor (16,0%) que o 
estudo de Bouazzaoui e seus colaboradores. Em outro trabalho, Azhari et al.15 
encontraram valores percentuais para as sementes do melão Cucumis melo var. tibish, 
semelhantes aos das sementes de melão Cucumis melo L. var. reticulatus, para os 
ácidos palmítico (10,4%); esteárico (9,2%); araquídico (0,2%); palmitoleico (0,1%); 
oleico (18,8%); linoleico (61,1%); linolênico (0,2%); e eicosenóico (0,1%). Da mesma 
forma, o total de ácidos graxos monoinsaturados (18.9%) e de ácidos graxos poli-
insaturados (61,3%) verificados foram bastante similares aos achados do referido 
estudo, destacando-se a presença, em ambos os relatos, do ácido graxo linoleico. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia16, o Ômega-6 presente na farinha 
integral de semente de melão (17,95g/100g) pode ajudar na redução dos níveis de 
colesterol total e LDL, diminuindo as mortes por enfermidade cardíaca, devendo estar 
em equilíbrio com o ômega 3, tendo em vista que esse ácido graxo reduz ambos os 
tipos de colesterol (LDL e HDL). Já as concentrações de ômega 9 presentes 
(17,95g/100g) podem auxiliar na diminuição dos níveis de colesterol LDL, sem afetar o 
colesterol HDL. Além disso, estão relacionadas a níveis de triglicerídeos mais 
saudáveis; e atividade anti-inflamatória, por fornecer uma boa carga de antioxidantes ao 
organismo, o que pode minimizar a oxidação através da inibição da peroxidação dos 
lipídeos, fator que está envolvido nas doenças coronarianas, no câncer e no 
envelhecimento17,18. 

Mallek-Ayadi, Bahloul, Kechaou19, ao verificarem os ácidos graxos mais abundantes 
presentes nas sementes de melão, (variedade maazoun) destacaram a presença das 
mesmas frações encontradas na FISM: linoleico (69,0%), seguido do oleico (15,9%) e 
palmítico (8,7%). A quantidade de ácido graxo esteárico representou 5,5%, resultado 
também semelhante ao estudo descrito. Os valores percentuais dos 47 diferentes ácidos 
graxos saturados - 14,6%, monoinsaturados - 16,2% e poliinsaturados - 69,2 
corroboraram também com aqueles identificados na FISM. Silva, Albuquerque, Alves, 
Oliveira, Costa20, similarmente, confirmaram que as sementes de melão (Cucumis melo 
L.) possuem uma alta porcentagem de ácidos graxos insaturados, em especial, o 
ômega-6. 

Em estudo de revisão, os autores verificaram que o teor de ácido linoleico variava de 52 
a 69%. Os ácidos graxos oleico (12–32%), palmítico (9–24%), e esteárico (5–9%)21 
também estiveram presentes em quantidades consideráveis, achados que condizem 
com os valores encontrados na farinha integral de semente de melão. Assim, constata-
se que a FISM apresenta quantidades expressivas de ácidos graxos mono e poli-
insaturados, cuja recomendação é consonante para a maioria dos indivíduos, 
especialmente para o tratamento de doenças causadas por dislipidemias e alterações 
cardiovasculares. Por conseguinte, essa farinha pode ser aproveitada na elaboração de 
produtos, em virtude do seu elevado teor de ácidos graxos insaturados, nutrientes que 
podem auxiliar no tratamento de doenças e na melhora das condições de saúde, 
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impulsionando o uso nutricional, preservando o meio ambiente, como também 
favorecendo vantagens econômicas de mercado. 

 
Conclusão 

 

Os resultados obtidos com a presente pesquisa, demonstraram a viabilidade na 
utilização da farinha integral de semente de melão para a elaboração de preparações, 
uma vez que, de modo geral, sendo também rica em ácidos graxos poli-insaturados, em 
especial o ômega 6, promoveriam, além de benefícios à saúde, econômicos e sociais, 
visando o estímulo à produção limpa e à segurança alimentar, por meio da preservação 
dos nutrientes contidos nos alimentos. Diante das propriedades nutricionais 
encontradas nas sementes de melão e do grande desperdício gerado por esses 
resíduos, provenientes de uma fruta consumida mundialmente, propor a elaboração de 
um produto utilizando um ingrediente, fruto do aproveitamento, foi uma importante 
iniciativa de promoção a práticas sustentáveis. 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE INDIVÍDUOS COM DORES PERSISTENTES NO 

RETROPÉ. 

Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com queixas 
persistentes no retropé. Foram recrutadas 66 pacientes com diagnóstico de dor 
persistente no retropé, divididos em dois grupos, 34 receberam um par de chinelos de 
tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético perfurado bege (CC) 
e 32 do grupo chinelo liso (CL), receberam um par de chinelos de tira e cobertura de 
couro sintético perfurado bege, porém, sem as peças podais, apenas um chinelo com 
superfície lisa. Ambos os grupos foram orientados a usar o chinelo no mínimo 4 horas 
por dia, durante 12 semanas. As avaliações acontecem, uma no inicio (T0), uma ao final 
das 12 semanas (T12) e outra no follow up 4 semanas após o término da intervenção 
(T16). Quanto ao desfecho primário dor, avaliada através da EVA, foi visto uma 
diferença significativa no CC em relação a dor sentida pela manhã. Já quanto ao 
desfecho secundário desempenho, avaliado através do TC6, não foram encontradas 
diferenças significativas, nem intergrupos, nem intragrupos, até o momento. Dessa 
forma, podemos concluir com nossos resultados parciais que o desfecho dor pela 
manhã apresentou melhora no CC, entretanto, não houveram resultados parciais 
significativos para o desempenho e a capacidade funcional para nenhum dos grupos. 

 
 
Palavras-chave: Eficiência. Dor Crônica. Doenças do pé. Fisioterapia. 

TITLE: PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH PERSISTENT PAIN IN HINDFOOT. 

Abstract 
 

The present study aims to evaluate the performance of individuals with persistent 
hindfoot complaints. We recruited 66 patients diagnosed with persistent pain at the 
hindfoot, divided into two groups, 34 received a pair of custom strap slippers with parts 
foot pieces and cover in perforated synthetic leather (CC) and 32 from the flat slipper 
group (CL) received a pair of beige perforated synthetic leather slipper and cover 
slippers, but without the parts foot, only one smooth-surfaced slipper. Both groups were 
instructed to wear the slipper at least 4 hours a day for 12 weeks. Assessments take 
place, one at the beginning (T0), one at the end of 12 weeks (T12) and one at follow up 
4 weeks after the end of the intervention (T16). Regarding the primary pain outcome, 
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assessed by VAS, a significant difference was found in CC regarding morning pain. 
Regarding the secondary outcome, evaluated by the 6MWT, no significant differences 
were found, neither intergroups nor intragroups, so far. Thus, we can conclude from our 
partial results that morning pain showed improvement in WC, however, there were no 
significant results for performance and functional capacity for either group. 

 
 
Keywords: Efficiency. Chronic pain. Foot diseases. Physiotherapy. 

Introdução 

Ultimamente a literatura vem mostrando que a dor no retropé é muitas vezes a causa 
das dores e patologias musculoesqueléticas no pé de muitos indivíduos1,2. Essas dores 
tem uma prevalência maior entre pessoas de meia-idade, afeta 1 a cada 5 adultos, 
dentre eles, se destacam as mulheres, que são mais acometidas que homens por essa 
disfunção3. 

A apresentação clínica mais comum é uma dor que pode ser muito intensa e que pode 
irradiar por toda a fáscia plantar1,2. Essa condição afeta as atividades da vida diária, 
reduz a qualidade de vida, prejudica o equilíbrio, a habilidade funcional em idosos 
residentes na comunidade e aumentam o risco de quedas em idosos3. 

Normalmente o diagnóstico é feito através de exame físico e auto relato dos sintomas 
pelo paciente, associando a dor matinal e dor durante a palpação da fáscia plantar. 
Entretanto é importante fazer o diagnóstico diferencial, para se certificar que não há 
outra patologia de base4. 

Quanto ao tratamento, cerca de 90% dos casos de dor no retropé são resolvidos através 
de intervenções conservadoras, que incluem: mobilização articular, alongamento, 
órteses, terapia por ondas de choque e terapia a laser1. 

Pensando nisso, foi observado que a maioria dos estudos que tem a órtese como 
intervenção para esses indivíduos faziam uso de sapatos fechados, o que dificultaria 
um pouco a aceitação de indivíduos que moram em regiões com um clima mais quente1. 
Diante disso, o estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com 
queixas persistentes no retropé, que fizeram uso de palmilhas. 

 
Metodologia 

 
Este é um estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. Os participantes são 
selecionados por meio da lista de espera da Clínica escola de fisioterapia da FACISA e 
mediante divulgação na mídia local e redes sociais. Sendo selecionados até o momento 
sessenta e seis pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé. Os mesmos 
foram distribuídos de maneira aleatória em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) 
(n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). 

O estudo é realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- FACISA/UFRN, na 
cidade de Santa Cruz – RN e aprovado pelo CEP/FACISA (Número do parecer: 
2.564.049). 
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São incluídos pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de dor persistente no 
retropé há mais de 3 meses, com idade de 18 a 60 anos, habituados a utilizar chinelos 
de tiras, que não estejam realizando outros tipos de terapia física e assinem o TCLE. 

Como critérios de exclusão temos: pacientes com feridas nos pés, cirurgias prévias nos 
pés e tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e aqueles que relatarem 
não conseguir utilizar chinelos. 

Grupo Chinelo Customizado (CC) 

Os participantes do CC receberam um par de chinelos de tira customizado com peças 
podais e cobertura em couro sintético perfurado bege. Os mesmos são orientados a 
usa- lós durante no mínimo quatro horas por dia, durante doze semanas e se houver 
algum incomodo os mesmos têm que nos contactar para os ajustes necessários. 

Grupo Chinelo Liso (CL) 

Os participantes do CL receberam um par de chinelos de tira e cobertura de couro 
sintético perfurado bege, porém, sem as peças podais, será um chinelo com superfície 
lisa. Sendo repassadas as mesmas orientações que as do CC, tendo que usar no 
mínimo quatro horas por dia, durante doze semanas. 

São utilizados um podoscópio para avaliação da tipologia do pé e outros aspectos 
morfológicos, um plantígrafo para fazer a impressão dos pés e tomada de molde para a 
confecção das palmilhas, e diferentes peças podais moldadas previamente. Após a 
avaliação e a confecção do molde de cada participante, as palmilhas são 
confeccionadas por um fisioterapeuta especialista em podoposturologia e confecção de 
palmilhas. Posteriormente, as palmilhas são coladas nos chinelos. 

As avaliações acontecem no baseline (T0), após 12 semanas do uso dos chinelos (T12) 
e no follow up 4 semanas após o término da intervenção (T16). 
É utilizado a Escala visual analógica (EVA), para dor, onde o participante vai indicar de 
0 à 10 o grau de dor que está sentindo, sendo que 0 é a ausência de dor e 10 é uma 
dor insuportável5, e o teste de caminhada de 6 minutos (TC6), para capacidade 
funcional e desempenho, onde o participante vai caminhar durante 6 minutos e a 
distância percorrida nesse tempo será registrada6. 

O programa utilizado para análise dos dados será o Pacote Estatístico para as Ciências 
Sociais (Statistical Package for Social Sciences - SPSS), versão 20.0. As diferenças 
médias foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Os grupos demonstraram características homogêneas na baseline em todas as 
variáveis. Além disso, foi observado que em relação ao IMC a maioria dos participantes 
são considerados obeso. 
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Quanto ao desfecho primário dor, foi visto uma diferença significativa no CC em relação 
a dor sentida pela manhã. Quanto ao desfecho secundário desempenho, avaliado 
através do TC6, não foram encontradas diferenças significativas, nem intergrupos, nem 
intragrupos, até o momento. 

Corroborando com os nossos resultados temos o estudo de Bishop7, que teve uma 
amostra e uma duração semelhante a nossa e um dos objetivos foi investigar o efeito 
do uso de órteses personalizadas para os pés, ele nos revelou que o grupo intervenção 
com órtese também melhorou a dor relatada pela manhã, em seus primeiros passos. 

Além disso, também temos uma revisão de literatura feita por Hawke8,que avaliou a 
eficácia de órteses de pé personalizadas para diferentes tipos de dor no pé. Na mesma, 
ele observou que a dor sentida pela manhã vem tendo um resultado positivo nos estudos 
que vem fazendo uso dessas órteses em suas intervenções. 

Quando ao desempenho, ainda não há na literatura pesquisada dados que corroborem 
ou não com os nossos achados. Porém, levamos em consideração que nossa amostra 
sofria de dores crônicas há cerca de um ano e o tempo de intervenção foi de apenas 12 
semanas. Além disso, não tínhamos um total controle sobre o tempo de uso do chinelo, 
já que os pesquisadores não estavam o tempo todo com o participante. Visando diminuir 
esse viés, entregamos a eles um diário para que preenchessem todos os dias colocando 
a hora em que colocou e tirou os chinelos. 

 
Conclusão 

 

Dessa forma, podemos concluir com o nosso estudo que o desfecho dor pela manhã 
apresentou melhora no grupo customizado, entretanto, não houveram resultados 
parciais significativos para o desempenho e a capacidade funcional, avaliada pelo TC6, 
para nenhum dos grupos. 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional de acadêmicos de cursos da saúde com fatores 

de risco de doenças cardiovasculares na região do Trairí 

Resumo 

 

Introdução: As Doenças cardiovasculares tem causado a morte de milhões de pessoas 
em todo o mundo, com principais fatores de risco o excesso de peso e obesidade. 
Objetivo: Avaliar Perfil nutricional de adolescentes e adultos jovens com fatores de risco 
cardiovascular do município de Santa Cruz-RN. Métodos: Trata-se de um estudo 
quantitativo, do tipo transversal. A população consistiu em 86 indivíduos com idade 
média de 19,0 ± 0,97anos. Avaliou-se os índices antropométricos (IMC, RCE, RCQ, IC), 
exames bioquímicos, dietéticos e pressão arterial sistêmica. Os dados foram analisados 
no programa Statistical Package for the Social Science®, versão 23.0, apresentados em 
percentual, média e desvio padrão. Alem do teste T, correlação de Pearson e o teste de 
associação de Fisher para variáveis categóricas. Resultados: A prevalência maior foi do 
sexo feminino representando 81,4%. A obesidade esteve mais presente nos meninos 
adolescentes do que nas meninas, 33,3% e 13,9% respectivamente, bem como nos 
adultos jovens 28,6% em homens e 11,8% em mulheres. Em ambos os grupos houve 
correlação positiva moderada entre o IMC e a RCE com a PA (p<0,05). Conclusão: Os 
índices antropométricos apresentaram correlação positiva com a elevação da pressão 
arterial, destacando-se o IMC, RCE nos adolescentes e adultos jovens. Houve uma 
maior prevalência no consumo de alimentos ricos em gorduras, no entanto os dados 
bioquímicos não apresentaram alterações. 

 
 
Palavras-chave: Estado Nutricional. Doenças Cardiovasculares. Pressão Arterial. 

TITLE: Assessment of the nutritional status of health course students with cardiovascular 

disease risk factors in the Trairí region 

Abstract 

Introduction: Cardiovascular Diseases have caused the deaths of millions of people 
worldwide, with major risk factors being overweight and obesity. Objective: To evaluate 
the nutritional profile of adolescents and young adults with cardiovascular risk factors in 
Santa Cruz-RN. Methods: This is a quantitative cross-sectional study. The population 
consisted of 86 individuals with a mean age of 19.0 ± 0.97 years. Anthropometric indices 
(BMI, WHtR, WHR, CI), biochemical, dietary and systemic blood pressure were 
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evaluated. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Science® 
software, version 23.0, presented as percentage, mean and standard deviation. In 
addition to the T test, Pearson correlation and Fisher's association test for categorical 
variables. Results: The highest prevalence was female, representing 81.4%. Obesity 
was more present in adolescent boys than girls, 33.3% and 13.9% respectively, as well 
as in young adults 28.6% in men and 11.8% in women. In both groups there was a 
moderate positive correlation between BMI and WHtR with BP (p <0.05). Conclusion: 
Anthropometric indices were positively correlated with blood pressure elevation, 
especially BMI, WHtR in adolescents and young adults. There was a higher prevalence 
in the consumption of high fat foods however the biochemical data did not change. 
 
Keywords: Nutritional Status. Cardiovascular Diseases. Arterial Hypertension 

Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV)têm sido cada vez mais frequentes na população 
em todo o mundo. Em consequência ao estilo de vida, por meio de hábitos alimentares 
inadequados e sedentarismo, há o desenvolvimento de diversos fatores de risco como 
o excesso de peso, obesidade, tabagismo e alcoolismo, ainda na adolescência. 1 

A Organização Pan-Americana de Saúde2 revela que 80% das mortes por doenças 
crônicas são decorrentes da exposição a esses fatores, principalmente em países em 
desenvolvimento, com destaque para o público jovem, e que deve ser observado com 
atenção 

Segundo Faria et al3, estudar os fatores de risco cardiovasculares na população jovem, 
incentiva os órgãos competentes a investir na prevenção de tais condições, evitando ou 
até mesmo diminuindo o progresso da DCV e consequentemente reduzindo os índices 
de morte tanto na adolescência como na fase adulta. 

A realização da avaliação dos índices antropométricos tem sido eficaz para identificar o 
risco cardiovascular, além de terem um baixo custo. Entre eles estão o índice de massa 
corporal (IMC), que identifica a gordura geral, a circunferência da cintura (CC), que 
indica a quantidade de gordura localizada na região central do abdome e é avaliada 
junto com a relação cintura-quadril (RCQ) e a relação cintura-altura (RCA).4 

A investigação do perfil lipídico pelo colesterol total (CT) e em frações como (HDL-c) e 
triglicerídeo, assim como o perfil glicêmico, e a verificação da pressão arterial, são 
fundamentais para identificar o risco cardiovascular, uma vez que tais exames 
laboratoriais não são realizados com frequência e passam despercebidos. Um estudo 
feito por Carvalho et al5, mostra a descoberta de importantes fatores de risco 
cardiovascular que estão relacionados com algumas alterações bioquímicas como do 
perfil lipídico, da resistência insulínica e da pressão arterial, tornando imprescindível a 
avaliação desses exames. 

Sabendo disso, estudar a prevalência de fatores de risco na população jovem pode 
promover intervenções e metas de prevenção para o controle e redução, dos riscos das 
doenças cardiovasculares, como também os impactos causados na sociedade e no 
sistema de saúde como um todo. 
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Desse modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar Avaliação do estado nutricional 
de acadêmicos de cursos da saúde com fatores de risco de doenças cardiovasculares 
na região do Trairí. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal, realizado na Clínica Escola de 
Nutrição da Faculdade de Ciências e Saúde do Trairi (FACISA)/ Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), situada na cidade de Santa Cruz-RN, Brasil, no período 
de maio de 2018 a abril de 2019.  

Para o cálculo da amostra levou-se em consideração o número de habitantes de Santa 
Cruz, na faixa etária estudada, correspondendo a 7391 pessoas6, a média da 
prevalência de hipertensão com base no estudo ERICA7 e na Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS)8, que se configurou na prevalência aproximada de 15% , um intervalo de 
confiança em 95% e margem de erro de 7,5%. Com isso, o número da amostra 
correspondeu a 86 pacientes, de acordo com a fórmula9: 

Onde: 

n = Amostra calculada 

Z = Variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

N = População 

P = Verdadeira probabilidade do evento 

e = Erro da amostra 

Os dados foram coletados durante o atendimento ambulatorial utilizando formulários de 
identificação socioeconômica, avaliação do estado nutricional e pressão arterial. As 
variáveis antropométricas avaliadas foram o Índice de Massa Corporal (IMC), Relação 
Cintura Quadril (RCQ), Relação Cintura Altura (RCA) e Índice de Conicidade (IC). 

O IMC foi obtido pela relação do peso (kg) dividido pela altura2 (m), e classificado de 
acordo com os valores estabelecidos para adultos pela Organização Mundial da 
Saúde10 e para adolescentes pelas curvas de crescimento11. Para aferição do peso, 
foi utilizada a balança mecânica da marca Welmy®(2 a 150kg ± 0,1), e para altura o 
estadiômetro acoplado à balança com escala de 2,00 (m), ambas medidas foram 
padronizadas de acordo com World Health Organization (WHO)10. 

Na aferição das circunferências foi utilizada uma trena Antropométrica Cescorf® (0 a 
2m) com técnicas padrão da WHO10 para evitar erros de mensuração. A RCQ foi 
realizada pela razão entre CC e CQ12, e a RCE foi encontrada a partir da razão entre 
CC e altura13. O IC foi obtido a partir da equação 2, matemática listada abaixo, 
utilizando as medidas de peso (kg), estatura (m) e CC (m)14. 
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Foi solicitado exames bioquímicos anteriores e recentes de até 6 meses que tivessem 
alguma relação com doença cardiovascular, na ausência destes os participantes foram 
encaminhados a Secretaria de Saúde de Santa Cruz-RN para a realização dos exames. 
Para isso foram solicitados a glicemia em jejum e perfil lipídico (Colesterol Total, LDL-c, 
HDL-c e triglicerídeos). A glicemia será considerada elevada quando ≥ 100mg/dL, perfil 
lipídico para os seguintes valores: Colesterol Total<159mg/dL, LDL<130mg/dL, HDL-c< 
50mg/dL em mulheres e < 40mg/dL em homens e triglicerídeos ≥ 150mg/dL, de acordo 
com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.15 

A avaliação dietética foi realizada de forma qualitativa indicando a frequência do 
consumo de grupos alimentícios, utilizando o questionário de frequência alimentar 
(QFA), proposto por Ribeiro et al. 16 

A pressão arterial foi aferida com aparelho automático digital Omron® tanto no lado 
esquerdo como no direito, e repetida com intervalos de cinco minutos no lado em que a 
pressão foi mais alta, obtendo-se a média das duas pressões. A classificação foi 
realizada de acordo com Sociedade Brasileira de Cardiologia. 15 

Os dados coletados foram tabulados, duplamente conferidos, e a análise estatística 
realizada pelo Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) na versão 
23.0 para Windows.As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio padrão, 
e as categóricas mediante frequência absoluta e relativa (%). Diferenças entre os sexos 
foram analisadas utilizando-se o teste T de Student para amostras independentes, e o 
teste de associação de Fisher. Correlações entre índices antropométricos e pressão 
arterial foram determinadas pela correlação de Pearson, O nível de significância foi 
fixado em p < 0,05. 

A execução deste trabalho foi aprovada pelo o Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí, protocolo n° 2.609.348/ 2018 e CAAE 
n°84944818.0.0000.5568. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) para adultos e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE) para adolescentes, respeitando os padrões da a Resolução nº 466/2012, que 
trata de pesquisas e testes em seres humanos, informando-os sobre os riscos e 
benefícios do estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

De acordo com a metodologia descrita, o estudo contou com a participação de 86 
indivíduos, não havendo perda da amostra. O público apresentou fatores de riscos 
cardiovasculares hereditários de primeiro ou segundo grau, sendo 77,9% para HAS, 
75,6% para diabetes, 25,6% para dislipidemia e 15,1% para Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) ou Infarto. A Tabela 1 encontra-se a distribuição da faixa etária, sexo, variáveis 
antropométricas e pressão arterial dos indivíduos estudados. 

Verificou-se que a média de idade foi de 16, 7 ± 0,54 e 21,46 ± 1,36 anos para 
adolescentes e adultos jovens, respectivamente. No grupo de adolescentes, a 
prevalência foi maior do sexo feminino 80,0% (n=36) em comparação ao sexo masculino 
de 20,0% (n=9). Os adultos jovens com idades entre 20 a 24 anos somaram 47,7% 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 926 

 

(n=41), também com predomínio do sexo feminino (82,9%, n=34). Destes, 54,7%(n=47) 
encontravam-se no ensino médio e 45,4%(n=39) na graduação. 

A PAS se mostrou maior no sexo masculino, com diferença significativa (p<0,05) nos 
adolescentes. Quando analisada a prevalência de classificação da PA por grupo, a 
maior parte dos adultos jovens encontrou-se com a PA adequada de 78,1% (n=32), 
cerca 17,3% (n=7) foram classificados como pré-hipertensos e 4,9% (n=2) como 
hipertensos. Nos adolescentes também prevaleceu a PA adequada com 86,7% (n=35), 
além de 4,4%(n=4) pré-hipertensos e 8,9% (n=4) hipertensos. Quanto aos dados de 
IMC, RCE, RCQ e IC detalhados por sexo e faixa etária estão detalhados na respectiva 
tabela. 

Ao avaliar o IMC por idade dos adolescentes, houve predomínio de meninas em eutrofia 
80,6% (n=29), 5,6%(n=2) em sobrepeso e 13,9% (n=5) em obesidade. E para os 
meninos, 66,7%(n=6) estavam eutróficos, e 33,3%(n=3) obesidade. A RCE também se 
mostrou mais elevada nas adolescentes, porém sem significância estatística. Em 
contrapartida, a RCQ e IC se mostraram maiores no sexo masculino, sendo 
significativamente diferente para o primeiro (p <0,05). 

Nos adultos, a maioria estava em eutrofia com 56,1% (n=23), seguido por 24,4% (n=10) 
em sobrepeso, 14,6%(n=6) em obesidade e 4,9% (n=2) em baixo peso. Quando 
analisados por sexo, a obesidade prevaleceu nos homens (28,6%) em comparação às 
mulheres (11,8%). 

Está exposto a avaliação, por faixas etárias separadamente, das correlações entre as 
variáveis IMC, RCE, RCQ e IC com as PAS e PAD. 

Entre os participantes da pesquisa foi possível verificar correlação positiva moderada 
nos adultos jovens entre o IMC com a PAS e a PAD, respectivamente, RCE versus PAS 
e PAD e RCQ versus PAS. Nos Adolescentes a RCE versus PAS e PAD também 
apresentou correlação positiva moderada. 

Em relação aos exames bioquímicos, foi possível avaliar apenas 32,5%(n=28) do total 
da amostra. Sendo estes 46,4%(n=13) adolescentes e 53,4%(n=15) adultos jovens.  

Na avaliação dietética, foi possível avaliar pelo QFA a frequência alimentar de 30 
adolescentes, sendo n=25 do sexo feminino e n=5 do sexo masculino. os alimentos 
dificilmente consumidos por esses adolescentes, foi possível perceber a batata frita ou 
chips (80,0%), hambúrguer (66,7%), bolos ou tortas (43,3%), bem como linguiça ou 
salsicha (36,7%), sendo esses ingeridos nunca ou quase nunca. Por outro lado, 33,3% 
dos adolescentes usavam 2 vezes por dia a manteiga ou margarina, sendo que 4,0% 
das meninas ainda consumiam 3 ou mais vezes por dia. Além disso, 60,0% dos meninos 
consumiam diariamente leite integral. No sexo feminino, em torno de 20,0 a 24,0% 
consumiam de 3 a 4 vezes na semana queijos, biscoitos, bife ou carne assada, bolos 
ou tortas e linguiça ou salsicha. 

  

DISCUSSÃO 

O impacto que os fatores de risco para doenças cardiovasculares têm causado na 
população mais jovem é reflexo de seu estilo de vida que engloba a inatividade física, 
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tabagismo, etilismo, bem como hábitos alimentares inadequados que contribuem para 
o excesso de peso, além de fatores hereditários para doenças como HAS, dislipidemias 
e diabetes.15 

Johncy et al.17 investigaram fatores hereditários em individuos propensos à 
hipertensão. Foram identificados quarenta indivíduos normotensos com idade entre 18 
e 25 anos separados de acordo com o IMC, com pelo menos um dos pais 
hipertensos.Os achados do estudo mostraram que os indivíduos obesos com história de 
hipertensão parental apresentaram maior PAD, em comparação com os outros grupos 
com IMC normal, tendo correlaçãopositiva com o IMC.No estudo em questão foi possível 
verificar que a hereditariedade para doenças crônicas não transmissíveis teve 
prevalência alta principalmente para HAS e DM. Tais fatores de risco podem ser 
controlados e tratados se descobertos precocemente.18 

Um estudo feito por Negrão et al19 avaliou o estado nutricional e pressão arterial de 676 
adolescentes com idade média igual a 16 anos de Teresina-PI. Observou-se o 
predomínio de eutrofia em 82,1% (555) dos participantes, 9,3% (63) com excesso de 
peso, 5,0% (34) com obesidade e 3,6% (24) em magreza. Com relação à PA, 97,8% 
(654) apresentaram pressão arterial normal, enquanto apenas 3,2% (22) foram 
classificados como hipertensos, prevalência muito semelhante ao encontrado no estudo 
em questão. 

O Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA)7 foi um pioneiro no 
Brasil a estimar a prevalência de hipertensão arterial aferida nessa faixa etária a nível 
nacional. Os achados desse estudo descrevem que dos 73.399 indivíduos estudados, 
17,8% (n=13.065) tiveram HA atribuída à obesidade, mais elevada nas regiões Norte e 
Nordeste, sendo mais prevalentes nos obesos, quase seis vezes maior do que naqueles 
com IMC adequado. Esse estudo confirma os citados anteriormente sobre a associação 
da elevação da pressão arterial com o estado nutricional, e com o estudo feito por Morais 
et al22, que avaliaram 162 adolescentes, 35 normotensos e com PA alterada, além da 
PA alterada, a glicemia também se comportou fora dos níveis adequados, e ambas 
estiveram relacionadas ao IMC elevado, 23,5% (n=38, p < 0,05). Além disso, no grupo 
PA elevada foram observados ainda que os valores de HOMA-IR se mostraram 
superiores entre meninas 45,7% (n=74, p < 0,05). 

Os índices antropométricos RCE e RCQ têm se destacado como uma ótima forma de 
identificar a obesidade abdominal e fortemente relacionada a fatores de riscos 
cardiovasculares.20 

 O estudo de Rodrigues21,realizado em adultos, encontrou correlação significativa com 
a forma de identificar a hipertensão principalmente entre a RCE (p < 0,05), em homens 
a RCE foi significantemente melhor do que a RCQ (p > 0,05) sendo um bom parâmetro 
para identificar elevação da PA quando comparado com o IMC e CC. Assim como 
encontrado no estudo em questão, mostrando que a RCE tanto de adultos jovens como 
de adolescentes teve correlação positiva e significativa com o aumento da PAS e PAD. 

No que diz respeito à RCQ e IC, o estudo em questão encontrou correlação positiva 
fraca com a PA, tanto nos adultos jovens como nos adolescentes, comparada aos 
demais índices analisados. O acumulo de gordura abdominal talvez não tenha sido 
suficiente a ponto de provocar aumentos nos níveis da pressão arterial, o que pode 
justificar o resultado encontrado. No entanto não se descarta a relevância dos mesmos 
com a hipertensão arterial, pois embora a correlação tenha sido fraca, estiveram 
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correlacionados com PAS e a PAS.É importante destacar que não foi possível encontrar 
publicações que relacionassem o IC com elevação da PA em adolescentes, o que 
impossibilitou comparação dos resultados encontrados no presente estudo. 

O colesterol total, HDL-c e triglicerídeos são marcadores importantes para a detecção 
de fatores de risco de DCV. O estudo ERICA abordou a prevalência de fatores de risco 
cardiovascular em adolescentes do Brasil, onde as alterações de HDL-colesterol baixo 
e a hipertrigliceridemia, destacaram-se principalmente nas regiões Norte e Nordeste. As 
alterações lipídicas encontradas mostraram-se elevadas nos adolescentes 
principalmente o CT, e níveis baixos de HDL-c. Já o teste de glicemia em jejum é 
utilizado por décadas como critério para detecção da diabetes. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Diabetes22 os riscos de desenvolvimento de DCV relacionados 
a alterações glicêmicas é quatro vezes maior, e a resistência à insulina é decorrente a 
outros fatores, como obesidade. Embora os resultados do presente estudo não tenham 
dado alterações nos exames bioquímicos, ainda assim torna-se importante uma rotina 
de monitorização destes. 23 

Um estudo feito por Oliveira et al 4 aponta que uma má alimentação pode ser 
desencadeada ainda na adolescência e perdurar ao longo da vida, causando excesso 
de peso, e pré-dispondo doenças crônicas, como as cardiovasculares. No estudo em 
questão é possível perceber o consumo frequente de alimentos ricos em gorduras, 
sendo eles a manteiga ou margarina e embutidos, no caso linguiça ou salsicha, bem 
como o consumo de biscoitos, leite integral e seus derivados, pelos adolescentes. 

Dentre as limitações do estudo, pode-se citar a diferença entre os grupos por sexo, 
tendo uma amostra reduzida de participantes do sexo masculino, bem como uma 
diminuição da amostra quando avaliado os dados bioquímicos e dietéticos, o que pode 
ter contribuído para os resultados fossem mascarados. Porém, é de extrema 
importância que estudos como esse sejam realizados com finalidade de diagnóstico 
precoce para doenças cardiovasculares desse público mais jovem. 

Os profissionais das unidades básicas de saúde são primordiais para prevenir, tratar e 
monitorar a DCV da população como um todo. No entanto, sabe-se da dificuldade que 
esse controle acarreta principalmente por não ser voltado para um público tão jovem. 
Dessa forma, é necessário que os órgãos competentes criem estratégias de 
comunicação, quanto à importância desse monitoramento para esse público para que 
possa ser diagnosticada de forma precoce, evitando problemas futuros.24 

A realização de avaliação antropométrica e da PA é uma forma simples, eficaz e de 
baixo custo que pode contribuir para descoberta de doenças cardiovascular, como a 
HAS, uma vez que os índices antropométricos podem indicar gordura corporal, em 
especial a central, e consequentemente os distúrbios relacionados como elevação de 
PA. desse modo torna-se de extrema importância investigação em adolescentes e 
adultos jovens.25,26 

 
Conclusão 

 
Os índices antropométricos apresentaram correlação positiva com a elevação da 
pressão arterial, com destaque para IMC, RCE e RCQ principalmente nos indivíduos 
adultos. Os resultados dietéticos indicaram prevalência por alimentos gordurosos, 
embora os exames bioquímicos não tenham apresentado alterações. Dessa forma, é 
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importante que outras pesquisas sejam realizadas a fim de traçar estratégias para 
diagnosticar de forma precoce os fatores de risco para doenças cardiovascular, e 
relacioná-los as suas possíveis causas, a exemplo dos hábitos alimentares, estilo de 
vida e estado nutricional e, consequentemente, amenizar os riscos para o 
desenvolvimento das doenças cardiovasculares 
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TÍTULO: Estimativa do volume pulmonar por análise cinemática do movimento da 

parede torácica em recém-nascidos 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a concordância entre o volume corrente (VC) estimado pela análise 
tridimensional do movimento toracoabdominal no software Matlab® e o VC previsto pelo 
peso corporal de recém-nascidos (RN) a termo. Métodos: Estudo analítico 
observacional do tipo quase experimental, com 14 RN. Os RN foram filmados durante 
cerca de 2 minuto em supino. A leitura das imagens foi realizada através do programa 
Matlab® a partir de uma rotina pré-programada. O VC (em ml) foi estimado por meio de 
uma análise tridimensional, associando as imagens do movimento toracoabdominal à 
cirtometria torácica e realizando a mensuração de valores indiretos de VC no Matlab®, 
comparado com o VC previsto por quilograma de peso para cada RN (5ml/kg). A 
correlação foi testada pelo coeficiente de Correlação de Pearson e a concordância pela 
Análise de Bland-Altman. Resultados: Foram incluidos no estudo treze RN a termo (IG: 
39,1±0,8 semanas), com peso e comprimento médios de 3175,4±493,8g e 49±2,8cm, 
respectivamente. O VC estimado pela análise cinemática foi de 16,3±4,2ml ou 5,1ml/kg 
e 15,9±2,5ml ou 5ml/kg de acordo com o cálculo para o valor previsto pelo peso. Há 
forte correlação entre os métodos (r=0,724; p=0,005) e a diferença das médias dos 
valores estudados foi de 0,4 ml (viés), com intervalo de confiança 95% de -5,2 a 6,0ml, 
p=0,624. Conclusões: Os resultados demonstram que o método para mensuração do 
VC apresentam alta correlação com o movimento do compartimento toracoabdominal 
nos RN da amostra. 
 
Palavras-chave: Mecânica Respiratória. Recém-nascido. Gravação de vídeo. 

TITLE: PULMONARY VOLUME ESTIMATION BY CINEMATIC ANALYSIS OF THE 

TORACIC WALL MOVEMENT IN NEWBORN 

Abstract 
Objective: To evaluate the agreement between the tidal volume (CV) estimated by the 
three-dimensional analysis of thoracoabdominal movement in the Matlab® software and 
the predicted CV by the body weight of full-term newborns (NB). Methods: An almost 
experimental observational analytical study with 14 NB. The NB were filmed for about 2 
minutes in supine. The reading of the images was performed through the Matlab® 
program from a preprogrammed routine. The CV (in ml) was estimated through a three-
dimensional analysis, associating the images of thoracoabdominal motion with thoracic 
cirtometry and measuring indirect CV values in Matlab®, compared with the predicted 
CV per kilogram of weight for each NB (5ml/kg). Correlation was tested by Pearson's 
correlation coefficient and agreement by Bland-Altman analysis. Results: Thirteen full-
term infants (GI: 39.1±0.8 weeks) were included in the study, with an average weight 
and length of 3175.4±493.8g and 49±2.8cm, respectively. The estimated CV by 
kinematic analysis was 16.3±4.2ml or 5.1ml/kg and 15.9±2.5ml or 5ml/kg according to 
the calculation for the predicted value by weight. There is a strong correlation between 
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the methods (r=0.724; p=0.005) and the difference in mean values of the studied values 
was 0.4 ml (bias), with a 95% confidence interval of -5.2 to 6.0ml, p=0.624.Conclusions: 
The results show that the method for measuring VT is highly correlated with the 
movement of the thoracoabdominal compartment in the NB in the sample. 
 
Keywords: Respiratory Mechanics. Newborn. Video recording. 

Introdução 

Nos últimos anos, o alto desenvolvimento tecnológico tem ampliado a expansão de 
equipamentos computadorizados para medição da função pulmonar, possibilitando a 
avaliação da mecânica pulmonar à beira do leito, nas mais variadas situações clínicas 
(RAMOS; ODEH; LOPES, 1994). A sua avaliação ocorre através de vários métodos, 
principalmente os não-invasivos. Na prática clínica, a medição da função pulmonar é 
utilizada com o objetivo de avaliar parâmetros de amplitude torácica, volumes e 
capacidades pulmonares, complacência pulmonar, mecânica toracoabdominal, além de 
fornecer informações sobre a existência ou não de rigidez toracopulmonar, que 
comumente se relaciona a doenças respiratórias (SILVA, R. et al. 2012; GOMES, 2018; 
GUERRA 2017).  
  
No período neonatal, a relevância clínica dessa avaliação depende das particularidades 
do crescimento e desenvolvimento respiratório dos recém-nascidos (RN) (DELGADO et 
al., 2015). As condições anatômicas da mecânica respiratória de um RN são 
caracterizadas por peculiaridades, como uma respiração basicamente paradoxal, com 
o músculo diafragma, os abdominais e intercostais pouco resistentes à fadiga, costelas 
mais cartilaginosas e horizontalizadas, vias aéreas com menor diâmetro e comprimento, 
menor número de alvéolos, e ventilação colateral pouco desenvolvida, quando 
comparado a crianças maiores e adultos (CARVALHO; PEIXE; RAIMUNDO, 2012; 
MATSUNO, 2012). 
  
Tecnologias que visam medir e avaliar o desempenho respiratório são fundamentais 
para a tomada de decisão dos profissionais de saúde. Em neonatologia, diversos 
métodos atualmente são utilizados para a avaliação do contorno e movimento do 
compartimento toracoabdominal, como a pletismografia por indutância, optoeletrônica e 
a tomografia por indutância elétrica (CALDEIRA et al., 2007; DELACCA et al., 2010; 
VAN DER BURG et al., 2014). No entanto, esses métodos dependem de alto custo, 
destinados corriqueiramente a laboratórios de pesquisa, além de nenhum desses 
apresentarem um modelo portátil para avaliação assistencial.  
  
Em neonatologia, os estudo de Guerra et al. (2017) e Gomes et al. (2018) aplicaram um 
modelo de avaliação cinemática respiratória para avaliar a influência de diferentes 
técnicas de fisioterapia sobre a expansibilidade toracoabdominal, a partir do cálculo das 
áreas do tórax e abdome durante a inspiração e expiração espontâneas (GOMES, 2018; 
GUERRA 2017). No entanto, foi feita a análise bidimensional dos movimentos 
respiratórios, sem a possibilidade de estimar o VC dos RNs observados (GOMES 2018; 
GUERRA 2017).  
  
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a concordância entre o VC 
estimado pela análise tridimensional do movimento toracoabdominal no software 
Matlab® (MATrix LABoratory, versão R2013a) e o VC previsto pelo peso corporal de RN 
a termo. 
 
Metodologia 
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Trata-se um estudo analítico observacional do tipo quase experimental, realizado na 
unidade de alojamento conjunto do Hospital Universitário Ana Bezerra, vinculado à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição, sob parecer favorável, nº 80203/2014, atendendo a 
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os pais e/ou responsáveis de 
todos os recém-nascidos (RN) foram informados sobre os objetidos pretendidos do 
estudo e deram seu consentimento informado a partir de assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  
  
A amostra foi composta por 14 recém-nascidos entre 0 a 28 dias, recrutados de forma 
não probabilística, por conveniência. Para o cálculo amostral foi utilizado o programa G* 
Power, com um coeficiente de correlação de 0,7 com poder de teste igual a 80% e nível 
alfa de 0,05. Os critérios de inclusão adotados foram RN com idade gestacional (IG) 
entre 30 a 41 semanas, saudáveis, de ambos os sexos, com até 28 dias de vida, 
respirando em ar ambiente, acordados e nascidos de parto normal ou cesárea.  
Foram excluídos RN com malformação congênita, síndrome genética, insuficiência 
cardíaca, doenças respiratórias, RN alimentados em um intervalo inferior a 30 minutos, 
como também os RN que permaneceram chorando durante a filmagem, mesmo diante 
das manobras de contenção e aconchego.  
  
Foi realizado busca ativa em prontuários, sendo então colhido informações referentes à 
IG ao nascimento e sexo dos RN. Na sala de alojamento conjunto, foi obtido a frequência 
respiratória (FR) a partir da observação da expansão da caixa torácica, contando o 
número de incursões respiratórias por um minuto. Para a obtensão do peso, utilizou-se 
uma balança eletrônica pediátrica, realizando a mensuração dos RN com estes 
despidos. As variáveis antropométricas de comprimento, peso e cirtometria torácica 
foram aferidas de acordo com o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (2009), mais recentemente descrita por Hadush, Berhe e Medhanyie (2017). 
  
Para a análise cinemática do movimento, os RN foram filmados em sala de cuidado 
intermediário durante cerca de 2 minuto em posição supina, com os braços em flexão, 
abdução e rotação externa, e o quadril fletido a aproximadamente 110º, com exposição 
máxima da região toracoabdominal, sobre um berço de acrilíco com sua superfície 
revestida por uma folha de Etil Vinil Acetato (EVA), hipoalérgica e descartável de 
aproximadamente 50 cm de comprimento e 0,2 mm de espessura. Foram alocados 
adesivos circulares (Pimaco Bic®, diâmetro: 12mm) na cor vermelha, nos seguinte 
pontos: (1) espinhas ilíacas ântero-superiores; (2) nível do apêndice xifóide; e (3) nível 
da incisura jugular do manúbrio esternal. Tais referências alocadas servem de âncora 
para a delimitação geométrica dos compartimentos torácico e abdominal nos vídeos 
adquiridos durante a realização das filmagens (Figura 1), conforme descrito por Guerra 
et al. (2017) e Gomes et al. (2018).  
  
Figura 1. Posicionamento do RN e dos marcadores adesivos.  
  
Para a obtenção das imagens foi utilizado uma câmera fotográfica digital (Sony Cyber-
shot®), posicionada em um tripé para fixação com altura estabelecida de 120cm do 
chão.  
  
A leitura e processamento das imagens foi realizada através do uso do programa 
Matlab® a partir de uma rotina pré-programada. A rotina inclui as funções desenvolvidas 
para armazenar as imagens coletadas, bem como delimitar e analisar os 
compartimentos toracoabdominais. Através da análise dos compartimentos 
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toracoabdominais, o Matlab® gerou dados bidimensionais, representados por meio de 
gráficos e dados quantitativos das áreas torácicas e abdominais de cada segundo de 
vídeo avaliado, e, forneceu os valores estimados de VC e variável de interesse do 
presente estudo, conforme descrito adiante.  
  
A partir da alocação dos três marcadores circulares adesivos posicionados na superfície 
lateral direita do tronco foi realizado a calibração do Matlab® (Figura 1). Por meio da 
identificação dos três marcadores, o algoritmo desenvolvido no programa estima o VC. 
O programa extrai as regiões de interesse e contabiliza o número de pixels e sua relação 
com a área em cm2.  
  
Para isso, a imagem do corpo do RN é considerado um modelo tridimensional delineado 
em forma de um cilindro com base elíptica. A área transversal configura a base, no qual 
é calculada mediante a cirtimetria torácica. Para a altura, considera-se a dimensão entre 
a superfície da bancada até o ponto máximo da região anterior toracoabdominal, 
mensurada a partir da variação de movimento lateral (RIPKA; ULBRICHT; GEWEHR, 
2014).  
  
Para obtenção do volume estimado, calculou-se o produto entre o conjunto de valores 
da área da elipse e o conjunto de valores da altura, dividido pela quantidade de números 
do conjunto de valores (o conjunto de valores equivale à variação para cada segundo 
de análise). O VC previsto foi estimado pelo VC esperado para o peso corporal. O valor 
médio (5ml/kg) do limiar indicado pela AMIB/SBPT 28 (4 a 6ml) foi considerado como 
resultado para cada um dos RN avaliado.  
  
Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico no programa Package for 
the Social Sciences, versão 20.0 (SPSS), utilizando intervalo de confiança de 95% e 
nível de significância de p≤0,05. A normalidade das variáveis quantitativas foi 
constatada pelo teste de Shapiro-Wilk e os dados, apresentados em forma de média, 
desvio-padrão (DP), valor máximo e mínimo, enquanto as variáveis categóricas foram 
descritas em frequências e porcentagens.  
  
As médias dos valores de VC estimado e previsto foram submetidas ao teste de 
correlação de Pearson para verificar o nível de associação. A correlação foi considerada 
muito alta para valores entre 0,9 e 1,0, alta para 0,7 a 0,9, moderada para 0,5 a 0,7, 
baixa para 0,3 a 0,5 e correlação insignificante para valores entre 0,0 e 0,3. Por fim, foi 
realizado a análise de concordância de Bland-Altman. 
 
Resultados e Discussões 
 
Foram avaliados 14 RNs e 13 participaram do estudo, sendo oito do sexo feminino 
(61,5%). O RN excluído não teve o vídeo coletado devido choo excessivo quando 
posicionado sobre a bancada de avaliação, apesar das manobras de contenção e 
aconchego adotadas. Todas as variáveis quantitativas analisadas apresentaram 
distribuição normal (p≥0,237), e estão demonstradas na Tabela 1.  
  
Tabela 1. Caracterização da amostra e volumes correntes estimados (n=13) 
  
Levando-se em consideração o peso corporal médio e o volume corrente médio 
estimado pelo Matlab® para a nossa amostra, temos que o volume corrente foi de 5,1 
ml/kg para a análise cinemática tridimensional da região toracoabdominal dos RNs da 
amostra.  
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Os resultados demonstram uma alta correlação entre os VC mensurados por meio da 
análise do movimento toracoabdominal e o cálculo de valor previsto para o peso 
(r=0,724; p=0,005). A diferença entre os VC estimado e previsto foi de 0,4 ml (viés), com 
DP=2,9 ml e os limites de concordância de -5,2 a 6,0 ml (intervalo de confiança 95%, 
p=0,624) (Figura 2).  
  
Figura 2. Gráfico de Bland-Altman representando as diferenças para o VC entre os 
valores dos dois métodos de mensuração (eixo Y) comparadas à media das medições 
(eixo X). A linha central representa o viés, ou média das diferenças, e as duas outras 
linhas, o intervalo de confiança (95%). LSC = Limite Superior de Concordância, LIC = 
Limite Inferior de Concordância, r = Coeficiente de Correlação de Pearson.  
  
Nossos resultados apresentaram uma correlação positiva alta e boa concordância entre 
o VC estimado pela análise tridimensional com o Matlab® e o predito para a idade de 
acordo com o peso corporal. Esses achados indicam o desenvolvimento de uma 
estratégia inovadora para medir o VC na rotina clínica neonatal, o que permite 
avaliações seriadas, bem como a detecção precoce de desequilíbrios do sistema 
respiratório por meio da quantificação dos movimentos toracoabdominais.  
  
Diante o desenvolvimento peculiar do sistema respiratório dos RN é de fundamental 
importância uma avaliação seriada e acurada durante a assistência neonatal e ao longo 
do crescimento e desenvolvimento das funções respiratórias, o que justifica a 
necessidade de inovações em métodos de avaliações da dinâmica respiratória.  
  
Em 2016, um novo modelo geométrico de avaliação neonatal foi proposto por Reinaux 
et al. (2016). Estes, por sua vez, objetivaram estudar a concordância de medidas 
simultâneas de volume corrente pela Pletismografia Opto-Eletrônica e um 
pneumotacógrafo aquecido realizado durante o sono em 20 crianças (idade gestacional 
35,1 ± 4,6 semanas) em 3-4 meses idade pós-conceptual com um protocolo de três 
compartimentos. Em seus resultados, o VC estimado médio foi de 9,6 ml/kg, valor maior 
quando comparado ao nosso estudo possivelmente devido à idade superior da amostra, 
em ambos os aparelhos e o viés próximo a zero, comprovando a concordância entre 
eles (REINAUX et al., 2016).  
  
No entanto, Dellaca et al. (2010) e Reinaux et al. (2016) utilizaram de seis a oito câmeras 
e fixaram 52 marcadores ao tórax do lactente, apontando a dificuldade em transpor esta 
tecnologia para a rotina dos serviços de assistência neonatal (DELLACA et al., 2010; 
REINAUX et al., 2016).  
  
Em estudo realizado por Bentsen et al. (2017), os autores compararam a função 
pulmonar de prematuros extremos com e sem displasia broncopulmonar com RN a 
termo saudáveis e determinaram quais características perinatais estavam associadas à 
função pulmonar desses RN através da pletismografia por indutância eletromagnética 
(BENTSEN et al., 2017). Em seus resultados, encontraram um VC médio de 4,6 ml/kg 
para RNs a termo, valor próximo ao do presente estudo.  
  
Olden et al. (2010) já haviam utilizado anteriormente a pletismografia por indutância 
eletromagnética em RN a termo com o objetivo de quantificar parâmetros do VC e 
comparar a repetibilidade das suas medidas com um sistema de teste de função 
pulmonar com vias aéreas abertas (sem máscara facial). Os autores encontraram um 
VC médio de 5,4 ml/kg, porém com valores absolutos significativamente diferentes 
quando comparados aos valores encontrados quando em uso da máscara (20,6 ml), 
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sugerindo que, o espaço morto pode ter contribuído com esse valor e reforçando a 
utilização de instrumentos que não requerem o seu uso (OLDEN; SYMES; SEDDON, 
2010), como o demonstrado em nosso estudo.  
  
Ripka et al. (2014) também utilizaram uma análise cinemática com uso da filmagem. Em 
seu estudo, os autores visaram correlacionar volumes respiratórios obtidos por 
equipamento padrão de espirometria com um modelo biomecânico de análise 
fotogramétrica em adolescentes. Para isso, compararam o Volume Expiratório Forçado 
no Primeiro segundo (VEF1) da análise cinemática por vídeo e espirometria, e, 
encontraram resultados similares entre os métodos. Por estudarem adolescentes 
saudáveis, ressaltam a importância de testar a sua metodologia em outras populações, 
para que seja observada a sensibilidade do método em pequenos deslocamentos 
(RIPKA et al., 2014).  
  
O estudo aponta resultados promissores quanto a mensuração indireta e não invasiva 
do VC em RNs, podendo ser utilizado, posteriormente, para quantificar o volume 
pulmonar em pacientes com patologias que acarretem distúrbios ventilatórios, bem 
como parâmetro para avaliação de condutas terapêuticas empregadas com a finalidade 
de melhorar a função respiratória.  
  
Dessa forma, entende-se que o contínuo aperfeiçoamento tecnológico na investigação 
de métodos eficazes na avaliação da mecanica respiratória de RN possibilita a projeção 
de instrumentos e formas de avaliação que proporcionam o monitoramento preciso dos 
pacientes, ampliando a capacidade de diagnóstico e planejamento terapêutico seguro 
nos serviços de saúde, o que justifica a necessidade da continuidade das perspectivas 
do estudo a fim de incorporar na rotina dos profissionais de saúde maneiras práticas e 
efetivas de monitoramento do VC e da função pulmonar como um todo. 
 
Conclusão 
 
Os resultados deste estudo demonstram que o método para mensuração do VC 
apresenta alta correlação entre os VC mensurados por meio da análise do movimento 
toracoabdominal executado pelo Matlab®e o cálculo de valor previsto para o peso nos 
RNs da amostra. Dessa forma, sugere-se que a análise do movimento toracoabdominal 
por meio do software Matlab® pode estimar o VC de RN termos, de forma não invasiva, 
rápida e simples, possibilitando uma medição indireta e seriada. No entanto, novos 
estudos são necessários com amostras maiores e diferentes características referentes 
a condições de saúde do recém-nascido para chegar a conclusões mais definitivas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Posicionamento do RN e dos marcadores adesivos. 

 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra e volumes correntes estimados (n=13) 
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Figura 2. Gráfico de Bland-Altman representando as diferenças para o VC entre os 
valores dos dois métodos de mensuração (eixo Y) comparadas à media das medições 
(eixo X). 
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TÍTULO: Análise da imunoexpressão da HSP27 em granulomas periapicais, cistos 

radiculares e cistos residuais 

Resumo 

Após necrose pulpar, lesões periapicais crônicas surgem como uma resposta do 
sistema imunológico a invasores na região periapical. Este trabalho avalia a presença 
da proteína HSP27, e investiga sua possível influencia na patogenicidade destes 
quadros. Foram selecionados casos de granuloma periapical (GP), cisto radicular (CR) 
e cisto residual (CRRs), os quais foram submetidos a análise morfológica e 
categorizados quanto à espessura do revestimento epitelial (CR e CRRs) e quanto a 
intensidade do infiltrado inflamatório. Os resultados parciais demonstraram que os GPs 
foram classificados predominantemente com infiltrado intenso. O CR teve 55% dos 
casos categorizados como infiltrado inflamatório intenso, bem como revestimento 
epitelial atrófico. Os CRRs relevaram-se majoritariamente atróficos com infiltrado 
inflamatório leve ou zero. As amostras seguirão para análise imunohistoquímica para 
avaliação da presença e quantidade de HSP27 nas lesões selecionadas. 

 
Palavras-chave: Granuloma periapical,cisto radicular,cisto residual,imuno-histoquímica 

TITLE: Analysis of HSP27 immunoexpression in periapical granulomas, periapical cysts 

and residual cysts 

Abstract 

After pulp necrosis, chronic periapical lesions appear as a response of the immune 
system to periapical pathogens. This work evaluates the presence of the protein 
HSP27  and investigates its possible influence on the pathogenicity of these conditions. 
Periapical granuloma (GP), periapical cysts (CR) and residual cysts (CRRs) were 
selected and submitted to morphological analysis, categorized according to epithelial 
lining thickness (CR and CRRs) and intensity of inflammatory infiltrate. The partial results 
showed that most GPs were classified as intense infiltrate. 55% of CR cases were 
categorized as intense  infiltrate as well as atrophic epithelial lining. CRRs were mostly 
atrophic with mild or zero inflammatory infiltrate. The samples will follow for 
immunohistochemical analysis to evaluate the presence and amount of HSP27 in the 
selected lesions. 
 
Keywords: Periapical granuloma,periapical cyst,residual cyst,imunohistochemistry 

Introdução 

As lesões periapicais (LPs) são alterações de natureza inflamatória frequentemente 
encontradas na maxila e mandíbula. Estas lesões estão diretamente relacionadas a 
irritantes localizados no interior do sistema de canais radiculares que podem se espalhar 
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em direção aos tecidos periapicais após a necrose pulpar. Com a permanência do 
estímulo, após a fase aguda, as LPs podem progredir para uma de suas formas 
crônicas: granuloma periapical (GP) ou cisto radicular (CR). Os GP e os CR são as 
patologias inflamatórias mais comuns que envolvem os maxilares, correspondendo a 
aproximadamente 33-77% das lesões periapicais e 60% de todos os cistos 
odontogênicos, respectivamente. Os CRs que permanecem nos maxilares, após a 
exodontia do elemento dentário associado, são denominados de cistos radiculares 
residuais (CRRs). Estes representam cerca de 3,3-18% de todos os cistos inflamatórios. 
As LPs crônicas geralmente são assintomáticas e descobertas em exames radiográficos 
de rotina, porém, a dor e a sensibilidade podem surgir se houver exaberbação aguda. 
Uma das possíveis consequências do processo de agudização é a formação de 
abcessos periapicais que podem resultar em complicações, incluindo manifestações 
sistêmicas graves. Radiograficamente, essas lesões são semelhantes e comumente 
exibem área radiolúcida de extensão variada associada ao periápice do elemento 
dentário, apresentando margens bem definidas, exceto no CRRs, que possuem história 
prévia de exodontia do dente associado. Assim, o exame histopatológico torna-se 
essencial para o estabelecimento do diagnóstico dessas lesões. Vários fatores 
inibitórios e estimulantes podem influenciar a intensidade e as respostas inflamatórias. 
Embora a participação da resposta imune na formação das LPs seja reconhecida, sua 
patogênese ainda não está completamente esclarecida. Neste sentido, vários estudos 
abordando a etiopatogenia das LPs vêm sendo realizados e alguns autores têm 
investigado o papel das proteínas de choque térmico (HSP) na modulação dessas 
lesões. As proteínas de choque térmico são induzidas por hipertermia e outras injúriaas 
celulares (NAGARAJA, ASEA, 2010). Em condições de normalidade, as HSPs são 
expressas em baixas concentrações. Entretanto, em situação de injúrias ou estresses 
celulares, as HSPs aumentam acentuadamente como um mecanismo de defesa para 
possibilitar que as células sobrevivam às condições letais (GE et al., 2017). A HSP27 é 
uma proteína de baixo peso molecular que desempenha papéis importantes na 
apoptose, proliferação e diferenciação celular (CHENG et al., 2015; KARAM et al., 
2017). Bem como, nos processo de cicatrização de feridas e na proteção celular contra 
os mediadores inflamatórios citotóxicos (GOODMAN et al., 2014). A compreensão do 
papel da HSP27 nas LPs não está elucidada.                       Diante do exposto, em vista 
da alta frequência e das complicações que podem se estabelecer a partir das LPs 
crônicas, como também das possíveis implicações do papel da HSP27 no 
desenvolvimento dessas lesões, o objetivo deste trabalho é analisar a expressão da 
HSP27 em GP, CR e CRR. 

 
Metodologia 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO: 

Este trabalho é um análise retrospectiva descritiva, constituída pela observação, análise 
e registro dos aspectos clinicopatológicos de granulomas periapicais, cistos radiculares 
e cistos radiculares residuais, bem como na avaliação da expressão imunohistoquímica 
da HSP27 nestas lesões. 

AMOSTRA: 
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Os casos de granulomas periapicais, cistos radiculares e cistos radiculares residuais 
foram selecionados no serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral 
do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Dentre os casos arquivados no laboratório de Anatomia Patológica da UFRN, 
foram selecionados 20 casos de GP, 20 casos de CR e 20 casos de CRRs para a 
realização do presente estudo. 

Critérios de inclusão: 

• Informações clínicas suficientes para a realização do estudo clinico; • Quantidade e 
qualidade do material contido nos blocos de parafina suficientes para confecção de 
lâminas para o estudo histopatológico e imunohistoquímico; • Todos os casos 
selecionados deverão ser obtidos a partir de pacientes que não realizaram tratamento 
endodôntico prévio nos dentes associados às lesões. 

Critérios de exclusão: 

• Fichas clínicas com informações insuficientes para a realização do estudo clínico; • 
Blocos de parafina com material insuficiente para a realização do estudo histopatológico 
e imunohistoquímico; • Casos em que os pacientes tenham realizado tratamento 
endodôntico previamente. 

ANÁLISE MORFOLÓGICA: 

Para análise morfológica, os espécimes foram cortados em secções de 5-µm de 
espessura e submetidos à coloração pela técnica da Hematoxilina/Eosina. Foi avaliada 
a intensidade do infiltrado inflamatório em todos os espécimes. A partir da porção mais 
central dos granulomas periapicais e da região subepitelial dos cistos radiculares e 
cistos radiculares residuais, em direção à periferia, foi avaliado 1 campo microscópico, 
sob aumento total de 200x, que foi dividido em três terços. As lesões foram então 
classificadas da seguinte forma: grau I (leve), infiltrado inflamatório restrito ao primeiro 
terço; grau II (moderado), infiltrado inflamatório até o segundo terço; grau III (intenso), 
infiltrado inflamatório até o terceiro terço ou zero, sem presença de infiltrado inflamatório. 
Os revestimentos epiteliais dos cistos radiculares e cistos radiculares residuais foram 
avaliados adaptando-se o critério sugerido por Moreira et al. (2000), onde cistos 
radiculares e cistos radiculares residuais que apresentaram em sua maior extensão 2 a 
10 camadas de células foram classificados como atróficos e os que revelaram mais de 
10 camadas de células foram classificados como hiperplásicos. 

ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO: 

A avaliação das imunoexpressões será estabelecida baseando-se na positividade de 
marcação. Serão consideradas positivas todas as células que apresentarem 
pigmentação de coloração acastanhada. Para tanto, as amostras serão analisadas por 
um examinador previamente calibrado e os dados serão anotados em fichas elaboradas 
para o estudo. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Os dados obtidos serão organizados em um banco de dados informatizado com o auxílio 
do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 
22.0. Posteriormente, os resultados serão submetidos às análises descritivas e testes 
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estatísticos adequados. Para todos os testes estatísticos será estabelecido um nível de 
significância de 5% (p < 0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados parciais:  

Os granulomas periapicais apresentaram a maior quantidade de lesões com infiltrado 
inflamatório intenso (grau III), representando 85% (n=17) da amostra, 15% (n=3) dos 
casos analisados foram classificados como moderados (grau II). 

A análise da espessura do revestimento epitelial dos cistos radiculares, demonstrou leve 
predominancia de lesões com epitélio atrófico (55%, n=11), sobre o hiperplásico (45%, 
n=9). Assim como os GPs, houve predominancia de infiltrado inflamatório grau III (55%, 
n=11), seguido de grau II (30%, n=6) e grau I (15%, n=3). Observou-se ainda a relação 
entre infiltrado inflamatório grau III e revestimento epitelial hiperlásico (35%, n=7). 

Os CRRs revelaram alta prevalencia de revestimento epitelial atrófico (70%, n=14) em 
comparação ao hiperplásico (30%, n=6). O infiltrado inflamatório grau I foi predominante 
(45%, n=9), seguido dos casos com ausência de infiltrado inflamatório (25%, n=5) e grau 
II e III representando cada um 15% da amostra (n=3). O revestimento epitelial atrófico 
associado a infiltrado inflamatório zero e grau I representou 55% dos casos. 

Discussão:  

Muitos estudos demonstraram a relação entre a presença do foco infeccioso e a 
quantidade de infiltrado inflamatório presente em lesões periapicais, nossos resultados 
morfológicos apontaram GPs e CRs como sendo predominantemente grau III, sendo o 
GP a lesão que mais apresentou esta característica. O infiltrado inflamatório crônico 
representa cerca de 50% do conteúdo celular destas lesões (MAKINO et al., 2015; 
Neville 2016; Alvares 2017). 

O grau de inflamação observado em CRs pode ser explicada pela teoria imunológica 
descrita por Loreto et al. (2013), que explica que estes restos epiteliais podem tornar-se 
antigênicos através de expressão molecular atípica, provocando uma reação cruzada 
entre antígenos provinientes destas células epiteliais e os originários da infecção 
odontogênica. A predominância de epitélio atrófico sobre o hiperplásico em CRs foi de 
apenas 5%, novas avaliações, com amostragens maiores, são necessárias para 
confirmar este dado. 

Os CRRs atróficos representaram 70% das amostras, a ausência de infiltrado 
inflamatório em 25% dos casos, bem como os 45% de casos categorizados como grau 
I, confirmam a remissão do quadro inflamatório após a remoção do elemento dentário 
infectado, como descrito por LEE et al. (2016). 

Estudos prévios demonstraram que a expressão de HSP27 é aumentada em lesões 
periapicais, no entanto, a compreensão do papel que esta proteína desempenha nestes 
quadros infecciosos não está elucidado. 
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Este estudo pretende avaliar a presença e quantidade desta proteína em GPs, CRs e 
CRRs, bem como investigar como esta proteina de choque térmico modula estes 
quadros infecciosos através de avaliação imuno-histoquímica e cruzamento dos dados 
obtidos com as análises morfológicas aqui descritas. Em respeito aos critérios de 
exclusão estabelecidos neste estudo, a seleção de amostras ultrapassou o período 
estipulado no plano de trabalho proposto. Os casos selecionados seguirão as análises 
observando o cronograma previamente estabelecido para a execução das atividades, 
buscando otimizar os processos de avaliação imuno-histoquímica e estatística. 

 
Conclusão 
 

GPs, CR e CRRs representam possivelmente diferentes estágios da inflamação 
periapical. A prevalência de infiltrado grau III em GPs e CRs sugere que este esteja 
associado ao caráter inflamatório proeminente destas lesões e a presença do foco 
infeccioso associado. O revestimento epitelial atrófico dos CRRs, bem como as 
características de seu infiltrado inflamatório apontam que a remissão do processo 
infeccioso pode estar associada a remoção do foco de infecção. 
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TÍTULO: Percepção do autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não 

Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

A sociedade perpassa por diversas mudanças no processo de saúde-doença que estão 
relacionadas aos aspectos demográficos e epidemiológicos. À medida que os padrões 
de mortalidade se modificam e o rápido processo de envelhecimento humano se 
desenvolve, observa-se um crescente aumento das condições crônicas, como as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O autocuidado, por sua vez, é considerado 
como sendo papel central no acompanhamento dessas doenças para a manutenção da 
saúde. Objetivou-se verificar como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem 
o autocuidado relacionado às DCNT. Trata-se de um estudo com abordagem 
quantitativa, descritivo e exploratório, realizado na área adscrita da Unidade Básica de 
Saúde da Família-II do bairro de Felipe Camarão, junto a usuários cadastrados. A 
pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra já coletada (62), observou-se que 
a maioria é do gênero feminino, possui ensino fundamental incompleto, com renda 
média igual a um salário mínimo, independentes para preparar o alimento sozinho e 
realizar as atividades básicas de vida diária, assim como, administrar seus 
medicamentos. Quanto ao grau de autocuidado, a maioria foi classificada com grau 
bomde autocuidado. Portanto, conclui-se que o autocuidado contribui para manutenção 
da saúde, assim como favorece a continuidade dos cuidados durante todo o processo 
de saúde doença. Observa-se a necessidade de intervenções multidisciplinares para 
agregar melhorias no processo de cuidar. 
 
Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica. 

TITLE: PERCEPTION OF SELF-CARE OF USERS WITH CHRONIC DISEASES IN 

PRIMARY HEALTH CARE. 

Abstract 

Society undergoes through several changes in the health-disease process that are 
related to multiple factors and associated with demographic and epidemiological 
aspects. As mortality patterns change and the rapid process of human aging develops, 
chronic conditions such as NCDs are increasing. Self-care, in turn, is considered to be a 
central role in monitoring these diseases to maintain health. The objective was to verify 
how users of Primary Health Care perceive self-care related to NCDs. This is a study 
with a quantitative, descriptive and exploratory approach, conducted in the assigned area 
of the Basic Family Health Unit-II of Felipe Camarão neighborhood, with registered 
users. The research is ongoing and from the total sample collected (62), it was observed 
that most are female, have incomplete primary education, with an average income equal 
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to one minimum wage, independent to prepare food alone and perform the basic 
activities of daily living, as well as administering their medicines. Regarding the degree 
of self-care, most were classified as good self-care. Therefore, it is concluded that self-
care contributes to the maintenance of health, as well as favors the continuity of care 
throughout the disease health process. There is a need for multidisciplinary interventions 
to add improvements in the care process. 

 
Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease. 

Introdução 

Ao longo dos anos as populações perpassam por diversas mudanças que estão 
relacionadas à múltiplos fatores - físicos, socioeconômicos, culturais, entre outros. Tais 
mudanças, principalmente no que diz respeito à situação de saúde, podem ser avaliadas 
através dos aspectos demográficos e epidemiológicos (MENDES, 2010). As questões 
demográficas estão relacionadas com as alterações nas taxas de natalidade e 
mortalidade, as quais se modificam conforme a dinâmica de uma sociedade que passa 
por fases de desequilíbrio demográfico (VASCONCELOS; GOMES, 2012). Já os 
aspectos epidemiológicos estão associados às alterações do perfil de morbimortalidade 
da população de uma região (BRASIL, 2019). 
À medida que a expectativa de vida aumenta, que os padrões de mortalidade se 
modificam e o rápido processo de envelhecimento humano se desenvolve, observa-se 
que há um crescente incremento relativo às condições crônicas (MENDES, 2010). A 
exemplo dessas condições tem-se as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as DCNT resultam do 
somatório de diversos fatores de risco como: genéticos, fisiológicos, ambientais e 
comportamentais, dos quais, estes dois últimos têm como principais causas o 
tabagismo, o alcoolismo e a alimentação pouco saudável. Conforme Malta et al., (2015), 
a incidência das DCNT têm influência das condições de vida, das desigualdades sociais, 
não sendo resultado apenas do estilos de vida. 
Nessa perspectiva, indivíduos que estão expostos a esses riscos possuem maiores 
chances de óbito por DCNT e seus principais tipos são: doenças cardiovasculares 
(ataques cardíacos e derrames), cânceres, doenças respiratórias crônicas (doença 
pulmonar obstrutiva crônica e asma) e diabetes, as quais, são responsáveis por mais 
de 80% das mortes prematuras por DCNT (OMS, 2018). Apesar desse percentual 
aumentado, o relatório da OMS de 2015 aponta que a maioria dessas mortes 
prematuras são evitáveis. 
No âmbito da assistência à saúde e das doenças crônicas, entender essas condições 
permite conhecê-las melhor e, assim, poder prevenir os possíveis agravos através de 
estratégias de saúde (MENDES, 2018). Tendo em vista esses agravos, foi elaborado, 
em 2011, no Brasil, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, 
com o intuito de ofertar uma atenção integral às pessoas, através do desenvolvimento 
e a implementação de políticas públicas efetivas, completas, sustentáveis e 
fundamentadas em evidências para a prevenção, o controle e o cuidado (BRASIL, 
2013). Na estrutura da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a Atenção 
Básica à Saúde (ABS) tem caráter estratégico (BRASIL, 2013). Assim, a Atenção 
Primária à Saúde (APS), disponibiliza atendimento abrangente, acessível e baseado na 
comunidade e esse atendimento visa incluir um espectro amplo de serviços que vão 
desde a promoção da saúde e prevenção até o controle de doenças crônicas e cuidados 
paliativos (OMS, 2019). 
No que se refere ao cuidado, um dos elementos que fazem parte do acompanhamento 
das DCNT nos serviços de saúde é o autocuidado. No Modelo de Atenção às Condições 
Crônicas (MACC), a atenção à saúde é fortemente ancorada em ações de autocuidado 
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apoiado e a atenção à saúde prestada (BRASIL, 2013). Isso é feito por meio do incentivo 
no papel central das pessoas na administração de sua própria saúde, de estratégias de 
apoio para o autocuidado, metas e planos a serem alcançadas, resolução de problemas 
e monitoramento, entre outros. O autocuidado efetivo visa reconhecer o papel primordial 
das pessoas usuárias na atenção à saúde e formar um sentido de auto-responsabilidade 
sanitária (MENDES, 2012). As avaliações da carga de doenças são imprescindíveis 
para a elaboração de indicadores que subsidiem o planejamento, execução e avaliação 
das ações de saúde (MARINHO; PASSOS; FRANÇA, 2016). Assim, objetivou-se 
verificar como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem o autocuidado 
relacionado às Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 
 
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e exploratório. O local de 
escolha para realização do estudo foi o bairro de Felipe Camarão, especificamente a 
área adscrita em torno da Unidade Básica de Saúde da Família-II de Felipe Camarão 
(UBSF-II). A referida unidade de saúde localiza-se na região do Distrito Sanitário Oeste, 
escolhida pelo fato de ser uma região periurbana de uma capital em franco processo de 
urbanização, e jovem, apresentando um rápido crescimento populacional devido a 
receber nos últimos anos, grande parte dos imigrantes da zona rural do Estado do RN. 

A escolha da área deve-se, principalmente, pelo fato de ser um bairro grande, com 
localização de região periurbana de Natal, uma população elevada em torno de 110 mil 
habitantes, e com 44 anos de existência. A população, já apresenta indicativos altos 
para idades acima de 60 anos e também uma população adulta em fase reprodutiva de 
trabalho, com altos índices de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de 
escolaridade e renda. 

Para definir a amostra foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. Aplicou-se a 
fórmula do dimensionamento amostral (BARBETTA, 2003), e, de acordo com os 
cálculos realizados, da população de 1.158 usuários cadastrados na UBS com doenças 
crônicas não transmissíveis, chegou-se a uma amostra de 289. 

A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT, 
vinculados a UBSF-II, residentes em áreas adscritas, maior de 18 anos e que ele ou o 
responsável tenham condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja, 
esteja em condições físicas e mentais para participar e que, após a leitura do Termo de 
consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitou participar conforme as exigências da 
Portaria Nº. 466/2012 do Ministério da Saúde que regulamenta as normas para o 
desenvolvimento de pesquisas com seres humanos. 

Os participantes eram identificados por meio do contato com as enfermeiras das equipes 
de saúde. A priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, em seguida, iniciou-se 
a coleta dos dados com abordagem em seus domicílios ou na sala de espera da UBS, 
enquanto aguardava algum atendimento de saúde. 

Foi aplicado um questionário elaborado por Santos (2016), baseado na proposta de 
Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção primária de 
saúde e, associado à teoria de enfermagem geral do déficit do autocuidado. 
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O questionário sobre autocuidado relacionado às DCNT contém questões sobre os 
fatores de risco comuns aos quatro grupos de doenças – tabagismo, inatividade física, 
alimentação não saudável e uso de álcool (BRASIL, 2011). Além disso, o instrumento 
contém questões abertas com intuito de identificar como os indivíduos percebem o seu 
autocuidado. 

Inicialmente, os dados coletados para identificar o perfil de autocuidado apresentado 
foram compilados a partir da aplicação do formulário e os dados coletados serão 
tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versão 20.0. Após o tratamento dos dados, realizou-se uma 
avaliação a partir de uma estatística descritiva, com frequências relativas e absolutas, 
apresentadas através de tabelas. 

Em seguida, as questões abertas referentes ao autocuidado, em cada dimensão 
(Padrão de sono e repouso; Exercícios físicos; Vícios; Padrões nutricionais; Estilo de 
vida; Ansiedade; Depressão; Comportamento emocional; higiene pessoal e 
vestimentas; eliminações; deambulação e administração de medicamentos), foram 
categorizadas, ou seja, para cada pergunta as respostas têm duas categorias que 
indicam o autocuidado correto ou incorreto. Após a recategorização, foi calculado o 
índice de autocuidado (em porcentagem) para cada usuário entrevistado, dividindo-se 
o número de respostas que indicam autocuidado correto pelo número total de questões 
aplicadas (31) e multiplicado por 100. Baseado no estudo de Lima e Araújo (2005), 
foram classificados como apresentando péssimo grau de autocuidado, quando ele 
realiza de 0 a 20% das ações de autocuidado citadas; como ruim àqueles que realizam 
acima de 20% até 40%; como regular àqueles que realizam acima de 40% até 60%; 
como bom àqueles que realizam acima de 60% até 80%, e como ótimo, àqueles que 
realizam acima de 80%. 

A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número 
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
94030518.5.0000.5 

 
Resultados e Discussões 
 
TABELA 1 - Em anexo 
A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, já foram pesquisados um córpus 
de 62 usuários com DCNT. Desses, a maioria se identificou como pardos (53,2%), 
casados (35,5%), do gênero feminino (85,5%), com religião católica (67,7%), tendo 
como profissão empregada doméstica ou diarista (19,4%), escolaridade ensino 
fundamental incompleto (66,1%) e renda igual a um salário mínimo (43,5%). 

A redes de atenção à saúde visam o acompanhamento das DCNT através de modelos 
que ajudam a estratificar e organizar a forma como a atenção será oferecida. Para que 
essas intervenções aconteçam, é necessário avaliar os determinantes e suas 
populações para definir ações e práticas da equipe de saúde mais adequadas a cada 
grupo (BRASIL, 2013). 

Nessa perspectiva de avaliar e confrontar os determinantes sobre as DCNT, um estudo 
feito para avaliar as ações do autocuidado de idosos, constatou semelhança com o 
resultado do presente estudo, no que se refere à caracterização socioeconômica. Assim, 
no estudo (SANTOS et al., 2012) observou-se que 54,1% eram mulheres, 64,8% não 
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completaram o ensino fundamental e 44,2% tinham renda menor que um salário mínimo. 
Resultado semelhante foi encontrado em outro estudo, o qual demonstrou a prevalência 
de DCNT no grupo feminino em relação ao masculino e nos grupos com menor 
escolaridade. Este indicador social pode estar associado ao fato de que o baixo nível de 
conhecimento das doenças e de seus fatores de risco prejudica a prevenção das DCNT 
(SATO et al., 2017). De acordo com Santos e Griep (2013), às mulheres vivem, em 
média, 8 à 10 anos a mais que os homens, por causa disso elas apresentam maior 
vulnerabilidade para as DCNT. 

No que se refere ao estado civil, o estudo de Santos e Griep (2013) que foi realizado 
com idosos e estava associado a capacidade funcional, demonstrou nos seus resultados 
que a maioria dos entrevistados também eram casados (51,7%), corroborando assim 
com o presente estudo, o qual teve como maioria o estado civil de casado (35,5%). 

Na tabela 2, no que concerne às características de autocuidado desses usuários, a 
maioria dos entrevistados referiram que não praticavam esportes (77,4%), não 
possuíam nenhum vício (59,7%), conseguem preparar o alimento sozinho (80,6%), não 
fazem uso de dieta apropriada (54,2%), não possuem dificuldade na mastigação e 
deglutição (90,3%) e serem dependentes para o preparo dos alimentos (80,6%). A maior 
parte dos entrevistados, ainda, relataram que recebem visita de familiares (72,6%), 
recebem visita de amigos (80,6%), não possuem vida sexual ativa (64,5%), sofrem de 
ansiedade (51,6%) e toda a amostra não tinha dependência para higiene corporal. 
Quanto a dependência para higiene oral, a maioria (92%) afirmou serem dependentes, 
não possuírem dependência para vestir-se (98,3%), não possuem dependência para 
eliminações vesicais e intestinais (100%) e não possuem dependência para deambular 
e para administrar seus medicamentos (96,8%). 

TABELA 2 - Em anexo 

Um estudo (PINTO et al., 2016) realizado com idosos de uma determinada unidade de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que também possuíam DCNT, foi possível 
identificar o grau de dependência deles em relação ao seu autocuidado. Nesse sentido, 
em relação ao preparo das suas próprias refeições, 91,1% referiram não necessitar de 
ajuda para realizar essa atividade. Esse resultado corrobora com o presente estudo, no 
qual aponta que 80,6% dos entrevistados não são dependentes para o preparo das 
refeições. 

Ainda sobre o estudo de Pinto et al., (2016), no que se refere a dependência para vestir-
se, 94% dos entrevistados relataram que não possuíam esse tipo de dependência, 
concordando, portanto, com o presente estudo, o qual aponta que 98,3% das pessoas 
entrevistadas não dependem de alguém para vestir-se. 

No que se refere a dependência para administração de medicamentos, um estudo 
(OROZCO; ALVES, 2017) constatou que os sujeitos da pesquisa também eram os 
responsáveis pela administração, corroborando, assim, com este presente estudo, onde 
a maioria dos entrevistados (96,8%) não necessitam de ajuda para desenvolver essa 
ação. A utilização criteriosa e cautelosa dos medicamentos, sua correta utilização e 
orientação adequada às pessoas idosas e seus familiares, são alguns dos elementos 
essenciais na manutenção da qualidade de vida do idoso (BRASIL, 2006). 

No mesmo estudo (OROZCO; ALVES, 2017), avaliou-se a percepção dos participantes 
em relação ao autocuidado. Assim, demonstrou-se que o autocuidado realizado por elas 
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foi satisfatório, tendo em vista as ações que trazem benefícios para a própria saúde, 
como o controle alimentar, administração de medicamentos, atividade física entre 
outros. 

Já o estudo de Santos et al., (2012), concluiu que há déficit no autocuidado de idosos 
com DCNT devido o descuido em diversos aspectos relacionados ao autocuidado. 
Dentre esses aspectos destacaram-se a atividade e a promoção da saúde que 
estiveram associados às limitações físicas inerentes ao ciclo vital, ao déficit de 
conhecimento e ao baixo poder aquisitivo. 

No que se refere ao Índice de Autocuidado, os valores oscilaram entre 48,3 e 90,3. Do 
total, sete indivíduos foram classificados como tendo um grau de autocuidado regular 
43, como bom e 12, como ótimo. 

Um estudo realizado com idosos para avaliar os graus de autocuidado, evidenciou que 
houve predominância de 54,17% das mulheres no grau de autocuidado ótimo, contra 
46,43% dos homens. Por outro lado, os homens predominaram com 25% no grau 
regular, contra 8,33% das mulheres. Os achados evidenciaram que as mulheres 
entrevistadas demonstraram adotar mais a prática do autocuidado do que os homens, 
mesmo que a diferença tenha sido mínima (LIMA; ARAÚJO, 2005). 

Para avaliar o grau de dependência em relação ao autocuidado, um estudo foi realizado 
para avaliar o grau de autocuidado de pacientes hospitalizados que também possuíam 
DCNT. Neste estudo, constatou-se que dos 193 pacientes classificados, 98 eram 
independentes (50,78%), enquanto 95 apresentavam algum tipo de dependência para 
o autocuidado (49,22%) (COSTA; CASTRO; ACIOLE, 2013). Esses resultados vão ao 
encontro do presente estudo e concordam que a maioria dos entrevistados com DCNT 
são independentes para praticar o autocuidado. 

 
Conclusão 

 

Com este estudo foi possível avaliar indivíduos acometidos por DCNT quanto às 
características socioeconômicas e de autocuidado, identificando o grau de dependência 
dos entrevistados para executar as ações de autocuidado. Os principais achados 
socioeconômicos demonstraram que a população prevalente é do sexo feminino, sendo 
a maioria casada, com ensino fundamental incompleto e renda de até um salário 
mínimo. De acordo com os resultados obtidos por este estudo é possível concluir que 
os participantes foram classificados como tendo um grau de autocuidado bom, 
contribuindo, assim, para manutenção da saúde levando-se em conta a melhoria das 
condições de saúde e a continuidade do cuidado sobre o processo de saúde. 

Considerando as características do processo de envelhecimento com influências 
sociais, as fragilidades impostas por essa condição e a avaliação dos níveis de 
independência dos participantes, pressupõe-se a necessidade de intervenções de 
outras áreas, não somente a de saúde, no desenvolvimento de ações completas para 
melhoria no processo de cuidar da pessoa idosa. 

Ressalta-se, a importância de uma discussão ampliada quanto à prevenção e ao 
enfrentamento da dependência do usuário junto aos profissionais de saúde. O desafio 
de aprender a trabalhar de forma integral envolve a compreensão dos fatores 
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predisponentes e o foco nas ações de um objetivo, isto é, prevenção das incapacidades. 
Além de sugerir uma caracterização das doenças crônicas como fator predisponente 
para dependência em idosos. Entretanto, avaliar o idoso de maneira integral continua a 
ser o fator mais influente para construção de planos de cuidados coesos e capazes de 
preservar a autonomia da pessoa idosa por mais tempo por mais tempo. 
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PERCEPÇÃO DO AUTOCUIDADO DE USUÁRIOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
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PERCEPÇÃO DO AUTOCUIDADO DE USUÁRIOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 
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TÍTULO: Caracterização física e físico química do óleo de quinoa (CHENOPODIUM 

QUINOA) obtido opor via biotecnológica. 

Resumo 

O óleo da semente da quinoa (ChenopodiumquinoaWilld.) possui grande potencial 
funcional pelo seu alto valor nutricional. O objetivo desse trabalho foi realizar a avaliação 
dos parâmetros físico-químicos e químicos do óleo de quinoa obtido por biotecnologia 
(ChenopodiumquinoaWilld). Para a caracterização físico-química e químicado óleo 
foram realizadas às seguintes análises: índice de acidez, peróxido, iodo (método AOCS) 
e perfil de ácidos graxos utilizando um Cromatografo Gasoso Acoplado a Massas. A 
concentração de alfa e gama-tocoferol foi determinada por Cromatografia Líquida de 
Alta eficiência (CLAE) e a determinação dos minerais utilizando a técnica de 
espectrometria de emissão óptica com plasma (ICP/OES). Os índices de acidez e 
peróxido foram: 1,6 mgKOH.g-1 e 1,7 meq.Kg-1, respectivamente e indicam a boa 
qualidade do óleo. Dentre os ácidos graxos foram encontrados os ácidos miristico, 
palmítico, linolêico e olêico majoritariamente.A presença de ácidos graxos poli-
insaturados no óleo de quinoa obtido por via biotecnológica demonstra seu potencial 
benéfico à saúde humana. Os resultados das concentrações de alfa e gama-tocoferol 
foram de 5,6 e 7,3 mg.mL-1, respectivamente. Na análise de minerais o cálcio (19,8 
mg.g-1) apresentou maior concentração. As análises físico-químicas e químicas 
indicaram que o processo de extração por via biotecnológica não alterou a qualidade do 
óleo e que o óleo apresenta potencial para ser utilizado em alimentos. 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos; minerais; vitamina E. 

TITLE: Physical and physical chemical characterization of quinoa oil (CHENOPODIUM 

QUINOA) obtained by biotechnological opposition. 

Abstract 

Quinoa seed oil (ChenopodiumquinoaWilld.) Has great functional potential for its high 
nutritional value. The objective of this work was to evaluate the physicochemical and 
chemical parameters of quinoa oil obtained by biotechnology 
(ChenopodiumquinoaWilld). For the physicochemical and chemical characterization of 
oil, the following analyzes were performed: acidity index, peroxide, iodine (AOCS 
method) and fatty acid profile using a Mass-Gaseous Gas Chromatograph. Alpha and 
gamma-tocopherol concentration was determined by High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) and the determination of minerals using the plasma optical 
emission spectrometry (ICP / OES) technique. The acidity and peroxide indexes were: 
1.6 mgKOH.g-1 and 1.7 meq.Kg-1, respectively and indicate the good quality of the oil. 
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Among the fatty acids were found mainly myristic, palmitic, linoleic and oleic acids. The 
presence of polyunsaturated fatty acids in quinoa oil obtained through biotechnology 
demonstrates their potential beneficial to human health. Alpha and gamma-tocopherol 
concentration results were 5.6 and 7.3 mg.mL-1, respectively. In the mineral analysis 
calcium (19.8 mg.g-1) presented higher concentration. The physicochemical and 
chemical analyzes indicated that the process of extraction by biotechnology did not 
change the oil quality and that the oil has potential to be used in food. 
 
Keywords: Fatty acids; minerals; vitamin E. 

Introdução 

1. Introdução 

     Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), pertencente à família Chenopodiaceae, é uma 
planta nativa da região andina que cresce em muitas altitudes diferentes e sob várias 
condições climáticas. A história do seu consumo humano atinge os 5000 anos, sendo 
considerada como um excelente pseudocereal por suas características 
nutricionais.1,2Nos últimos anos, vem recebendo papel de destaque devido ao 
excelente valor nutricional.3 Pois, além de um alto teor de carboidratos ricos em amido, 
a quinoa se destaca como uma boa fonte de proteínas sem glúten, apresentando um 
perfil equilibrado de aminoácidos, lipídios ricos em gorduras insaturadas, fibras 
dietéticas e micronutrientes, tornando a quinoa uma fonte alternativa sem glúten aos 
cereais comuns.4Junto a isso, outra grande classe de produtos vêm ganhando destaque 
na indústria alimentícia, são os óleos vegetais, que são destinados a elaboração de 
diversos produtos. O óleo de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) apresenta grande 
potencial funcional pelo seu alto valor nutricional. Entretanto, é usualmente extraído com 
solventes orgânicos, o que o torna economicamente inviável devido ao seu baixo 
rendimento. Com base nisso, o objetivo do presente estudo foi realizar a avaliação dos 
parâmetros físico-químicos (índice de acidez, índice de saponificação, índice de 
peróxido, índice de iodo e cinzas) e químicos (perfil de ácidos graxos, concentração de 
alfa e gama-tocoferol, determinação de minerais e espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier – FTIR) do óleo de quinoa (Chenopodium quinoa) obtido por 
processo biotecnológico. O óleo de quinoa da espécie (Chenopodium quinoa willd.)foi 
obtido por biotecnologia utilizando os microrganismos Pichia pastores e Lactobacillus 
subtilis e fornecido pela empresa Plantus S/A. 

 
Metodologia 

 

2. Metodologia 

2.1. Material 

     O óleo de quinoa da espécie Chenopodium quinoa willd. foi produzido e gentilmente 
fornecido pela empresa Plantus S.A. (Rio Grande do Norte, Brasil), sendo transportados 
sob em condições adequadas, sob proteção de luz e refrigerado para o laboratório de 
Bromatologia do Departamento de Farmácia, na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), onde recebeu um jato de nitrogênio líquido e foi armazenado a 4°C. 
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   O óleo foi produzido pela empresa Plantus S/A, através de processo biotecnológico 
utilizando os microrganismos Pichia pastoris e Lactobacillus subtilis (cedidos pela 
EUCODES). 

2.2. Determinação do perfil de ácidos graxos do óleo de quinoa 

     Para a determinação do perfil de ácidos graxos foi realizado uma esterificação para 
obtenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs), seguindo a metodologia 
descrita por Hartman e Lago.5 

     A quantificação foi realizada por normalização das áreas dos picos e a identificação 
pela biblioteca de banco de espectros de massas (NIST), utilizando um GCMS-QP2010 
(Shimadzu, Kyoto, Japan) equipado com uma coluna Durabound DB-23 (30 m x 0.25 
mm x 0.25 µm) no Laboratório de Combustíveis e Materiais (NPE-LACOM) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A temperatura do injetor e do detector foram 
fixados em 230°C e temperatura da coluna em 90 °C. O gradiente de eluição na coluna 
foi de 90 a 150°C (10 °C/min), 150 a 200 °C (2 °C/min), 200 a 230 °C (10 °C/min) em 
um tempo total de corrida de 39 minutos com um split de 100. O gás transportador foi 
He. 

2.3. Caracterização físico-química do óleo de quinoa 

   O óleo de quinoa foi submetido à caracterização físico-química, no Laboratório de 
Bromatologia do Departamento de Farmácia da UFRN, por meio das seguintes 
determinações: índice de acidez (IA), índice de peróxido (IP), índice de iodo (II) e cinzas. 

2.3.1 Índice de acidez: 

     O índice de acidez foi determinado por titulometria com hidróxido de sódio (0,1 M) 
pelo método proposto pelo Instituto Adolf Lutz (IAL). 6 As análises foram realizadas em 
triplicata e expressas em média e desvio-padrão. 

2.3.2 Índice de peróxido: 

     A determinação do índice peróxido foi realizada por titulometria com tiossulfato de 
sódio (0,001 N) pelo método proposto por IAL6, expresso em mg KOHg-1. As análises 
foram realizadas em triplicata e expressas em média e desvio-padrão. 

2.3.3 Índice de iodo pelo método de Wijs: 

     O índice de iodo foi obtido por titulação com tiossulfato de sódio (0,1 M), eexpresso 
em cg I2g-1 com média e desvio-padrão. As análises foram realizadas em triplicata. 

2.4. Determinação dos minerais no óleo de quinoa: 

     A determinação dos minerais no óleo de quinoa foi realizada utilizando a técnica de 
espectrometria de emissão óptica com plasma (ICP/OES), por meio do espectrômetro 
ICP-OES-iCAP 6000 Series, o qual detecta a radiação eletromagnética emitida por íons 
excitados ou átomos neutros na região UV-visível. A análise foi realizada no Núcleo de 
Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resídua (NUPPAR) da UFRN. 
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     Os seguintes minerais foram determinados: cálcio, cobalto, cobre, cromo, ferro, 
fósforo, magnésio, manganês, níquel, potássio, selênio, sódio e zinco. 

2.5. Determinação de alfa e gama tocoferol no óleo de quinoa por cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE): 

     As concentrações de alfa-tocoferol e gama-tocoferol no óleo de quinoa foram 
determinadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) no Laboratório de 
Alimentos e Bioquímica da Nutrição (LABAN) do Departamento de Bioquímica da 
UFRN.  

     Para isso, foi realizada uma diluição de 200 μL do óleo de quinoa e 800 μL de 
diclorometano, em triplicata, para serem aplicados por meio de injeção direta.  

     Foram injetados 50 μL de cada amostra em cromatógrafo (Shimadzu), com bomba 
LC-10 AD (Shimadzu), acoplado a um Detector SPD-10A (Shimadzu) UV-VIS e 
integrador Chromatopac C-R6A (Shimadzu), com uma coluna Ascentis® C18 (Sigma 
Aldrich®) 25 cm x 4.6 mm. A fase móvel utilizada foi a combinação de metanol (50%) 
com acetonitrila (50%), em sistema isocrático, com fluxo de 1,0mL/min. A identificação 
e quantificação do alfa-tocoferol e do gama-tocoferol das amostras foram estabelecidas 
por comparação com o tempo de retenção e a área dos respectivos padrões (alfa-
tocoferol e gama-tocoferol, Sigma®). 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Perfil de ácidos graxos 

     Os óleos vegetais vêm ganhando destaque cada vez mais na indústria alimentícia, 
não somente devido aos atributos sensoriais, mas também pelos inúmeros nutrientes, 
dentre os quais se destacam os ácidos graxos. Há relatos na literatura do perfil de ácidos 
graxos do óleo de quinoa extraído por meio da utilização de diferentes solventes 
orgânicos. No entanto, não há registros da extração do óleo por via biotecnológica. Na 
análise qualitativa dos ácidos graxos foram encontrados os ácidos miristico, palmítico, 
linolêico e olêico majoritariamente. A presença elevada de ácidos graxos poli-
insaturados (PUFAs) no óleo de quinoa obtido por via biotecnológica demonstra seu 
potencial benefício à saúde humana, tendo em vista que tais ácidos graxos apresentam 
efeitos benéficos na redução do colesterol, prevenção de Diabetes Mellitus (DM) e 
redução do risco de doença cardiovascular.7 

3.2 Propriedades físico-químicas 

     O crescente interesse pelo óleo de quinoa exige uma investigação sobre as suas 
propriedades físico-químicas. 

    O índice de acidez revela o estado de conservação do óleo, enquanto que o índice 
de peróxido avalia o estado de conservação dos óleos. Os va,ores encontrados para os 
índices de acidez e peróxido foram 1,6 mgKOH.g-1 e 1,7 meq.Kg-1, respectivamente, e 
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encontram-se em conformidade com os limites máximos estabelecidos pelo Codex 
Alimentarius Comission, indicando uma boa qualidade do óleo. 

    O índice de iodo é a medida da insaturação de um óleo. Isto explica porque cada óleo 
possui um intervalo característico do valor desse índice6.O valor do índice de iodo 
encontrado foi de 93,344 (1,840) cg I2g-1, sendo inferior ao relatado por Repo-Carrasco 
et al8 (127.81 cg I2g-1). Tendo em vista que quanto maior for a insaturação do óleo 
maior será seu índice de iodo, este resultado mostra-se condizente, uma vez que foi 
observado um percentual menor de ácidos graxos insaturados do que o observado no 
estudo de Repo-Carrasco et al.8. 

3.3 Análises de minerais 

    O mineral que apresentou maior concentração foi o cálcio (19,8 mg.g-1). Não há 
relatos na literatura da concentração de minerais encontrados no óleo de quinoa. Mas 
estudos da semente de quinoa também demonstram a predominância desse mineral. 

    O óleo de quinoa investigado não passou por processamento (refino) após a 
obtenção. Sabe-se que ocorre uma redução significativa no teor de minerais dos óleos 
refinados quando comparados aos óleos brutos. Tal redução é fundamental a fim de 
melhorar a qualidade e estabilidade do produto final.9 

3.4 Quantificações de alfa e gama tocoferol 

    Os óleos vegetais apresentam quantidades relativamente baixas de beta-tocoferol, 
por isso foram realizadas as análises de alfa e gama tocoferol. Os resultados das 
concentrações de alfa e gama-tocoferol foram de 5,6 e 7,3 mg.mL-1, respectivamente, 
sendo superiores aos encontrados na literatura. 

    Segundo Lima e Gonçalves10, a determinação da concentração de tocoferóis em 
óleos vegetais pode ser realizada por dois métodos: diluição da amostra em solvente 
apropriado e sua injeção direta em cromatógrafo ou a saponificação da amostra para 
posterior extração da fração insaponificável contendo a vitamina E. A diluição e injeção 
direta da amostra é um método mais rápido, simples e que reduz a possibilidade de 
degradação da amostra; já a saponificação é uma prática mais demorada e que 
aumenta a degradação da vitamina. 

    As concentrações maiores de vitamina E encontradas no presente estudo quando 
comparadas aos estudos acima citados, pode ser devido ao fato da análise ter sido 
realizada por injeção direta, enquanto os demais estudos utilizaram a saponificação da 
amostra. 

    A presença significativa de vitamina E no óleo de quinoa, além de torná-lo uma fonte 
potencial desta vitamina, é importante para proteger os ácidos graxos da oxidação. 

 
Conclusão 
 

4. Conclusões 
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    O presente trabalho avaliou a caracterização física química e química do óleo de 
quinoa obtido por via biotecnológica. De acordo os resultados o óleo de quinoa 
apresenta uma boa qualidade apresentando um potencial para ser utilizado em 
alimentos, e, além disso, mostra que o processo biotecnológico não altera as 
propriedades do óleo. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

COM HEPATITE AUTOIMUNE ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

Resumo 

 

Sabe-se que a hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica, 
caracterizada pela presença de autoanticorpos, níveis altos das transaminases e por 
hipergamaglobulinemia. A HAI pode ser diferenciada em tipo 1 e 2 de acordo com os 
autoanticorpos encontrados sorologicamente. Sabe-se que seu desenvolvimento é 
multifatorial, sendo o fator genético o principal desencadeador. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar parâmetros bioquímicos referentes à função hepática de crianças e 
adolescentes com HAI atendido em um hospital de referência. Assim, foram incluídos 
19 pacientes atendidos no setor de Hepatologia Pediátrica do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) e buscou-se realizar a avaliação bioquímica a partir do sangue 
coletado, com o intuito de avaliar o perfil hepático, através da determinação das 
atividades das enzimas alanina aminotransferases (ALT), aspartato amino transferase 
(AST), gama glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (FAL), e a bilirrubina total, 
direta e indireta. Foram observados valores acima do intervalo de referência para todos 
os parâmetros avaliados. Assim, pode-se concluir que o perfil hepático das crianças e 
adolescentes incluídos no presente estudo foi compatível com o esperado para esta 
população. 

 
 
Palavras-chave: hepatite autoimune, vitamina D, perfil hepático 

TITLE: EVALUATION OF HEPATIC PROFILE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

WITH AUTOIMMUNE HEPATITIS AT A REFERENCE HOSPITAL 

Abstract 
 

Autoimmune hepatitis (AIH) is known to be a chronic inflammatory disease characterized 
by the presence of autoantibodies, high levels of transaminases, and 
hypergammaglobulinemia. AIH can be differentiated into types 1 and 2 according to 
serologically found autoantibodies. It is known that its development is multifactorial, 
being the genetic factor the main trigger. The aim of the present study was to evaluate 
biochemical parameters related to liver function in children and adolescents with HAI 
treated at a referral hospital. Thus, 19 patients treated at the Pediatric Hepatology 
department of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL) were included. The aim of 
this study was to perform the biochemical evaluation from the collected blood, in order 
to evaluate the liver profile through the determination of enzyme activities. alanine 
aminotransferases (ALT), aspartate amino transferase (AST), gamma glutamyl 
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transferase (GGT), alkaline phosphatase (FAL), and total direct and indirect bilirubin. 
Values above the reference range were observed for all parameters evaluated. Thus, it 
can be concluded that the liver profile of children and adolescents included in the present 
study was compatible with the expected for this population. 

 
 
Keywords: autoimmune hepatitis, vitamin D, liver profile 

Introdução 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica e que possui etiologia 
ainda desconhecida, e embora saiba-se que seu desenvolvimento é multifatorial, o fator 
genético é o principal desencadeador da doença. É relativamente rara, sendo a 
prevalência de 11 a 17 indivíduos por cada 100000, com uma incidência de 1 a 2 
indivíduos por ano por cada 100000 e pode surgir em ambos os sexos, entretanto tem 
maior prevalência no sexo feminino, e todos os grupos etários e raça. (CORREIA, L. et 
al, 2013) 

Esta doença é caracterizada pela presença de autoanticorpos circulantes, níveis 
elevados de transaminases (Aspartato aminotransferase – AST e Alanina 
aminotransferase - ALT), histologicamente por hepatite de interface, e sorologicamente 
por hipergamaglobulinemia, principalmente pelo aumento dos níveis de imunoglobulina 
G (IgG). Ao analisar o perfil sorológico dos autoanticorpos, é possível ser diferenciada 
em dois tipos, o tipo 1 possui anticorpos antinucleares (ANA) e/ou antimúsculo liso 
(SMA) e tipo 2 com anticorpos antimicrossomais do fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1). 
(LIBERAL, R.; MIELI-VERGANI, G.; VERGANI, D, 2016) E geralmente, crianças são 
mais acometidas pela HAI do tipo 2 e HAI do tipo 1 é mais frequente em indivíduos com 
idade entre 16 e 30 anos. (PEREIRA, 2018). 

A vitamina D, pró-hormônio que necessita de duas hidroxilações, que ocorrem no fígado 
e rim, para ser ativado, é um importante regulador da fisiopatologia hepática, exercendo 
atividades mediadora, anti-proliferativa e anti-fibrótica quando o tecido hepático é 
agredido. Posto isto, a insuficiência/deficiência de vitamina D pode ocasionar fibrose 
hepática, um fator estimulador da HAI. A mediação das funções exercidas pela vitamina 
D é feita pelo receptor da vitamina D (VDR). (SMYK et al, 2013; UDOMSINPRASERT; 
JITTIKOON. 2019; LIWINSKI; SCHRAMM, 2017) 

O VDR é expresso em todas as células que a vitamina D atua, sendo facilmente 
encontrado nas células imunológicas, como monócitos, macrófagos, células dendríticas, 
células NK e linfócitos, constatando que o VDR é um imunorregulador. Logo, atualmente 
cada vez mais estudos interligam o polimorfismo do VDR com doenças autoimunes 
como artrite reumatoide e hepatite autoimune (HEDEAB et al., 2018). 

A associação entre a HAI e a vitamina D vem sendo estudada nos últimos anos, uma 
vez que o metabolismo da vitamina D e a transformação em sua forma ativa está 
diretamente ligada ao fígado – órgão-alvo da HAI. Embora não se tenham muitos 
estudos na literatura abordando o estado nutricional da vitamina D em pacientes com 
HAI, há relatos de que polimorfismos no gene que codifica o VDR favorecem o 
desenvolvimento desta doença (ELANGOVAN; CHAHAL; GUNTON, 2017; SMIK et al, 
2013). Uma vez que polimorfismos estejam presentes, a transcrição gênica, e 
consequentemente, a expressão do RNAm pode estar alterada. 
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Diante o exposto, é visto que é importante se estudar a associação da vitamina D e o 
gene que codifica seu receptor (VDR) com o desenvolvimento da HAI. Assim como, 
avaliar os parâmetros bioquímicos referentes ao perfil hepático desses pacientes. 

 
Metodologia 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes - HUOL/UFRN, sob o parecer número 2.484.488 e todos os pacientes e 
seus Responsáveis Legais foram informados da pesquisa. Ao concordar a participar da 
pesquisa é assinado o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e os 
Responsáveis Legais, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Inicialmente, consistiria em recrutar 37 pacientes diagnosticados com HAI na faixa etária 
de 1 a 18 anos, compondo assim o grupo caso; e, 37 sem diagnóstico de HAI para 
formarem o grupo controle, totalizando 74 pacientes. Sendo considerados critérios de 
exclusão a presença de outras doenças autoimunes ou de ordem hepática. Para 
determinar a quantidade amostral de 74 pacientes, subdivido em grupo controle e teste, 
levou-se em conta a prevalência de 40% de deficiência de vitamina D na população em 
geral (Silva et al, 2007) e, consequentemente, uma taxa aproximada de 60% nos 
portadores de hepatopatia avaliados, considerando uma potência de 80% e valor de p 
< 0,05. Até o momento, foram incluídos 19 pacientes diagnosticados com HAI. A triagem 
está sendo realizada pela Dra. Jussara Melo de Cerqueira Maia, colaboradora da 
pesquisa, em suas consultas diárias no Ambulatório de Hepatologia Pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

No entanto, apesar dos esforços das partes, como os recursos financeiros não 
chegaram em tempo hábil até os realizadores do projeto para a aquisição dos materiais 
e a quebra de alguns equipamentos, não foi possível realizar a avaliação da expressão 
do RNAm até o momento. A partir desse panorama foi realizada a avaliação dos 
parâmetros bioquímicos dos pacientes portadores de HAI incluídos no estudo até o 
momento. 

No dia da coleta, foram coletados 10mL de sangue, após jejum de 12-14 horas, de todos 
os pacientes para a realização da extração de RNA total e para a avaliação de 
parâmetros bioquímicos. 

O soro obtido após centrifugação do tubo de sangue coletado sem anticoagulante foi 
utilizado para a avaliação de parâmetros bioquímicos referentes ao perfil hepático dos 
pacientes, incluindo a determinação de vitamina D, alanina aminotransferases (ALT), 
aspartato amino transferase (AST), gama glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina 
(FAL), e a bilirrubina total, direta e indireta. Os kits Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) e 
o equipamento LABMAX PLENNO (Labtest) estão sendo utilizados para analisar os 
demais analitos e a metodologia aplicada estará em conformidade com a descrita pelo 
fabricante. 

 
Resultados e Discussões 
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Ao analisar os dados obtidos no diagnóstico dos pacientes, é visto que os pacientes 
com HAI possuem média de idade da população amostral é de 15 anos, sendo a maior 
parte dela maiores de 15 anos. Além disso as pacientes são, em sua maioria, do sexo 
feminino, possuem HAI tipo 1 e a média de idade no inicio dos sintomas foi de 94 meses. 
Concordante ao que estudos epidemiológicos mostram. (GATSELIS, 2015; JIMENEZ-
RIVERA, C. et al. 2015) 

Considerando a avaliação bioquímica realizada dos pacientes, obteve-se resultados de 
ALT (148,6 ± 234,2 U/L), AST (272,3 ± 457,19 U/L), FAL (185,3 ± 122,11 U/L), GGT 
(94,6 ± 81,78) e bilirrubinas total, direta e indireta. Ao ser comparado as informações 
obtidas na literatura, é constatado que os pacientes se enquadram com as 
características da doença descritos, já que os valores das transaminases e bilirrubinas, 
que são biomarcadores de disfunção hepática, estão acima dos valores de referência. 
(JESUS, G. C.; SOUSA, H. H. B.; BARCELOS, R. S. S, 2014) 

De acordo com Gatselis (2015), é importante ressaltar que os níveis de bilirrubina e 
transaminases variam de pouco acima do normal a mais de 50 vezes essas 
concentrações, enquanto as enzimas colestáticas estão dentro dos limites normais ou 
moderadamente aumentadas. Além disso, foi recentemente demonstrado que, 
juntamente com a elevação das aminotransferases, as atividades de GGT, mas não as 
de FAL também podem ser altas em HAI. 

 
Conclusão 

 

Mediante os resultados obtidos até o momento, foi possível correlacionar a literatura 
com os valores obtidos na avaliação bioquímica dos pacientes e verificar que os valores 
encontrados no presente estudo estão compatíveis com os demais estudos publicados. 
Entretanto, com relação a avaliação do RNAm do VDR, se faz necessário a continuidade 
do estudo para o recrutamento de um número amostral maior para observar se existe 
correlação entre os genes expressos e o desenvolvimento da hepatite autoimune. 
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TÍTULO: Caracterização da aquisição fonológica típica: segmental e silábica 

Resumo 

Introdução: A aquisição fonológica típica apresenta um perfil gradual, ou seja, há um 
padrão de sistema fonológico para cada idade, sendo que, aos 5 anos o sistema 
fonológico da criança deverá estar similar ao do adulto quando não fatores biológico, 
afetivos, neurológicos e ambientais alterados. Contudo, o conhecimento sobre o 
processo de aquisição da região nordeste, sobretudo, de Natal se faz necessário pois a 
maior parcela dos trabalhos científicos é com coletas da região sul e sudeste. Objetivo: 
caracterizar a aquisição típica a nível segmentar e silábico nas crianças residentes em 
Natal. Método: Aprovador no comitê de Ética em Pesquisa sob o número de parecer 
3.366.535. A amostra totaliza um total de 28 crianças organizada em faixa etária entre 
4:1 e 6:5, que não apresentam nenhum atraso no período de aquisição da linguagem, 
nem fatores neurológicos, psicológicos e miofuncionais alterados. Resultado: aquisição 
em posição silábica e segmental com períodos de domínio variando com a faixa etária, 
havendo maior domínio com o avanço da idade. Conclusão: Durante a aquisição há 
períodos de oscilações dos domínios segmentais e prosódicos, e não necessariamente 
isso está relacionado a uma aquisição fonológica atípica. 
 
Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Linguagem Infantil; Desenvolvimento Infantil; 

TITLE: Characterization of typical phonological acquisition: segmental and syllable 

Abstract 
Introduction: The typical phonological acquisition presents a gradual profile, that is, there 
is a phonological system pattern for each age, and at 5 years the child's phonological 
system should be similar to that of the adult when not biological, affective, neurological 
and environmental changes. However, knowledge about the acquisition process of the 
northeast region, especially Natal, is necessary because most of the scientific work is 
with collections from the south and southeast region. Objective: To characterize typical 
segmental and syllabic acquisition in children living in Natal. Method: Approver in the 
Research Ethics Committee under Opinion No. 3.366.535. The sample comprises a total 
of 28 children, aged between 4: 1 and 6: 5, who have no delay in the language acquisition 
period, nor altered neurological, psychological and myofunctional factors. Result: 
acquisition in syllable and segmental position with domain periods varying with age, with 
greater domain with advancing age. Conclusion: During acquisition there are periods of 
oscillation of the segmental and prosodic domains, and this is not necessarily related to 
an atypical phonological acquisition 
 
Keywords: Language Acquisition; Children's language; Child development; Phonetic 

Introdução 

A linguagem, apesar de ter seu processo de aquisição discutidos por diversas teorias, 
é de consenso dos pesquisadores que para que haja um desenvolvimento típico se faz 
necessário uma associação entre a genética, a maturação neural, os inputs ambientais, 
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a audição, a atenção, a memória e as funções executivas (BRITTO; BRITTO, 2017). 
Denomina-se como aquisição fonológica típica quando há um domínio completo do 
sistema fonológico, entre 4 a 6 anos de idade, faixa etária comum para aquisição de 
todos os fonemas do português brasileiro (PB) pelas crianças sem alterações de 
linguagem (BRAGANÇA; LEMOS; ALVES, 2011). Com relação as áreas da linguagem, 
durante o período de aquisição típica, há uma sequência temporal com predomínios de 
marcos para as diferentes faixas etárias. A aquisição lexical tende a ser o principal 
marco no uso da linguagem oral por parte da criança. Em fases posteriores, necessita 
realizar uma associação entre o adequado desempenho da sintaxe, morfologia e 
fonologia. Sendo este importante para que a criança, além de aprender novos itens 
lexicais, realize a produção correta em todas as palavras (CERON; KESKE-SOARES, 
2017). No que se refere a fonologia, pode se dizer que há um período de domínio de 
cada fonema, visto que crianças de mesma idade apresentam um padrão de aquisição 
de fonemas isolados similares (TORETI; RIBAS, 2010). Atualmente, pesquisas sobre a 
aquisição fonológica típica são mais frequentes com falantes do PB das regiões sul e 
sudeste quando comparada com o norte e nordeste. Apesar disso, há uma quantidade 
significativa de crianças que apresentam diferentes características linguísticas e, que 
buscam por atendimento fonoaudiológico. O resultado disso, e que os dados normativos 
e os instrumentos utilizados para avaliação fonológica são os mesmos para crianças de 
diferentes regiões, e por consequência diferentes falares (SILVA et al., 2012). Na 
aquisição segmentar do PB, apesar de não haver concordância completa com relação 
as idades de aquisição os estudos concordam que inicialmente há o domínio de 
fonemas plosivos e nasais, seguido das fricativas, que apresenta um domínio das 
fricativas /v/ e /f/ mais iniciais do que (/s/, /z/, /ʃ /, /ʒ/). Por fim, as líquidas, que são os 
últimos segmentos assimilados no sistema fonológico. Sendo que inicialmente há o 
predomínio das líquidas laterais seguidas das não-laterais, considerando o fato de que 
o fonema /r/ é o último fonema a se estabilizar na fala da criança (FERRANTE; BORSEL; 
PEREIRA, 2008; BRAGANÇA; LEMOS; ALVES, 2011). Uma pesquisa realizada no Rio 
de Janeiro com 480 crianças na faixa etária de 3 a 8 anos (SILVA et al., 2012) concluiu 
que na faixa etária de 3 anos de idade, que os fonemas plosivos /p/, /b/, /t/, /d/ e nasais 
/m/, /n/ já estavam adquiridos, assim como, os fricativos /f/ e /v/ e as africadas /dʒ/ e /tʃ/. 
A aquisição dos demais fonemas fricativos (/s/, /z/, /ʒ/, /ʃ/), líquidas estão presentes nas 
crianças de faixa etária posterior. Outro estudo realizado em Belo Horizonte com 60 
escolares que frequentam uma creche pública com idade entre 4 a 6 anos, verificou a 
presença de vários fonemas produzidos de forma assistemático com domínio na 
produção dos fonemas /t, k, m, n, ᶯ/ estando os demais fonemas com significativa 
variedade de produção apesar de apresentarem-se de forma sistemática. (BRAGANÇA; 
LEMOS; ALVES, 2011). 
 
Metodologia 

 
1. Considerações éticas: Este projeto de pesquisa foi registrado na plataforma Brasil e 
encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Onofre 
Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Obtendo aprovação 
sob número de parecer, 3.366.535. A pesquisa obedece às recomendações da 
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi realizada no 
Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp-UFRN) com a assinatura o Termo de 
Consentimento Institucional (TCL), em que consta quais os riscos, custos e benefícios 
para criança. Como também, assegurar que a qualquer momento ou em qualquer fase 
da pesquisa pode ter a interrupção da sua participação assim como esclarecimento 
durante ou após a coleta dos dados. A instituição indicou quais as crianças que mais se 
enquadram no perfil após ter sido orientada quanto ao objetivo e orientações da 
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amostra. Os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Mas mesmo assim, as crianças que os pais aceitaram participar 
livremente da pesquisa, foi explicado o que era o estudo e solicitado que elas 
indicassem se queriam fazer parte ou não, por meio do Termo de Assentimento às 
Crianças, cujo a função é informá-las oralmente sobre os objetivos, métodos, riscos da 
pesquisa.  
2. Caracterização da amostra: Estudo qualitativo e quantitativo através da análise 
descritiva. A amostra totaliza um total de 28 crianças organizada em faixa etária entre 
4:1 e 6:5, que não apresentam nenhum atraso no período de aquisição da linguagem, 
nem fatores neurológicos, psicológicos e miofuncionais alterados. Com falantes 
exclusivamente do PB. A coleta aconteceu em uma sala silenciosa no NEI/CAp-UFRN. 
A avaliação foi realizada utilizando o protocolo ABFW – fonologia (WERTZEN, 2004). 
Foi realizada a transcrição fonética da amostra de fala, realizada a conferência de dados 
por outro pesquisador (discente), e foi considerado como fonema adquirido quando 
apresentado uma porcentagem igual ou superior a 80%, conforme Lamprecht (2004).  
3. Análise dos dados: A análise foi realizada de forma qualitativa através do modelo de 
Padrão de Aquisição de Contrastes e Estruturas (PAC-E) que tem o objetivo de 
representar a aquisição fonológica do PB, levando em consideração a aquisição traços 
distintivos. Os dados das transcrições foram agrupados em duas fichas de análise, 
considerando os acertos, erros e omissões nas posições de onset simples e onset 
complexo. 
 
Resultados e Discussões 

 

A fim de facilitar a análise e a quantidade de criança em cada faixa etária foi levada, 
organizado os dados obtidos conforme o quadro abaixo: 

Com relação ao onset simples foi possível observar que: 

→ Na idade de 4:1 anos todos os fonemas encontraram-se adquiridos, contudo, foi 
possível observar trocas dos fonemas fricativos /s/ e /z/ pelo plosiva /d/, assim como, a 
substituição da líquida não-lateral /r/ pela lateral /l/. 

→ Aos 4:6 anos foi constatado uma estabilização de todos os fonemas do PB em 
posição de onset simples. Contudo, aos 4:7 observou trocas fonológicas do fricativo 
sonoro /z/ pelo surdo /s/ assim como do fonema não-lateral /R/ pelo fricativa /Z/. Aos 4:9 
há o retorno da realização correta de todos os segmentos. 

→ Com 5:0 anos o fonema /r/ apresenta omissão, assim como a substituição do fonema 
nasal /m/ pela plosiva /b/. 

→ Dos 5:2 anos aos 5:5 anos há uma estabilização na produção dos segmentos do PB 
com ausência de substituições e omissões de fonemas. 

→ Aos 5:7 anos há uma regressão dessa estabilização, pois há o processo de 
substituição de fonemas fricativos (/s/ e /z/) por plosivos (/t/ e /d/), respectivamente. Além 
disso, houve a omissão das líquidas, não lateral /R/ e lateral /l/, e substituição da líquida 
/´/ por /l/. 

→ A partir dos 5:8 anos até os 6:5 anos foi observado o domínio de todos os sons da 
língua, com ausência de substituições e omissões dos fonemas. 
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Com relação ao onset complexo foi possível observar: 

→ Aos 4:1 anos não foi constatado nenhum domínio do onset complexo, uma vez que 
houve a simplificação de todas as estruturas. 

→ Com a idade de 4:6 anos, todos os onsets complexos foram produzidos corretamente. 

→ Aos 4:7 anos, há a simplificação de apenas a estrutura /vR/, as demais, obtiveram 
produção adequada. 

→ Dos 4:9 anos aos 5:2 anos todos os onsets complexos estão com domínio no sistema 
fonológico. 

→ Contudo, aos 5:3 anos houve a simplificação do onset complexo de /vR/, assim como 
aos 5:7 em que há a ocorrência de simplificação de /pR/, /bR/, /tR/, /bl/ e /vR/. 

→ Aos 5:8 anos foi observada a de simplificação de /tR/. 

→ No intervalo entre 6:0 anos e 6:5 anos, foi verificado a presença de todos os onsets 
complexos, com domínio de todos os sons em posição de onset complexo, conforme o 
quadro abaixo (Quadro 3): 

Guimarães (2009) ao realizar um estudo longitudinal concluiu que há uma variação na 
aquisição fonológica, ocasionando a “a curva em U” em que há a presença do domínio 
de um segmento com regressão do mesmo com idades posteriores seguidas de um 
retorno ao domínio. 

Thelen e Smith (1994), concluiu que apesar de o sistema fonológico seguir regras 
essenciais par ao seu desenvolvimento, a aquisição é um processo não-linear em que 
apresentasse de uma forma mais detalhada durante o período de aquisição. 

 
Conclusão 
 
Foi possível concluir que as crianças em fase de aquisição fonológica apresentaram um 
perfil não-linear de aquisição, ou seja, com o domínio de um segmento e/ou encontro 
consonantal em uma faixa etária, podendo apresentar, em uma idade posterior, a 
instabilidade de produção. Este fato é importante para se considerar durante o período 
de aquisição da linguagem, pois indica que durante o esse período a criança terá 
períodos de oscilações dos domínios segmentais e prosódicos, e não necessariamente 
isso está relacionado a uma aquisição fonológica atípica. 
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Quadro 1 – Distribuição e agrupamento das crianças nas faixa etárias 
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Quadro 2 – substituições fonológicas e/ou omissões 

 

 

Quadro 3 – simplificações em onset complexos 
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TÍTULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO DE 

CONTEÚDO E CLÍNICA DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL 

Resumo 

 

Objetivo: Realizar a validação clínica de um protocolo para pacientes atendidos em 
serviço de tomografia computadorizada. Método: Estudo metodológico, quantitativo, que 
avaliou 100 pacientes no serviço de tomografia computadorizada. A coleta de dados foi 
realizada entre fevereiro e junho/2018, no Hospital Universitário Onofre Lopes, em 
Natal/Rio Grande do Norte. A análise ocorreu por meio do teste Kappa (K), considerando 
K ≥ 0,61, realizada por duas alunas de iniciação científica de enfermagem pelo CNPq. 
Resultados: Verificou-se que as categorias e itens do protocolo atingiram de acordo com 
índice Kappa, um valor K ≥ 0,89, indicado como uma amostra quase perfeita. Observou-
se que não houve a necessidade de readequação das categorias e itens devido à 
pertinência e adequabilidade após analise com embasamento cientifico ser considerada 
aceitável. Conclusão: A validação clínica permitiu um embasamento quanto a sua 
pertinência e aplicabilidade clínica, sendo finalizado com 4 categorias e 61 itens. 

 
 
Palavras-chave: Tomografia. Segurança do Paciente. Enfermagem. Protocolos. 

TITLE: COMPUTED TOMOGRAPHY: CONSTRUCTION, CONTENT VALIDATION 

AND ASSISTANCE PROTOCOL CLINIC 

Abstract 

 

Objective: To carry out the clinical validation of a protocol for patients treated at the CT 
scanning service. Method: Methodological, quantitative study, which evaluated 100 
patients in the CT scanning service. Data collection was performed between February 
and June / 2018, at the University Hospital Onofre Lopes, in Natal / Rio Grande do Norte. 
The analysis was performed using the Kappa (K) test, considering K ≥ 0.61, performed 
by two students of scientific initiation of nursing by the CNPq. Results: It was verified that 
the categories and items of the protocol reached, according to the Kappa index, a K 
value ≥ 0,89, indicated as a near perfect sample. It was observed that there was no need 
for readjustment of the categories and items due to the relevance and adequacy after 
the scientifically based analysis was considered acceptable. Conclusion: Clinical 
validation allowed a basis on its pertinence and clinical applicability, being finalized with 
4 categories and 61 items. 
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Introdução 

A tomografia computadorizada (TC), é um tubo detector de raio X, movendo-se 
circularmente ao redor do paciente, que permanece deitado em uma mesa motorizada 
que se desloca dentro da máquina. As imagens são enviadas a um computador, que as 
converte em imagens,representando um corte do corpo em qualquer plano desejado 
(ILASLAN,2018). Os agentes de contraste são substâncias que podem ser vistas nos 
raios X e que ajudam a distinguir um tecido do outro. A opção de usá-lo dependerá da 
avaliação médica. Por outro lado, eventos graves podem ocorrer, inclusive em pacientes 
de baixo risco e estudos de imagem alternativos que forneçam igual ou melhor 
informação diagnóstica devem ser considerados antes da administração de contraste 
iodado (JUCHEM et al, 2010). Nesse ínterim, os Protocolos Clínicas e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) são os documentos oficiais do Ministério da Saúde que 
estabelecem para várias doenças como devem ser feitos o diagnóstico, o tratamento 
(com critérios de inclusão e exclusão definidos) e o acompanhamento dos pacientes. 
Eles incluem informações sobre medicamentos, exames e demais terapias e são 
elaborados a partir de dados confiáveis e com qualidade científica. Esses PCDT devem 
ser utilizados por profissionais de saúde e gestores do sistema de saúde. Nesse 
contexto, uma ferramenta que agrega a gestão, é a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) é um instrumento de gestão que direciona o enfermeiro em suas 
ações de cuidado. Proporciona uma assistência de qualidade, possibilitando ao 
profissional enfermeiro, sobrepor seus conhecimentos técnicos - científicos visando um 
atendimento de excelência (TANNURE et al2013). Igualmente, o Processo de 
Enfermagem (PE) constitui-se em um método de trabalho utilizado por enfermeiros para 
guiar a prática assistencial. O PE organiza-se em cinco fases inter-relacionadas que 
direcionam para realizar a investigação, determinar as necessidades de cuidados, a 
determinação dos diagnósticos de enfermagem para problemas de saúde reais ou 
potenciais, a identificação dos resultados esperados, planejamento, implementação e a 
avaliação dos resultados. Assim possibilita avaliar sua prática assistencial. 
(ALFARO,2010). A Organização Mundial da Saúde (OMS) define segurança do paciente 
como a redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável, considerado 
componente constante e intimamente relacionado com o atendimento ao paciente 
(WHO, 2009). Nesse contexto, o membro da equipe de saúde, e em especial o 
enfermeiro, atua no planejamento, na execução e no registro de suas ações no processo 
com eficácia, para dar visibilidade e independência ao seu trabalho (MAZZO et al 
2013).Portanto, para que um instrumento tenha qualidade, é necessário passa-lo por 
um estudo de validação, no qual, será verificada sua pertinência e aplicabilidade clínica. 
A pertinência busca saber se o instrumento testado, neste caso o protocolo, é relevante 
e atende à finalidade a que se destina. Já a aplicabilidade clínica diz respeito à 
viabilidade e ou habilidade do instrumento no contexto clínico da assistência e permite 
o aprimoramento do protocolo, selecionando itens que apresentem utilidade clínica e 
que poderão contribuir para a confiabilidade e validade do instrumento (RIBEIRO et al., 
2013.Nesse contexto, este estudo tem como questões: “quais categorias e itens do 
protocolo assistencial para pacientes submetidos a serviço de tomografia 
computadorizada serão validados em relação à pertinência e aplicabilidade clínica?”. 
Assim, o objetivo deste estudo foi realizar a validação clínica de um protocolo 
assistencial proposto para pacientes submetidos à TC. A realização desse estudo tem 
como justificativa uma carência de pesquisas referente a esta temática, além de dados 
mais atualizados sobre o assunto, tendo o embasamento cientifico como ferramenta 
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para a melhoria da assistência aos pacientes submetidos à TC, possibilitando maior 
segurança ao procedimento.Com evidências na literaturas mundiais. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa, o qual realiza a 
validação clínica do protocolo assistencial para pacientes submetidos à tomografia 
computadorizada do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).Não obstante a coleta 
de dados foi realizada no Centro de Diagnostico de imagens (CDI) do HUOL, que possui 
uma demanda referenciada pelo SUS de diversas especialidades, inclusive o serviço de 
Tomografia Computadorizada (TC). Considera-se o referido hospital de médio porte, 
localizado no Distrito Sanitário Leste, em Natal/Rio Grande do Norte (RN). Caracteriza-
se por ser unidade de referência para realização de exames e procedimentos por 
imagem na alta complexidade. O período de realização da pesquisa foi de fevereiro a 
julho de 2018.Nessa validação clínica, a coleta de dados centra-se nas informações 
observadas e mensuradas diretamente com o paciente, no contexto clínico. Esse 
processo permite a verificação da pertinência e aplicabilidade do protocolo proposto. 
(DINIZ,2014).No tocante à seleção dos pacientes, os mesmos foram selecionados 
através de acessibilidade, por meio dos seguintes critérios de inclusão: Realizar o 
exame de TC apenas para fins diagnósticos; estar orientado e em condições de ser 
entrevistado; ter idade mínima de 18 anos (O protocolo é de aplicabilidade para todas 
as faixas etárias, exceto recém-nascidos e crianças); ser acompanhado pelo 
profissional, desde a sua entrada até sua liberação após realizar o exame de tomografia 
computadorizada. Como critérios de exclusão, constará não aceitar participar da 
pesquisa, deixando de assinar o TCLE.Essa população foi composta tomando como 
base o total de pacientes que realizaram tomografia computadorizada no ano de 2017: 
8.558. Para o cálculo da amostra foi utilizada a fórmula para populações finitas 
chegando-se a um total de 95 pacientes. Considerando a possibilidade de haver perda 
da amostra, optou-se por arredondar a amostra para 100 pacientes. 

A amostra foi calculada a partir da seguinte fórmula (BARBETTA, 2007):N = tamanho 
da populaçãoEo = erro amostral tolerável (10%)no = primeira aproximação do tamanho 
da amostra n = tamanho da amostra 

no = 1 n= N. no 

------- ----------- 

Eo² N+ no 

Os pacientes compareciam no setor de imagem, para realização de exame de TC, 
previamente agendados de acordo com rotina do serviço da instituição, independente 
da realização da pesquisa. Dessa forma, os pacientes eram avaliados uma única vez 
por um dos avaliadores, do início da triagem até a liberação após a realização do exame. 
Todos os participantes, aceitaram participar da pesquisa voluntariamente, assinou o 
com Termo de Consentimento Livre Esclarecido previamente.Esse estudo seguiu os 
princípios éticos da Resolução nº 466/2012, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), sendo aprovado com C.A.A.E nº 41872215.7.0000.5537. Foi solicitada e 
concedida a assinatura de uma carta de anuência do Diretor de Ensino e Pesquisa do 
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HUOL. Foi utilizado um protocolo submetido a validação de conteúdo por especialistas 
,o mesmo foi fruto de uma tese de doutorado sobre protocolo assistencial para pacientes 
atendidos em serviço de tomografia computadorizada o qual apresenta as seguintes 
variáveis. 

Quadro 1 – Variáveis dados sociodemográficos, anamnese, cuidados antes, durante e 
depois da realização do exame presentes no protocolo. Natal/RN, 2018. Tese de 
doutorado DINIZ, K.D 2015. 

Para verificação do nível de concordância e nível de consistência (fidedignidade) da 
opinião dos avaliadores quanto aos itens e categorias do protocolo, aplicou-se o índice 
Kappa (Κ). Este índice foi aplicado também na verificação da concordância 
interavaliadores em relação a cada item. O índice Kappa avalia a proporção de 
concordância que varia de “menos 1” a “mais 1”; quanto mais próximo de 1, melhor o 
nível de concordância entre os observadores, sendo considerado uma amostra quase 
perfeita. Como critério de aceitação, foi estabelecida uma concordância ≥ 0,61 entre os 
juízes, sendo considerado um nível bom. (WYND et al ,2010).Os dados foram 
organizados em planilha de dados eletrônica e, após dupla conferência de digitação, 
foram exportados para planilha do Excel do OneDrive. Após codificação e tabulação, os 
dados foram analisados por leitura reflexiva e estatística com aplicação do teste de 
Kappa por intermédio do Online Kappa Calculator (RANDOLPH,2008). 

 
Resultados e Discussões 

 

Neste trabalho foram avaliados nos seguintes quesitos: descrição dos pacientes, as 
categorias ou itens contidos no protocolo eram pertinentes e aplicáveis na pratica clínica 
quanto as 4 categorias e os 61 itens no protocolo. Em um universo de 100 pacientes 
pôde-se destacar um perfil dos mesmos. Os quais têm como características: a maioria 
do sexo feminino 67%, idade média de 56,3 anos, peso de 66,9 kg e altura de 1,59 cm. 
Em relação as doenças pregressas mais recorrentes, Diabetes Melitos 22% 
apresentava essa enfermidade,11% Neoplasias diversas e 10% Hipertensão. Outro 
fator analisado é que o tempo de jejum antes da realização do exame era de 9,3 h, 
sendo o mínimo de 4 h. Isso se deve ao fator da maioria fazer no turno da manhã, 62% 
apresentavam exames anteriores na hora do exame, 90% não apresentou alergia ao 
contraste em exames anteriores e 21% era etilista e tabagista 

Quadro 2 – Avaliação quanto à pertinência das categorias de composição do protocolo 
relativas aos Dados Sociodemográficos, Anamnese, Antropométricos. Natal/RN, 2018. 

Quadro 3 – Avaliação quanto à aplicabilidade das categorias de composição do 
protocolo relativas aos Dados Sociodemográficos, Anamnese, Antropométricos. 
Natal/RN, 2018 

A validação é um fator determinante na escolha e/ou aplicação de um instrumento de 
medida e é mensurada pela extensão ou grau em que o dado representa o conceito que 
o instrumento se propõe a medir.(BITTENCOURT,2011).Necessita-se de um 
instrumento validado para caracterização sociodemográfica, clínica e terapêutica para 
populações específicas com o intuito de obter informações relevantes, atentando-se 
para intervenções interdisciplinares mais adequadas, que atendam as suas reais 
necessidades e demandas. (CUCOLO,2015). É importante a analise dos pontos 
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abordados no protocolo de tomografia computadorizada como características 
sociodemográfica, medicamentos utilizados para patologias, histórico clínicas dos 
pacientes que se submetem a tomografia computadorizada, pois fatores como hábitos 
de vida, idade, histórico familiar, alergias previamente comprovadas, são relevantes 
quando relacionamos fatores de risco dos clientes que submetem a exames de imagem 
com contraste e a exposição a radiação. O crescente número de exames vem elevando 
as taxas de radiação acumuladas, gerando riscos ainda não bem compreendidos por 
toda a sociedade, incluindo os próprios médicos. Os dados apresentados na literatura 
médica relacionam a exposição à radiação ao aparecimento de neoplasias. 
(JUNG,2017).Na prática clínica, o uso de instrumentos qualificados direciona as 
investigações com maior segurança e fornece aos pesquisadores novos recursos 
metodológicos, sobretudo ao considerar a escassez de medidas validadas e 
normatizadas (TOZZI,2014.). Dessa forma, a abordagem dessa temática ainda é 
carente nas pesquisas cientificas. O instrumento elaborado como protocolo clínico para 
pacientes em serviço de tomografia computadorizada demostrou ser valido, sendo 
analisado quanto à pertinência e aplicabilidade das categorias e itens. Considerando os 
resultados do coeficiente Kappa, pode-se considerar que a concordância entre os juízes 
foi quase perfeita (0,8 ≤ Kappa ≥ 1,0). (LANDIS, 1977). A criação de protocolos 
assistenciais surge da necessidade de estabelecer critérios para nortear a assistência 
de enfermagem, e contribuem para a sistematização da mesma. Nesse sentido, 
Observa-se que o protocolo assistencial para pacientes de tomografia está estruturado 
de modo a fornecer dados do paciente e orientações para serem seguidas pelos 
profissionais antes, durante e depois do exame de tomografia computadorizada. 
Portanto, de acordo com esse raciocínio. A partir dessa etapa de validação clínica em 
relação ao protocolo assistencial para pacientes submetidos à tomografia 
computadorizada, de acordo com análises dos avaliadores, a pertinência e 
aplicabilidade desse estudo em conformidade com as categorias e itens, foram notórias 
que os conceitos envolvidos são relevantes e adequados para atingir os objetivos do 
cuidado e assistência. 

 
Conclusão 

 

O protocolo assistencial de tomografia computadorizada, foi validado clinicamente em 
seus itens e categorias. As análises do protocolo permitiram um embasamento quanto 
à sua pertinência e aplicabilidade clínica e sua composição formadas por 4 categorias 
e 61 itens.Nessa perspectiva, o instrumento foi implementado desde o receber do 
paciente até a avaliação final. Assim, o mesmo corrobora com a uniformização de uma 
linguagem científica, ampliando as práticas da sistematização da assistência ao 
paciente, colocando o profissional com autonomia e sensibilizando o pensamento 
crítico, nos mais diversos campos. Os itens obtiveram Kappa considerados uma amostra 
quase perfeita.A implantação deste protocolo no campo prático fundamenta uma 
assistência clínica multidisciplinar, proporcionando uma avaliação multidimensional da 
condição de saúde do paciente. Poderá prevenir erros e proporcionar maior segurança 
a tal clientela. Além de auxiliar na orientação da equipe de enfermagem quanto ao 
decorrer da realização do exame. Espera-se que a utilização do protocolo gere 
benefícios a todos envolvidos no serviço, desde o paciente até a equipe, proporcionando 
uma padronização na assistência e pode ser aplicado em qualquer serviço de TC do 
mundo. 
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TÍTULO: Análise dos mRNAs diferentemente expressos em pacientes com insuficiência 

cardíaca isquêmica 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva, caracterizada pela 
incapacidade do coração distribuir sangue suficiente para os demais tecidos do corpo. 
O infarto agudo do miocárdio é a principal causa da IC e a velocidade do 
estabelecimento da doença é diretamente proporcional ao tempo que o paciente leva 
entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento. O diagnóstico é realizado a 
partir dos sinais e sintomas, juntamente com o ecocardiograma, entretanto muitas vezes 
ele é feito quando a doença já está estabelecida e progredindo, pois há ausência de 
sinais e sintomas no início da IC em virtude dos mecanismos compensatórios 
desenvolvidos pelo organismo. Sendo assim, o estudo tem como objetivo avaliar a 
expressão de um painel gênico, bem como a influência epigenética sobre esses genes, 
em sangue periférico de pacientes com IC pós-infarto, em busca de uma melhor 
compreensão da fisiopatologia molecular dos estágios iniciais da IC, na tentativa de 
encontrar marcadores que possam auxiliar no monitoramento do desenvolvimento da 
IC após o infarto, possibilitando a adoção precoce do tratamento para conter a 
progressão da doença. A expressão gênica e de miRNAs está sendo analisada em 
sangue periférico de pacientes com IC através da técnica de PCR em tempo real na 
busca de moléculas diferentemente expressas. A obtenção de sangue periférico é uma 
técnica minimamente invasiva o que a torna atrativa para o monitoramento de pacientes. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Expressão gênica. Marcadores. 

TITLE: Analysis of differently expressed mRNAs in patients with ischemic heart failure 

Abstract 

 

Heart failure (HF) is a progressive syndrome characterized by the inability of the heart to 
distribute enough blood to other body tissues. Acute myocardial infarction is the leading 
cause of heart failure and the speed of onset of the disease is directly proportional to the 
time the patient takes between symptom onset and treatment initiation. The diagnosis is 
made from the signs and symptoms along with the echocardiogram, however it is often 
done when the disease is already established and progressing, because there are no 
signs and symptoms at the beginning of HF due to the compensatory mechanisms 
developed by the organism. Thus, the study aims to evaluate the expression of a gene 
panel, as well as the epigenetic influence on these genes, in peripheral blood of patients 
with postinfarction HF, seeking a better understanding of the molecular pathophysiology 
of the early stages of HF, in an attempt to find markers that may assist in monitoring the 
development of HF after infarction, enabling early adoption of treatment to curb disease 
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progression. Gene and miRNA expression is being analyzed in peripheral blood of HF 
patients using real-time PCR for differently expressed molecules. Obtaining peripheral 
blood is a minimally invasive technique which makes it attractive for patient monitoring. 

 
 
Keywords: Heart failure. Gene expression. Markers. 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição crônica e progressiva, caracterizada pela 
falta de capacidade do coração de suprir os tecidos periféricos com as quantidades de 
sangue e oxigênio necessárias para suas funções metabólicas, geralmente devido a 
uma diminuição ou defeito no bombeamento cardíaco. A IC é uma síndrome multifatorial 
com altas taxas de hospitalização, morbidade e mortalidade cardiovascular associada 
com um aumento na prevalência mundial (BEREZIN, 2016). 

Os sinais e sintomas da IC são dispneia, cansaço, taquicardia e edema periférico. 
Baseado nos sinais e sintomas e atividade física do paciente, a severidade clínica da IC 
é graduada de acordo com a classificação funcional da New York Heart Association 
(NYHA). A classificação vai de 1 (paciente não apresenta dispneia durante atividades 
cotidianas e a limitação para esforços é semelhante à esperada em indivíduos normais) 
à 4 (paciente apresenta os sintomas mesmo quando em repouso) (TANAI; FRANTZ, 
2015). 

O diagnóstico da IC é baseado nos critérios de Framingham, que relacionam os sinais 
e sintomas descritos pelo paciente. Para o diagnóstico é necessário pelo menos dois 
critérios maiores ou um maior e pelo menos dois menores, associados aos fatores de 
risco, (doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes mellitus, histórico familiar de 
doença cardíaca, obesidade, doenças pulmonares crônicas ou uso de substâncias 
cardiotóxicas) (TANAI; FRANTZ, 2015). 

A IC é uma doença que apresenta uma fisiopatologia molecular não bem compreendida, 
o que torna importante a busca por marcadores moleculares envolvidos para se obter 
um diagnóstico precoce. Essa abordagem possibilita a adesão de medidas terapêuticas 
antes da deterioração funcional e metabólica mais acentuada do tecido cardíaco, com 
o obejtivo de controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do 
paciente (PIEGAS et al., 2015). 

Diferentes padrões de expressão gênica podem ocorrer em condições de estresse, 
resultantes de distintas combinações de genes, ativação e desativação de eventos 
envolvidos na transcrição e tradução, como processamento diferencial de mRNA 
(splicing alternativo), modificações pós-traducionais e outros, e muitos desses diferentes 
padrões vem sendo utilizados como marcadores de risco, diagnóstico e prognóstico de 
doenças complexas (HUANG, T. F. et al., 2016; JANKOVIĆ et al., 2017). 

Um estudo anterior do nosso grupo (SILBIGER et al., 2013) mostrou a expressão 
diferencial de 13 genes durante as primeiras 48 horas do infarto, podendo representar 
potenciais marcadores de estágios precoces do IAM. 

Dos 13 genes que Silbiger et al. encontraram diferentemente expressos no momento do 
IAM, 7 deles apresentam alguns poucos estudos relacionando-os com a IC (ALOX15, 
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BCL2L1, CA1, IL18R1, IRS2, KCNE1 e MMP9). Dentre esses estudos, poucos deles 
relacionam a expressão dos genes em tecido cardíaco de humanos, relacionando com 
as alterações fisiopatológicas que levam à IC (ALVAREZ et al., 2007; ANDERSSON et 
al., 2006; HUANG, J. et al., 2003; KAYE et al., 2013; MALLAT et al., 2004; QI et al., 
2013). Entretanto, nenhum deles avalia a expressão desses genes em células do 
sangue periférico, o que é uma abordagem muito mais simples e menos invasiva para 
a avaliação do estabelecimento e progressão da IC. 

Além disso, sabe-se que a base para o entendimento de muitas doenças complexas 
está nos mecanismos epigenéticos associados às respostas adaptativas às 
modificações que ocorrem ao longo da vida do indivíduo. 

Diante deste cenário, a avaliação da expressão de mRNA nas células de sangue 
periférico de pacientes com IC se torna uma estratégia promissora para o conhecimento 
de mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento, estabelecimento e 
progressão da IC, bem como podem ser úteis no auxílio à prática clínica para a 
descoberta de marcadores de diagnóstico mais precoce e de evolução, como na 
avaliação da eficácia terapêutica. 

 
Metodologia 

 

SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS PARA O ESTUDO 

Para compor a casuística, pretende-se até o final do estudo incluir 350 pacientes, entre 
18 e 75 anos de idade. Destes, estão sendo selecionados 150 pacientes diagnosticados 
com disfunção sistólica pós-IAM, 150 com IAM sem desenvolvimento de disfunção 
sistólica, e outros 50 indivíduos sem alterações cardíacas, para compor o grupo 
controle. Os pacientes do grupo com IC foram diagnosticados pelos médicos 
colaboradores, de acordo com os critérios de Framingham e com o resultado do 
ecocardiograma, utilizando como critério a fração de ejeção reduzida < 50%, valor 
estabelecido pela III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (BOCCHI et 
al., 2009). Pacientes com insuficiência cardíaca por outras etiologias que não o IAM, 
como Doença de Chagas, cardiomiopatias congênitas, cardiomiopatias dilatadas, 
valvulopatias, fibrilação atrial, endocardite bacteriana e outros estão sendo excluídos do 
estudo, assim como pacientes que passaram por transplante cardíaco. A seleção dos 
pacientes e a coleta estão sendo realizadas no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL) e na clínica Cardiocentro. 

Os indivíduos estão sendo triados pelo (a) pesquisador (a) e os dados dos pacientes 
obtidos e registrados a partir de questionário. O presente projeto segue às diretrizes 
regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 466/12; sendo executado após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL). Os 
indivíduos selecionados foram informados sobre o protocolo de estudo e somente 
participam aqueles que assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

AMOSTRA BIOLÓGICA 

Coletam-se 10 mL de sangue periférico de todos os pacientes do estudo. As amostras 
são coletadas em tubos com EDTA modelo vacutainerTM (Becton Dickinson Company, 
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Plymouth, Reino Unido) para fazer análise de mRNA das células mononucleares do 
sangue periférico e miRNAs no plasma. Para a conservação do RNA intracelular, as 
células são mantidas estáveis em solução RNAlatter (Life TechnologiesTM, CA, EUA). 
As amostras são armazenadas em freezer -80ºC até a realização das análises, as quais 
são realizadas no Laboratório de Bioanálise e Biotecnologia Molecular da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da UFRN. A identificação dos pacientes é feita por números e 
seus dados estão em sigilo, protegidos por leis nacionais e internacionais. As amostras 
são utilizadas apenas para a finalidade desse estudo e ao final serão descartadas, 
juntamente com as amostras não utilizadas. O manuseio e descarte das amostras de 
sangue dos pacientes envolvidos na pesquisa seguem as normas de biossegurança e 
descarte de resíduos biológicos. 

EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL E miRNA 

O mRNA será obtido através das PBMC armazenadas em solução estabilizadora 
RNAlatter (Life TechnologiesTM, CA, EUA) utilizando o conjunto de reagente 
RiboPureTM – Blood kit (Life TechnologiesTM, CA, EUA), seguindo os protocolos do 
fabricante. O RNA extraído é quantificado através do fluorímetro Qubit® 2.0 Fluorometer 
(InvitrogenTM,CA, EUA), e estocado em freezer -80°C até o momento da análise. 

Os miRNAs são isolados no plasma a partir da coleta de amostras de sangue periférico 
em tubos com EDTA e processadas em até 2h após a coleta. A centrifugação é feita 
sob refrigeração (4°C) e em duas etapas, cada uma delas a 1000 x g, durante 10 
minutos. Depois se obter o plasma, o mesmo é separado e armazenado à -80°C. O 
plasma obtido é utilizado no processo de extração dos miRNAs através do conjunto de 
reagentes miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen) e o miRNeasy Serum/Plasma Spike-
In Control (Qiagen) para normalizar a reação após a purificação dos miRNAs, segundo 
protocolos do fabricante. O miRNA extraído é quantificado através do fluorímetro Qubit® 
2.0 Fluorometer (InvitrogenTM,CA, EUA), e estocado em freezer -80°C até o momento 
da análise. Todas as etapas são realizadas livre de RNAses. 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL 

A medida quantitativa da expressão do mRNA e miRNA será feita pela PCR em tempo 
real, utilizando o sistema de amplificação TaqManTM (Applied Biosystems, Foster City, 
EUA). Os iniciadores e as sondas marcadas com fluorófuro são fornecidos pelo serviço 
“Assay by design” para mRNA e “TaqManTMmiRNA Assay” para miRNA (Applied 
Biosystems, Foster City, CA, EUA). A análise da expressão é realizada pelo método de 
quantificação relativa, e para a análise de mRNA é utilizado o gene ACTB (β- actina) 
como referência endógena. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Utiliza-se na elaboração do relatório técnico/estatistico, o programa Statistical Package 
for the Social Science v. 20.0 (SPSS Inc., Illinois, EUA). Dessa forma, os dados são 
apresentados em forma de tabelas, com as frequências relativas (percentuais) e 
absolutas das classes de cada variável qualitativa. Para as variáveis quantitativas que 
apresentam uma distribuição normal, os dados são expressos em médias e desvio-
padrão, para os dados que não apresentam uma distribuição normal são expressos em 
medianas e erro padrão da média. 
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Antes de se efetuar os testes de comparações das variáveis quantitativas, avalia-se os 
dados que seguiam uma distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Assim, 
é utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, quando o objetivo for testar a 
hipótese de que as duas variáveis têm a mesma distribuição; para comparações entre 
mais de duas variáveis aplica-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis. Para as 
variáveis numéricas que apresentaram uma distribuição normal entre os grupos o teste 
t é utilizado. Para todos os testes são considerados estatisticamente significantes os 
resultados cujos níveis descritivos de valores de p forem inferiores a 0,05. 

 
Resultados e Discussões 
 

Até o momento, 71 pacientes estão incluídos na casuística do estudo. Dentre esses, 39 
compõe o grupo IAM, sendo 71,8% (28) homens e 28,2% (11) mulheres e a idade média 
do grupo é de 58,8 anos. 15 pacientes compõe o grupo IC, no qual com 73,4% (11) são 
homens e 26,6% (4) são mulheres e a idade média do grupo é de 54,8 anos. O grupo 
ICE Total está composto de 17 pacientes: 76,5% (13) homens e 23,5% (4) mulheres, 
apresentando idade média de 58,2 anos. 

Estes indivíduos foram selecionados em atendimentos realizados no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), totalizando 20% do número total de indivíduos que 
devem compor o projeto. 

 
Conclusão 

 

Considerando que o estudo está na fase inicial, até o momento foi realizada a seleção 
dos pacientes e a coleta de dados. Logo, ainda serão necessárias as análises das 
amostras para obtenção dos demais resultados do trabalho. 
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TÍTULO: Estimativa da dose letal mediana (DL50) do extrato aquoso de Anacardium 

occidentale utilizando-se embriões de peixe-zebra como modelo experimental 

Resumo 

Objetivou-se neste estudo avaliar a embriotoxicidade do extrato aquoso do extrato de 
Anacardium occidentale, popularmente conhecido como cajueiro, através da análise da 
taxa de mortalidade de embriões de peixe zebra. Este animal foi escolhido como modelo 
para estudo, por apresentar grande similaridade genética com o ser humano, sendo um 
dos modelos mais eficazes e aceitos para o estudo de potenciais efeitos tóxicos de 
substâncias diversas sobre a saúde humana. Os ovos foram separados em três 
estágios, representativos de diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes horas 
pós fecundação (hpf): 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf; seguindo-se a determinação da dose letal 
mediana (DL50), exigida pelos órgãos regulamentadores para a condução de testes de 
toxicidade em peixe zebra. A seguir os ovos foram expostos a concentrações diferentes 
do extrato de A. occidentale: Grupo 1, Controle (n= 334); Grupo 2 (n= 78), 5mg/10mL; 
Grupo 3 (n= 74), 20mg/10mL; Grupo 4 (n= 150), 50mg/10mL; Grupo 5 (n= 102), 100 
mg/10mL; Grupo 6 (n= 180), 150 mg/10mL. Desse modo, foram estimadas a DL50 para 
os grupos de 6 hpf (1,89 g/ml), 12 hpf (1,01 g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml). Tendo em vista 
que a DL50 fornece o perfil de toxicidade aguda da substância química ou extrato 
vegetal, os valores estimados para cada estágio permitem uma avaliação preliminar 
acerca da embriotoxicidade do extrato da casca do cajueiro sobre o peixe zebra e são 
de suma importância para o desenvolvimento de estudos de toxicidade crônica. 
 
Palavras-chave: Embriotoxicidade; Cajueiro; Extrato aquoso; Zebrafish. 

TITLE: Estimation of median lethal dose (LD50) of aqueous extract of Anacardium 

occidentale using zebrafish embryos as experimental model 

Abstract 

 

This study aimed to evaluate the embryotoxicity of the cashew tree bark aqueous extract, 
Anacardium occidentale, by analyzing the mortality rate of zebrafish embryos. This 
animal was chosen as a model for study due to its great genetic similarity with humans, 
being one of the most effective and accepted models for the study of potential toxic 
effects of various substances on human health. Eggs were separated into three stages, 
representative of different developmental stages, at different hours after fertilization 
(hpf): 6 hpf, 12 hpf and 24 hpf; followed by the determination of the median lethal dose 
(LD50) required by regulatory agencies for conducting zebrafish’ toxicity tests. The eggs 
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were then exposed to different concentrations of A. occidentale tree bark aquous extract: 
Group 1, Control (n = 334); Group 2 (n = 78), 5mg / 10mL; Group 3 (n = 74), 20mg / 
10mL; Group 4 (n = 150), 50mg / 10mL; Group 5 (n = 102), 100 mg / 10mL; Group 6 (n 
= 180), 150 mg / 10mL. Thus, LD50 was estimated for the 6 hpf (1,89 g/ml), 12 hpf (1,01 
g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml) groups. As the LD50 provides the acute toxicity profile of the 
chemical or plant extract, the estimated values for each stage allows a preliminary 
evaluation on the embryotoxicity of the cashew tree bark extract, and are of great 
importance for the development of chronic toxicity studies. 

 
 
Keywords: Embryotoxicity; Cashew tree; Aqueous extract; Zebrafish 

Introdução 

O uso de plantas medicinais é uma prática milenar que mantem-se ao longo dos anos, 
apesar das grandes evoluções no desenvolvimento de medicamentos alopáticos (Veiga, 
Pinto, & Maciel, 2005). A utilização indiscriminada dessa forma terapêutica é sustentada 
pela crença equivocada de que produtos de origem vegetal não apresentam reações 
adversas e efeitos tóxicos, tornando-os, assim, teoricamente mais seguros e benéficos. 

No entanto, é de conhecimento científico que muitas delas apresentam substâncias 
potencialmente agressivas e riscos toxicológicos. Ao considerarmos o uso dessas 
plantas por mulheres no período gestacional é de grande importância salientar os 
possíveis efeitos embriotóxico, teratogênico e abortivo como sendo os mais 
preocupantes, resultantes do uso demasiado sem a devida orientação, tendo em vista 
que os constituintes da planta podem atravessar a barreira placentária e chegar ao feto, 
provocando anormalidades (Rodrigues et al., 2011; Veiga et al., 2005). 

A insegurança no uso dessa terapêutica durante a gestação baseia-se na complexidade 
da composição química das plantas e uma deficiência de estudos que comprovem sua 
segurança e eficácia. Sabendo-se que alguns chás e infusões apresentam capacidade 
abortifaciente, estimulando contrações uterinas para expulsão do feto, esses recursos 
devem ser evitados por gestantes até que comprovações científicas garantam seu uso 
seguro (Mengue, 2001 ; Moreira et al., 2001; Rodrigues et al., 2011; Yazbek, Tezoto, 
Cassas, & Rodrigues, 2016). 

Dentre as plantas empregadas na medicina popular com intuito abortivo, enquadra-se a 
espécie objeto deste estudo: Anacardium occidentale, popularmente conhecida como 
“cajueiro”. Esta espécie, dispõe de um potencial popularmente conhecido contra 
inflamações uterinas e ovarianas, sendo a casca do caule a parte de maior importância 
para estes fins terapêuticos (Pedro, 2015), dentre outras aplicações. 

Diante da falta de estudos acerca dos efeitos tóxicos do extrato da casca de A. 
occidentale, e visando atender ao princípio dos 3R’s da experimentação animal, que 
busca a promoção de um maior refinamento nos estudos científicos, com redução no 
número de animais experimentais a serem utilizados em uma pesquisa, ou que substitua 
o uso de uma espécie animal por outra, de categoria inferior na escala zoológica 
(Bonella, 2009); o peixe zebra (Danio rerio) foi escolhido como modelo experimental. 

Este modelo animal está na vanguarda dos estudos sobre biologia do desenvolvimento, 
principalmente devido à sua alta similaridade genética com humanos. Aproximadamente 
71 % dos genes que codificam proteínas em humanos tem pelo menos um gene ortólogo 
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no peixe zebra, e 84 % dos genes associados a doenças humanas possuem um gene 
relacionado no peixe zebra (Howe et al., 2013). Além disso, algumas vantagens, como 
facilidade de manutenção e administração de medicamentos, ciclo reprodutivo curto, 
com embriogênese completa em 72 hpf e finalização de seu desenvolvimento em até 
96 hpf, e transparência dos ovos, permitem a avaliação visual de células e órgãos em 
desenvolvimento. Esta evolução rápida é similar ao período de três meses de 
desenvolvimento humano (Parng, Seng, Semino, & McGrath, 2002). 

A avaliação tóxica por meio da dose letal mediana (DL50) é de suma importância para 
o desenvolvimento de estudos que buscam analisar o perfil tóxico de novas drogas por 
permitir determinar o potencial das substâncias em causarem danos à saúde humana, 
rotulando-as de acordo com sua letalidade/toxicidade. A determinação da DL50 permite 
ainda a obtenção de informações sobre o potencial tóxico em órgãos específicos, 
estabelecimento das doses para estudos adicionais de toxicidade e inferência a respeito 
das possíveis consequências de exposições acidentais (Valadares, 2006). 

Assim, este estudo teve por objetivo estimar a dose letal mediana (DL50) através da 
administração do extrato da casca da Anacardium occidentale, utilizando-se embriões 
do peixe zebra como modelo experimental. 

 
Metodologia 
 

Para a realização deste estudo, foram coletadas as cascas do caule de espécimes de 
Anacardium occidentale, no mês de julho/2018, na Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (EMPARN), na cidade de Parnamirim-RN. Um exemplar do 
material coletado foi depositado no herbário do Departamento de Botânica e Zoologia 
da UFRN para fins de identificação taxonômica. Em seguida, a amostra foi transportada 
ao Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da UFRN para obtenção 
dos extratos vegetais. 

As cascas foram secas por quatro dias em estufa de ar circulante a 40°C e 
posteriormente trituradas em liquidificador industrial para obtenção do pó das cascas 
utilizado no processo de extração, sendo o restante não utilizado armazenado em 
recipiente adequado ao abrigo da luz. Dois métodos extrativos foram testados, decocção 
e maceração, juntamente com dois solventes diferentes, água destilada e álcool 70%, 
para avaliação do que melhor se enquadraria com os objetivos da pesquisa. Baseando-
se no uso popular de preparação do extrato, o método de extração e o solvente extrator 
de escolha foram, respectivamente, maceração e água. Dessa forma, foram realizadas 
sucessivas extrações na proporção de 10g do triturado para cada 500mL de água, onde 
cada infusão permaneceu em repouso por um período de 24h antes do processo de 
filtração, que foi executado através de um funil de vidro com algodões. Os extratos 
aquosos obtidos foram submetidos à pressão reduzida no rotaevaporador para 
diminuição do volume e obtenção de um concentrado. Este foi colocado em tubos falcon 
na medida de 25mL para secagem no liofilizador, que é a etapa final do processo de 
obtenção da amostra seca. 

Para realização das análises preliminares nos ovos, foram utilizados peixes zebra 
adultos, sendo estes machos e fêmeas, no biotério Fish Vivarium do Departamento de 
Fisiologia e Comportamento da UFRN. Os protocolos estabelecidos no projeto foram 
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submetidos e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN, 
Nº 123.057/2018. 

Os animais foram abrigados em condições controladas de luz (ciclo claro e escuro/12h), 
temperatura (26ºC ±1ºC) e alimentação (quatro vezes ao dia), durante o período de 
estudo (Schneider et al., 2009). Para a execução do experimento, os peixes foram 
postos para reprodução às 16h, na proporção de dois machos para três fêmeas, 24h 
antes das análises a serem realizadas para aquisição dos ovos utilizados. Após o 
período de acasalamento natural, os ovos foram analisados microscopicamente e 
aqueles fertilizados foram organizados em três estágios de análise de acordo com as 
diferentes horas pós-fertilização (hpf): 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf. Em cada um destes 
períodos, diferentes ovos foram expostos a diferentes concentrações do extrato, 
compondo os seguintes grupos experimentais: Grupo 1 (n= 334), Controle; Grupo 2 (n= 
78), 5mg/10mL; Grupo 3 (n= 74), 20mg/10mL; Grupo 4 (n= 150), 50mg/10mL; Grupo 5 
(n= 102), 100 mg/10mL; Grupo 6 (n= 180), 150 mg/10mL. Procurou-se estimar 30 ovos 
por grupo experimental. No entanto, algumas repetições foram necessárias devido ao 
fato de alguns dos ovos que foram inicialmente alocados em cada experimento não 
estarem fertilizados. Por este motivo, obteve-se um n amostral diferente para cada 
grupo, visando a uniformidade dos dados estatisticamente. 

Os ovos foram então expostos às cinco diferentes concentrações do extrato mais o 
grupo controle, que passou pelo mesmo procedimento de manipulação, porém sendo 
expostos apenas à agua do sistema. A exposição ocorreu em placa de Petri durante 2h, 
na qual encontrava-se a concentração correspondente diluída em 10mL da água do 
sistema dos aquários. Após a exposição, os ovos foram armazenados em placas de 
poliestireno de 24 poços com a água do sistema em uma incubadora de temperatura 
controlada (28ºC ±1ºC). O acompanhamento dos ovos deu-se durante um período de 
96h, onde analisou-se a letalidade do extrato através do percentual de morte dos ovos 
fertilizados. 

Para a determinação da DL50 às 96hpf foi utilizado regressão binária, através do modelo 
probit, por meio do software IBM SPSS Statistics versão 25. Foram inseridos no modelo 
a quantidade de mortes, o total de indivíduos e a concentração como covariável, essa 
última transformada em log de base 10. Modelos independentes foram testados para 
cada estágio embrionário, sendo observadas respostas distintas ao extrato. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na tabela 1 são apresentados os dados referentes à taxa de mortalidade dos embriões 
expostos às diferentes concentrações do extrato. A DL50 do extrato aquoso da casca 
do cajueiro, obtida após as exposições, permite analisar o início, a natureza e a duração 
da intoxicação, visto que corresponde a concentração responsável pela morte de 50% 
dos animais utilizados neste estudo. O emprego do método de dose única, escolhido 
para a realização deste estudo, busca determinar a potência da droga em casos de 
ingestão acidental ou envenenamento, seguindo as recomendações dos órgãos 
regulamentadores para a condução de estudos de toxicidade envolvendo o peixe zebra 
(ANVISA, 2013; OECD, 2013). O modelo proposto das concentrações prevendo a 
mortalidade como resposta foi significativo para os estágios de 6, 12 e 24 hpf, com 
valores de p<0,001 e z=3,75; z=3,74; z=3,98, respectivamente. Desse modo, foram 
estimadas a DL50 para os grupos de 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf, nas concentrações de 1,89 
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g/ml, 1,01 g/ml e 0,12 g/ml, respectivamente.O cajueiro apresenta uma grande 
variedade de compostos químicos. A casca de seu caule apresenta como principais 
constituintes os flavanoides, catequinas, fenóis e taninos, estando os compostos 
fenólicos presentes em grande quantidade (Souza,2015). A grande complexidade 
química destes insumos reflete na importância da realização de estudos toxicológicos 
que garantam o uso seguro deste extrato, sobretudo considerando-se que seu uso 
durante a gestação pode apresentar toxicidade embrionária, conforme demonstrado no 
modelo experimental utilizado neste estudo. 

No modelo em questão, a DL50 é a prova mais comumente utilizada para determinação 
de toxicidade aguda, pois permite avaliar a suscetibilidade das espécies, identificar 
órgãos alvo e fornece informações acerca de doses necessárias para estudos de 
toxicidade crônica (Moura et al., 2012). Dessa forma, os valores estimados neste estudo 
para cada estágio do desenvolvimento embrionário fornecem subsidio para o posterior 
estabelecimento de uma classe toxicológica para o extrato da casca do cajueiro, de 
acordo com a relação de dose/resposta aqui estabelecida. Contribui, portanto, para a 
elucidação dos efeitos que o uso indiscriminado de chás e infusões pode causar, 
principalmente durante o período gestacional. 

A utilização de um modelo animal que apresenta grande similaridade genética com o 
humano fornece uma maior exatidão acerca dos resultados obtidos, por permitir uma 
análise comparativa. Considerando-se cada estágio embrionário do peixe zebra 
avaliado neste estudo, é possível observar a fase de gastrulação no estágio de 6 hpf, 
onde no embrião humano esta fase ocorre por volta da terceira semana de gestação, 
sendo caracterizada pelo início ao desenvolvimento de todos os tecidos do corpo. À fase 
que compreende os estágios de 12 hpf e 24 hpf no peixe zebra é dado o nome de 
segmentação, em que há o desenvolvimento dos somitos, relacionados à formação da 
coluna vertebral, dos músculos esqueléticos e da organização do sistema nervoso 
periférico, primórdios do arco faríngeo, neurômeros, organogênese primária e primeiros 
movimentos. Estes eventos, constituem o período da organogênese do 
desenvolvimento humano, o qual ocorre da quarta à oitava semanas (Charles, William, 
Seth, Bonnie, & Thomas, 1995; Moore et al., 2016). Pôde-se notar, portanto, efeito tóxico 
do extrato aqui testado tanto no período que corresponde á Gastrulação quanto à 
organogênese humana, períodos estes que são críticos para o desenvolvimento 
humano, sendo justamente onde se observa a maior incidência de abortos espontâneos 
ocasionados pela exposição da gestante a teratógenos ambientais; os quais incluem 
substâncias vegetais (Moore et al., 2016). 

Embora a natureza tóxica de um extrato vegetal dependa de fatores como o estágio de 
crescimento, maturidade da planta, parte utilizada e condições de armazenamento, seu 
uso descomedido, principalmente por mulheres no período gestacional, torna esta 
prática um problema de saúde pública. Nesta perspectiva, a determinação da toxicidade 
dos compostos, em modelos animais, por meio das suas relações dose-resposta é de 
grande importância para inferir acerca da sua segurança na utilização pela população e 
no desenvolvimento de produtos (Mello-Andrade et al., 2018; Rodrigues et al., 2011; 
Tédong et al., 2007). 

Os resultados obtidos neste estudo nos permitem inferir acerca dos possíveis efeitos 
tóxicos do extrato aquoso da casca do cajueiro em mamíferos, devido à sua alta 
similaridade genética com o peixe zebra. Deste modo, a determinação de índices como 
taxa de mortalidade nos embriões do peixe zebra realizado neste estudo, são sugestivos 
de riscos ao desenvolvimento do embrião humano. 
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Conclusão 
 

As análises realizadas neste estudo destinaram-se a avaliar, de forma preliminar, o risco 
toxicológico do uso do extrato aquoso das cascas de Anacardium occidentale por meio 
da taxa de mortalidade dos embriões do peixe-zebra. Tendo em vista que a dose letal 
mediana (DL50) fornece o perfil de toxicidade aguda da substância química ou extrato 
vegetal, os valores estimados para cada estágio permitem uma avaliação preliminar 
acerca da embriotoxicidade do extrato da casca do cajueiro sobre o peixe zebra e são 
de suma importância para o desenvolvimento de estudos a longo prazo, de toxicidade 
crônica. 

 
Referências 

 

ANVISA. Guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia e segurança 
farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos. Gerência de 
Avaliação de Segurança e Eficácia – GESEF. Versão 2, 2013. 

Bonella AE. Animais em laboratórios e a lei Arouca. Sci stud. 7(3): pp.507-514, 2009. 

Charles, B., William, W., Seth, R., Bonnie, U., & Thomas, F. (1995). Stages of Embryonic 
Development of the Zebrafish. Developmental Dynamics, 203, 253–310. 

Howe K et al. The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the 
human genome. Nature. 496(7446): 498–503, 2013. 

Mello-Andrade, F., Cardoso, C. G., Silva, C. R. e., Chen-Chen, L., Melo-Reis, P. R. de, 
Lima, A. P. de, … Silveira-Lacerda, E. de P. (2018). Acute toxic effects of ruthenium 
(II)/amino acid/diphosphine complexes on Swiss mice and zebrafish embryos. 
Biomedicine and Pharmacotherapy, 107(May), 1082–1092. 

Mengue SS, Mentz IA, Shenkel EP. Uso de plantas medicinais na gravidez. Rev. Bras. 
Farmacog. 11 (1): 21-35, 2001. 

Moore, K. e Persaud, TVN (2016). Embriologia clínica . Elsevier Brasil. 

Moreira, L. M. de A., Dias, A. L., Ribeiro, H. B. da S., Falcão, C. L., Felício, T. D., 
Stringuetti, C., & Santos, M. das D. F. (2001). Associação entre o Uso de Abortifacientes 
e Defeitos Congênitos. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 23(8), 517–521 

Moura, N. S., Carolina, A., Vasconcelos, M., Bernabé, B. M., José, L., Teixeira, Q., … 
Santo, E. (2012). Ensaios Toxicológicos: Um Estudo Sobre a Utilização De Testes in 
Vivo E in Vitro. Enciclopédia Biosfera, 8(Centro Científico Conhecer, Goiânia), 1945–
1959. 

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development. Guidelines for the 
Testing of Chemicals. Test No. 236: Fish Embryo Acute Toxicity (FET) Test. Disponível 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1003 

 

em: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-236-fish-embryo-acute-toxicity-
fet-test_9789264203709-en Acesso em 16/08/19. 

Parng, C., Seng, W. L., Semino, C., & McGrath, P. (2002). Zebrafish: A Preclinical Model 
for Drug Screening. ASSAY and Drug Development Technologies, 1(1), 41–48. 

Pedro V. avaliação do efeito do extrato hidroalcoólico das folhas de Anacardium 
occidentale L. em ratos submetidos à colite ulcerativa. Dissertação (Mestrado em 
Biologia Estrutural e Funcional). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2015, 
66 p. 

Rodrigues, H. G., Meireles, C. G., Lima, J. T. S., Toledo, G. P., Cardoso, J. L., & Gomes, 
S. L. (2011). Efeito embriotóxico, teratogênico e abortivo de plantas medicinais. Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais, 13(3), 359–366. 

Souza G. Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para análise da fração 
acetato de etila do extrato da casca do caule de Anacardium occidentale Linn por 
cromatografia líquida de alta eficiência. 2015. Dissertação de Mestrado. Brasil 

Tédong, L., Dzeufiet, P. D. D., Dimo, T., Asongalem, E. A., Sokeng, S. N., Flejou, J. F., 
… Kamtchouing, P. (2007). Acute and subchronic toxicity of Anacardium occidentale 
Linn (Anacardiaceae) leaves hexane extract in mice. African Journal of Traditional, 
Complementary and Alternative Medicines, 4(2), 140–147. 

Valadares, M. C. (2006). Avaliação de toxicidade aguda: estratégias após a " Era do 
teste DL 50 " Acute toxicity evaluation: strategies post " DL 50 test era ". Revista 
Eletrônica de Farmácia, 3(2), 93–98. 

Veiga, V. F., Pinto, A. C., & Maciel, M. A. M. (2005). Plantas medicinais: cura segura? 
Quimica Nova, 28(3), 519–528. 

Yazbek, P. B., Tezoto, J., Cassas, F., & Rodrigues, E. (2016). Plants used during 
maternity, menstrual cycle and other women’s health conditions among Brazilian 
cultures. Journal of Ethnopharmacology. 

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1004 

 

 

TABELA 1. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMULSIONADO A BASE DE ÓLEO 

DE LINHAÇA (Liniun usitatissimun) PARA O TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS. 

Resumo 

O óleo de linhaça (Linum usitatissimum) é uma mistura de ácidos graxos poli-
insaturados usado para tratar lesões cutâneas crônicas e de difícil cicatrização. 
Contudo, suas características físico-químicas e organolépticas dificultam a utilização in 
natura por sua baixa estabilidade, forte odor e espalhabilidade, sendo então os sistemas 
emulsionados um importante meio para sua veiculação, pois aumentam a estabilidade, 
mascaram o odor e melhoram a adesão do óleo, mas antes de seu desenvolvimento é 
necessária a determinação do equilíbrio hidrofílico-lipofílico requerido (EHLr) por este 
óleo. Assim, este trabalho apresenta como objetivo a determinação do EHLr pelo óleo 
para produção de um sistema emulsionado destinado ao tratamento de lesões da pele. 
O EHLr foi definido pela obtenção de diferentes sistemas dispersos que tiveram seu 
EHL entre 4,5 e 14,5 com composição básica de água purificada, óleo de linhaça e 
tensoativos e homogeneização em Ultra-Turrax® à 13.000 rpm/10 minutos, tendo sua 
caracterização (pH, condutividade, índice de cremagem, tamanho de gotícula e índice 
de polidispersão (PdI)) avaliados por 120 dias. Ademais, o diagrama de fases ternário 
foi construído pela técnica de titulação com água e os pontos caracterizados 
visualmente, sendo o sistema emulsionado de melhor resultado na estabilidade o de 
EHLr 13,6, apresentando diâmetro de gotícula médio de 137,9 ± 5 nm, PdI 0,37 ± 0,01, 
pH 4,7 ± 0,9, condutividade 82,01 ± 65,29 µS/cm e índice de cremagem 2,0% ± 0,2%. 
 
Palavras-chave: EHLr. Diagrama de fases pseudoternário. Óleo de linhaça 

TITLE: DEVELOPMENT OF A LINSEED OIL-BASED EMULSIFIED SYSTEM (Liniun 

usitatissimun) FOR THE TREATMENT OF CUTANEOUS LESIONS 

Abstract 

Linseed oil (Linum usitatissimum) is a mixture of poly-unsaturated fatty acids used to 
treat chronic and difficult to heal skin lesions. However, its physicochemical and 
organoleptic characteristics hinder the use in Natura due to its low stability, strong odor 
and poor spreadability, and the emulsified systems are an important means for its 
delivery, as they increase the Stability, mask the odor and improve the adhesion of the 
oil, but before its development it is necessary to determine the required hydrophilic-
lipophilic balance (EHLr) by this oil. Thus, this study aims to determine the EHLr by oil 
for the production of an emulsified system intended for the treatment of skin lesions. The 
EHLr was defined from the obtaining of different dispersed systems that had their EHL 
between 4.5 and 14.5 with basic composition of purified water, linseed oil and surfactants 
and homogenization in Ultra-Turrax® at 13,000 RPM/10 minutes, and its 
characterization (pH, conductivity, creimage index, droplet size and polydispersion index 
(PDI)) were evaluated for 120 days. Furthermore, the ternary phase diagram was built 
by titration technique with water and featured points visually, being emulsified system of 
better results on the stability of EHLr 13.6, showing average 137.9 droplet diameter ± 5 
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nm, PDI 0.37 ± 0.01, pH 4.7 ± 0.9, 82.01 ± 65.29 conductivity µS/cm and cremagem 
index 2.0% ± 0.2%. 
 
Keywords: HLBr. Pseudoternary phase diagram. Linseed oil. 

Introdução 

O óleo de linhaça, oriundo da Linum usitatissimum, apresenta elevado teor lipídico 
sendo majoritariamente ácidos graxos poli-insaturados da família ômega, os quais 
apresentam importante participação nos processos inflamatórios e imunológicos, 
acelarando a reparação tecidual (Franco, 2017). À vista disso, devido seus benefícios 
observados no tratamento de queimaduras, dermatoses e outras lesões que necessitam 
de reparo tecidual, esse óleo é bastante utilizado na medicina tradicional. Posto isso, 
estudos demonstram que tais propriedades terapêuticas se dão devido a sua 
composição química rica em ácido linolênico (ômega 3), ácido linoleico (ômega 6) e 
ácido oleico (ômega 9). No entanto, apesar de suas aplicações, o óleo de linhaça 
apresenta sensibilidade à luz e aquecimento, susceptibilidade a degradação por 
processos oxidativos além de forte odor, o que dificulta sua utilização in natura. Nesse 
sentido, a veiculação desse óleo em sistemas emulsionados revela-se como um meio 
promissor de melhorar a sua estabilidade química e mascarar seu desagradável odor, 
otimizando dessa forma sua biodisponibilidade além de proporcionar uma melhor 
adesão ao tratamento pelo paciente. Contudo, para desenvolvimento do sistema 
emulsionado, torna-se necessário, a princípio, um estudo sobre equilíbrio hidrófilo-
lipófilo (EHL), um número empírico proposto por Griffin (1949), o qual relaciona as 
estruturas polares e apolares presentes em uma molécula, possibilitando a obtenção de 
emulsões mais estáveis ao se determinar o EHL requerido por uma fase oleosa (Amaral-
Machado et al., 2016). Assim sendo, aliado a uma ferramenta de estudos de pré-
formulações de sistemas emulsionados conhecida como diagrama de fases 
peseudoternário, é possível, além de produzir sistemas estáveis, determinar e 
caracterizar diferentes formulações a partir da relação entre os componentes da 
emulsão (Mahdi et al., 2011; Ma et al., 2015). Diante do exposto, o objetivo deste 
trabalho foi determinar o equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido do óleo de linhaça e 
verificar as regiões de emulsificação para o sistema tensoativo escolhido a fim de 
proporcionar base experimental para o desenvolvimento de sistemas emulsionados 
estáveis a base de óleo de linhaça. 
 
Metodologia 

 
2.1. Materiais O óleo de linhaça foi obtido da Florien (Piracicaba, SP, Brasil). Os 
tensoativos Span® 80 (monooleato de sorbitano) foram comprados da Sigma–Aldrich 
(St Louis, MO, EUA) e Tween® 80 (polisorbato 80) da Oxiteno (São Paulo, SP, Brasil). 
2.2. Determinação do EHLr do óleo de linhaça Para se determinar o equilíbrio hidrófilo-
lipófilo requerido (EHLr) do óleo de linhaça, realizou-se a preparação de diferentes 
sistemas emulsionados contendo 93% de água, 5% de óleo e 2% de um mistura de 
tensoativos (Tween® 80 e Span® 80) em diferentes proporções (Americas, 1984; 
Macedo et al., 2006). O cálculo para determinar o EHL de cada sistema foi utilizando 
sua contribuição em massa para o total de tensoativo utilizado. Para o preparo das 
referidas emulsões, utilizou-se da técnica de inversão de fases, sendo as duas fases 
aquecidas de forma separada a 70° C. Em seguida, a fase aquosa foi transferida 
continuamente sob a fase oleosa em agitação constante através de um Ultra-Turrax® 
T-18 (IKA, Staufen, Alemanha) a 13,000 rpm durante 10 minutos. Por fim, os sistemas 
foram aliquotados e armazenados em diferentes temperaturas (4°C; 25°C e 45°C), 
sendo posteriormente caracterizados físico-quimicamente por 90 dias. Sendo assim, 
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preparou-se dois lotes de emulsões nos quais, a princípio o EHL da mistura des 
tensoativos variou de 4,5 a 14,5 com intervalos de 1,0 e por conseguinte, o sistema que 
revelou melhor estabilidade juntamente com menor coeficiente de variação das suas 
características físico-químicas no decorrer dos 90 dias, foi selecionado para produção 
do segundo lote. Neste, o intervalo do EHL da mistura de tensoativos foi de 0,1 e os 
novos sistemas foram avaliados durante 120 dias. 2.3. Caracterização das emulsões 
2.3.1. Determinação do pH e condutividade elétrica As emulsões foram caracterizadas 
quanto ao pH (pH-metro, Tecnal, TEC-2, Piracicaba, SP, Brasil) e condutividade elétrica 
(Condutivímetro, Digimed, DM-32, São Paulo, SP, Brasil), sendo esses aparelhos 
previamente calibrados à 25 °C. A análise foi realizada em triplicata. 2.3.2. Índice de 
Cremagem O índice de cremagem foi determinado a partir da técnica de 
microemultócrito descrita por Macedo et al. (2006). De acordo com essa técnica, o 
sistema emulsionado é inserido em um tubo capilar de vidro, sendo submetido à uma 
força centrífuga de 11.500 rpm durante 10 minutos em uma micro-centrífuga (Microspin, 
modelo SPIN 1000, Equipar, PR, Brasil). O índice de cremagem foi determinado 
utilizando-se uma escala de hematócrito. 2.4. Contrução do Diagrama de Fases 
Pseudoternário O diagrama de fases pseudoternário foi construído a partir da técnica 
de titulação de água em temperatura ambiente a fim de se produzir sistemas contendo 
diferentes proporções de óleo:tensoativos:água. Inicialmente, os sistemas foram 
preparados com proporções de 1:9 a 9:1 entre a fase oleosa e a mistura de tensoativos 
(Tween® 80 e Span® 80 na proporção do EHLr do óleo), sendo, então, titulados com 
água deionizada. Cada sistema foi preparado sob agitação constante em Ultra-Turrax® 
T-18 (IKA, Staufen, Alemanha) durante 10 minutos e caracterizado visualmente após 24 
horas, seguido por nova titulação de água destilada. À vista disso, após 10 dias 90 
sistemas com diferentes proporções de óleo:tensoativos:água foram produzidos e 
caracterizados. A caracterização foi realizada por meio de inspeção visual, sendo estes 
sistemas classificados como (i) microemulsões, as quais apresentavam aspecto 
translúcido e fluído; (ii) macroemulsões, para os sistemas de aspecto leitoso e fluído; 
(iii) nanoemulsões, para sistemas que apresentaram aspecto leitoso, fluído e efeito 
Tyndall; (iv) géis, para os sistemas que eram translúcidos e altamente viscosos e (v) 
separação de fases, para os sistemas que possuíram macrogotículas de óleo em sua 
superfície. A partir dos resultados obtidos foi construído um gráfico ternário utilizando o 
software OriginPro 8 (OriginLab Corporation, Northampton, MA). 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1. Determinação do EHLr do óleo de linhaça Para se produzir um sistema emulsionado 
deve-se escolher uma mistura de tensoativos adequada que seja capaz de estabilizar 
suas gotículas na fase aquosa. Para isso, as proporções dessa mistura são dadas a 
partir de seu equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL), o qual é definido como um número 
empírico que propõem uma relação entre o tamanho e a força das regiões polares e 
apolares de um dado tensoativo, interferindo na estabilidade e no tipo da emulsão 
(Griffin, 1949). Diante disso, dois tensoativos com diferentes EHL, Tween® 80 (EHL 
15,0) e Span® 80 (EHL 4,3) foram escolhidos para desenvolvimento dos sitemas 
emulsionados, possibilitando uma amplitude nos valores de EHL que englobam a faixa 
necessária para determinação do EHL requerido pelo óleo de linhaça, sendo submetidos 
a análises físico-químicas de pH, condutividade, índice de cremagem, tamanho e índice 
de polidispersão. De acordo com a Tabela 1, os dados físico-químico dos sistemas 
compostos pela mistura dos tensoativos Tween® 80 e Span® 80 em diferentes 
proporções (EHLr de 4,5 a 14,5) a 25°C revelaram ao final dos 90 dias do estudo que 
apenas quatro formulações permaneceram estáveis com relação a suas 
caracterizações visuais, sem que fosse identificada separação de fases. Não houveram 
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diferenças significativas entre todos os sistemas quanto ao pH, condutividade e índice 
de cremagem, valor de p >0,05. Com relação aos resultados de pH, todos os sistemas 
(média de 4,8 ± 1,0), mostraram-se levemente ácidos, sugerindo que estes são aptos 
para serem utilizados sob a pele no que tange este aspecto físico-químico (Fürtjes et al. 
(2017). Ademais, vale salientar que o pH levemente ácido de emulsões, próximos do pH 
fisiológico da pele, demonstram-se compatíveis e úteis no processo de cicatrização 
favorecendo-o, pois auxilia no processo de cicatrização por estar diretamente 
relacionado à fisiopatologia, bioquímica, imunologia e microbiologia da ferida (Percival 
et al. (2014). Em contrapartida, ao longo do período estudado, notou-se uma diminuição 
do pH em todos os sistemas, chegando, ao fim do estudo, a 3,6 ± 0,3, dado esse que 
pode sugerir algum nível degradação dos ácidos graxos já que tais fenômenos podem 
levar a produção de subprodutos que acidificam o meio, sendo essa a provável causa 
destes fenômenos na ausêcia de agentes conservantes (antimicrobianos e 
antioxidantes). Somado a isso, a condutividade elétrica dos sistemas também foi 
avaliada, sendo essa um indicativo da característica externa do sistema produzido. Tal 
parâmetro, revelou uma média de 139,2 ± 106,9 µS/cm, o que indica que a fase externa 
é aquosa e que o óleo foi internalizado com êxito. Além disso, quanto ao índice de 
cremagem, pôde-se notar que esse não foi relevante na escolha da formulação mais 
estável, pois não foram observadas variações significativas ao longo do tempo para os 
sistemas produzidos. Adicinalmente, a cremagem, conforme descrito por Macedo et al. 
(2006), é um parâmetro importante na avaliação da estabilidade de emulsões, no 
entanto, vale ressaltar a técnica descrita na literatura é para sistemas emulsionados cujo 
tamanho de gotículas seja em escala micrométrica (~40µm), ao passo que neste estudo 
as emulsões apresentaram tamanho que variaram entre 136,7 ± 15,6 nm e 235,2 ± 29,0 
nm. Adicionalmente, as emulsões apresentaram tamanho de gotícula em uma faixa que 
variou entre 137 ± 16 e 180 ± 15 nm e PdI entre 0,31 ± 0,08 e 0,39 ± 0,05. Tais resultados 
revelam que apesar das formulações de EHL entre 12,5 e 14,5 serem estatisticamente 
semelhante (valor de p > 0,05) a formulação de EHL 13,5 foi a que apresentou a menor 
variação do tamanho e PdI durante os 90 dias, com desvio padrão relativo de 6,3% e 
7,95%, respectivamente, sendo então o sistema mais estável. À vista disso, de acordo 
com a literatura, é possível relacionar os dados de tamanho e PdI à estabilidade de 
sistemas emulsionados, pois a partir deles é possível monitorar possíveis instabilidades 
como floculação e coalescência, não visíveis à olho nu, e que sugerem a 
desestabilização do sistema (Gullapalli e Sheth, 1999; Niczinger et al., 2015; Amaral-
Machado et al., 2016). Posto isso, a partir do EHL de valor 13,5 novos sistemas foram 
desenvolvidos, reduzindo-se o intervalo para 0,1 dentro de uma faixa de mais ou menos 
0,5 (EHL entre 13 e 14). A Tabela 2 demonstra os resultados físico-químicos para o 
segundo lote após 120 dias, sendo o intervalo de tempo estendido para que houvesse 
melhor percepção da estabilidade dos sistemas estudados. De acordo com os 
resultados obtidos na segunda etapa do estudo de EHL, verificou-se que nenhum dos 
sistemas manifestou separação de fases, apesar de que o sistema obtido com EHL 13,6 
foi o que demonstrou menor variação de tamanho (137,9 ± 5,0 nm) e polidispersão 
(0,368 ± 0,01), com um desvio padrão relativo de 3,62% e 3,22%, respectivamente, 
sendo possível sua visualização detalhada na Figura 1. Com isso, pode-se estabelecer 
o EHLr do óleo de linhaça sendo esse 13,6 e a partir dele desenvolver o diagrama de 
fases pseudoternário com valor de EHL fixo. 3.2. Diagrama de Fases Pseudoternário 
(DFPT) Para desenvolvimento de sistemas dispersos, o diagrama de fases 
pseudoternário revela-se como uma ferramenta bastante útil, pois a partir dele torna-se 
possível determinar diferentes regiões de emulsificação, alterando-se as proporções 
dos componentes água, óleo e mistura de tensoativos (Formariz et al., 2007; Mahdi et 
al., 2011; Amaral-Machado et al., 2016). Deste modo, a Figura 2 contém os sistemas 
com características distintas, podendo esses serem classificados como microemulsão, 
nanoemulsão, gel, macroemulsões e separação de fases. Por meio do DFPT construído, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1009 

 

pôde-se verificar duas regiões de microemulsão, a qual correspondeu a 26% do total 
dos sistemas desenvolvidos. Microemulsões são sistemas termodinamicamente 
estáveis cuja formação se dá de maneira espontânea com aparência translúcida devido 
ao seu reduzido tamanho de gotícula, o qual varia entre 10 e 100 nm. Tal característica, 
é utilizada para diferenciá-la dos outros sistemas. Tais sistemas figuram-se como 
vantajosos, tendo em vista que são capazes de otimizar a biodisponibilidade, bem como 
a estabilidade de fármacos, sendo então sistemas de liberação promissores (Callender 
et al., 2017). Somado a isso, uma região caracterizada como gel foi observada, 
correspondendo essa a 7% do total dos sistemas obtidos, sendo a composição oleosa 
até 10%. Por essa região de gel estar entre as regiões de microemulsão, pode-se sugerir 
que a mesma possa estar relacionada a formação de cristais líquidos, visto que com o 
aumento da concentração de água, há um aumento da organização estrutural do 
tensoativo, aumentando-se dessa forma a viscosidade (Calixto et al. 2018). As 
macroemulsões também foram identificadas e representaram a porção majoritária dos 
sistemas obtidos (37%). Tais sistemas foram obtidos com uma elevada amplitude de 
concentração oleosa (5 a 75%). Resultados semelhantes foram obtidos por Barradas et 
al. (2015), o qual observou a formação de macroemulsão com até 80% de óleo. Por fim, 
as nanoemulsões, que diferem das macroemulsões por seu tamanho reduzido que varia 
entre 100 – 400nm, bem como devido a sua estabilidade cinética (Callender et al., 2017), 
representaram 7% do total de sistemas, com fase oleosa de até 10%. Tais sistemas 
apresentam potencial aplicação farmacêutica por melhorarem a absorção, 
biodisponibilidade e estabilidade de fármacos lipofílicos, com uma menor concentração 
de tensoativo devido a sua alta concentração de óleo (Singh et al., 2017). Assim, a 
determinação da concentração dos componentes para sistemas emulsionados pode ser 
facilitada pelo DFPT, sendo cada um detentor de características físico-químicas 
distintas, o que os torna atrativos. Para escolha das proporções de cada componente, 
tal ferramenta tem sido vastamente utilizada por sua eficiência (Ma et al., 2015; Butt et 
al., 2018). Nesse contexto, o diagrama desenvolvido no estudo pôde ser usado para 
preparo de diferentes sistemas emusionados que podem servir como base para 
formulações terapêuticas a base do óleo de linhaça. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, pode-se constatar a grande importância da determinação do 
equilíbrio hidrófilo-lipófilo para desenvolvimento de sistemas emulsionados. No presente 
trabalho, tornou-se possível definir o melhor EHLr para o óleo de linhaça, sendo esse 
13,6 a partir da mistura dos tensoativos Tween® 80/Span® 80, obtendo-se, dessa 
maneira, um sistema emulsionado com diâmetro de gotícula médio de 137,9 ± 5 nm, 
PdI 0,37 ± 0,01, pH 4,7 ± 0,9, condutividade 82,01 ± 65,29 µS/cm e índice de cremagem 
2,0 ± 0,2%. Do mesmo modo, a partir do diagrama de fases pseudoternário tornou-se 
possível determinar regiões de emulsificação para o óleo como gel, nanoemulsão, 
macroemulsão e microemulsão, em que a região de microemulsão foi promissora com 
26% por ser capaz de incorporar altas concentrações do óleo, assim como a região de 
macroemulsão (33%). 
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Figura 1 - Diâmetro da gotícula e PdI do sistema com EHL 13,6 no passar de 120 dias. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de fases pseudoternário do óleo de linhaça. EM: macroemulsões; 
GE: gel; ME: microemulsão; NE: nanoemulsão; SF: separação de fases. 
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Tabela 1: Caracterização do primeiro lote de emulsões de óleo de linhaça para 
determinar o EHLr após 90 dias a 25°C. 

 

 

Tabela 2: Caracterização do segundo lote de emulsões de Óleo de Linhaça para 
determinar o EHLr após 120 dias a 25°C. 
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TÍTULO: Análise da extensão das lesões coronárias de pacientes submetidos a 

cinecoronariografia no Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Resumo 

Dentre os parâmetros clinico/laboratoriais avaliados, os fatores de risco glicemia e 
idade, são fortemente associados ao risco das doenças cardiovasculares(DCV). Estudo 
buscou associação que existe entre variantes clínicos/laboratorial com a extensão das 
lesões coronarianas em pacientes submetidos à cinecoronariografia (cateterismo), no 
setor de hemodinâmica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Neste trabalho, 
objetivou-se investigar o perfil sérico de acordo com a extensão da lesão da artéria 
coronária. Foram selecionados pacientes com doença arterial coronariana(n=177), 
idade entre 30 e 74 anos e submetidos a angiografia coronária eletiva. A extensão da 
lesão coronária foi avaliada pelo índice de Friesinger, o qual foi dividido em três 
categorias: 0-4, 5-9 e 10-15. A avaliação da extensão da lesão coronária mostrou que 
50,8% (n=90) dos pacientes apresentaram menor grau de lesão da artéria 
coronária(grupo 0-4). Este grupo apresentou menores níveis de idade e glicose em 
comparação com os grupos com maior índice de Friesinger (p<0,05). Outras variáveis 
laboratoriais e clínicas foram semelhantes entre os grupos(p>0,05). Portanto, Elevada 
porcentagem dos pacientes submetidos ao cateterismo não apresentaram lesão 
coronariana, cerca de 26%, o que ressalta a necessidade de buscar marcadores de 
diagnostico não invasivo. Além disso, entre os parâmetros clínicos/laboratoriais 
avaliados, os fatores de risco glicemia e idade, são fortemente associados com a 
severidade das DCV. 
 
Palavras-chave: doença cardiovascular;lesão coronariana;variantes clinico/laboratoral 

TITLE: ANALYSIS OF EXTENSION OF CORONARY INJURIES IN PATIENTS 

SUBMITTED TO CINECORONARIOGRAPHY AT ONOFRE LOPES UNIVERSITY 

HOSPITAL. 

Abstract 
Among the clinical / laboratory parameters evaluated, the risk factors glycemia and age 
are strongly associated with the risk of cardiovascular disease. This study sought an 
association between clinical / laboratory variants and the extent of coronary lesions in 
patients submitted to cinecoronariography (catheterization) in the hemodynamics 
department of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL). This study aimed to 
investigate the serum profile according to the extent of coronary artery injury. We 
selected patients with coronary artery disease (n = 177), aged between 30 and 74 years 
and undergoing elective coronary angiography. The extent of the coronary lesion was 
assessed by the Friesinger index, which was divided into three categories: 0-4, 5-9 and 
10-15. The evaluation of the extent of a coronary lesion showed that 50.8% (n = 90) of 
the patients had a lower degree of coronary artery injury (group 0-4). This group had 
lower age and glucose levels compared to the groups with higher Friesinger index (p 
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<0.05). Other laboratories and clinical variables were similar between groups (p> 0.05). 
Therefore, a high percentage of patients undergoing catheterization did not a present 
coronary lesion, about 26%, which highlights the need to look for noninvasive diagnostic 
markers. In addition, among the clinical / laboratory parameters evaluated, the risk 
factors blood glucose and age are strongly associated with the severity of the 
cardiovascular disease. 
 
Keywords: cardiovascular disease; coronary lesion; clinical /laboratory variant 

Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças crônicas não 
transmissíveis que apresentam um perfil epidemiológico semelhante às grandes 
endemias do século passado, sendo a maior causa de morbimortalidade em todo o 
mundo (WHO,2016). A OMS estabeleceu como meta até o ano de 2025, a redução de 
25% das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) dentre elas as DCV (MCKEE M 
et. al., 2014). Segundo DATASUS, no ano de 2014, as doenças do aparelho circulatório 
levaram a 340.284 óbitos no Brasil, sendo 12.411 referentes a doenças das artérias, 
das arteríolas e capilares. 

No Rio Grande do Norte (RN), cerca de 58,6% dos potiguares têm causa de morte 
definida por DCV. Em números totais, isso representa 1.875 mil mortes no ano de 2011 
a cada cem mil habitantes no RN (DATASUS, 2016). Clinicamente, as DCV são 
caracterizadas como desordens que acometem o coração, vasos sanguíneos e incluem: 
doença arterial coronária (DAC), doença cerebrovascular, doença arterial periférica e 
outras condições, como hipertensão e trombose (WHO,2016). 

Atualmente, a principal causa do desenvolvimento de DCV é a aterosclerose (XAVIER 
et al., 2013). Na prática clínica, o diagnóstico da aterosclerose pode ser realizado por 
métodos de imagens não invasivos. A ultrassonografia com doppler das artérias 
carótidas, angiotomografia e a angioressonância para detecção de lesões coronárias 
são exemplos destes. Estudo realizado por Bampi e colaboradores (2009) observou boa 
correlação entre estes métodos de imagem com as extensões das lesões das artérias 
coronárias determinada pelo índice de Friesinger na cinecoronariografia (método 
invasivo) (BAMPI et al., 2009). Assim, a classificação e categorização dos pacientes de 
acordo com níveis de lesões ateroscleróticas, auxiliam na melhor classificação do perfil 
dos pacientes submetidos a esse procedimento, predominantemente invasivo. 

Desta forma o presente estudo buscou associação que existe entre variantes 
clínicos/laboratorial com a extensão das lesões coronarianas em pacientes submetidos 
à cinecoronariografia (cateterismo), no setor de hemodinâmica do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). 

 
Metodologia 

 
Casuística e aspectos éticos 

Trata-se de um estudo observacional, com 177 pacientes, idade entre 30 a 74 anos, que 
foram à unidade de Hemodinâmica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
Instituto do Coração (INCOR) e Natal Hospital Center (NHC), em Natal/RN, para 
realização de cinecoronariografia. 
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O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) sob o número de protocolo 520/11 (Apêndice 
1), CAAE: 0001.0.051.294-11. Os indivíduos selecionados e que aceitaram participar 
foram informados sobre o protocolo do mesmo e aqueles que aceitaram participar 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam a um 
questionário. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo pacientes com faixa etária de 30-74 anos (parâmetro utilizado 
para cálculo do Escore de Framingham), que tivessem realizando a cinecoronariografia 
pela primeira vez e não tivessem doenças pré-estabelecidas como doença cardíaca, 
câncer e doença renal. Foram excluídos os pacientes que apresentavam qualquer das 
seguintes condições: insuficiência hepática, distúrbio endócrino, com exceção de 
diabetes mellitus; doenças inflamatórias; doença hematológica; hipercolesterolemia 
familiar conhecida ou presente em membros da família; miocardiopatia, incluindo 
doença de Chagas; valvopatia; doença congênita e pericardiopatia. 

Variáveis analisadas 

As extensões das lesões coronárias foram avaliadas pelo índice de Friesinger, na 
cinecoronariografia, que quantifica as lesões das artérias coronárias, utilizando uma 
variação de 0 a 15 pontos (CHAGAS et al., 2013). Cada um das três artérias coronárias 
principais (descendente anterior, circunflexa e coronária direita) foi marcada 
separadamente, recebendo uma pontuação de zero a cinco: 0) nenhuma anormalidade 
arteriográfica; 1) irregularidades da artéria ou estenose menor que 30%, 2) estenose de 
30-68%, 3) múltiplas lesões ou pelo menos dois segmentos com estenose de 30-68%, 
4) estenose de 69-100%, exceto oclusão dos segmentos proximais e 5) obstrução total 
(ou oclusão) de um segmento proximal (lesão de 100%) (BAMPI et al., 2009). 

Após a interpretação dos laudos, os pacientes foram classificados conforme a 
pontuação, sendo agrupados em 3 grupos: 0-4, 5-9 e 10-15, como adaptação de Chagas 
e colaboradores (CHAGAS et al., 2013). Foram consideradas lesões críticas aquelas 
com estenose maior que 50%. 

Todos os pacientes foram submetidos à anamnese clínica completa com exame físico 
detalhado (peso, altura e pressão arterial). Foram considerados portadores de diabetes, 
hipertensão arterial, tabagismo, antecedentes familiares, dislipidemias os pacientes que 
se incluíam em um ou mais itens. 

Todos os medicamentos em uso diário foram considerados como medicação prévia 
ambulatorial. Foi dada especial atenção ao uso de medicamentos comuns a pacientes 
com elevado risco para doença cardiovascular, como ácido acetil salicílico, 
betabloqueador, bloqueador dos canais de cálcio, nitrato, estatina, tienopiridínico, 
inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), digitálicos e diurético, já que a 
casuística do grupo não comportava pacientes infartados. 

Amostras biológicas e determinação dos parâmetros laboratoriais 

Foram coletadas amostras de sangue periférico de todos os pacientes do estudo, após 
jejum de no mínimo 8 horas, utilizando sistema de coleta a vácuo. Para realização das 
dosagens bioquímicas de glicose, colesterol de lipoproteínas de alta densidade (HDL), 
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ureia, creatinina, ácido úrico, alanina e aspartato aminotransferases foram medidos 
usando métodos UV colorimétricos e cinéticos usando o analisador bioquímico Labmax 
Plenno (Labtest, Minas Gerais, Brasil). O LDL foi calculado segundo a fórmula de 
Friedewald e colaboradores (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). Todas as 
análises foram realizadas no Laboratório de Bioanálise e Biotecnologia Molecular 
(LBBM) da Faculdade de Farmácia da UFRN. 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software SPSS® 22.0 (SPSS, Chicago, IL, 
EUA). As variáveis com distribuição normal serão avaliadas utilizando o teste de 
Kolmogorov-Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal serão 
apresentadas com média e desvio padrão e comparadas utilizando teste t ou ANOVA 
seguido de teste de Tukey. As variáveis com distribuições não normais serão 
apresentadas como mediana, utilizando o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de 
Mann-Whitney. As variáveis categóricas serão comparadas pelo teste do qui-quadrado. 
A análise de genotipagem será realizada utilizando o pacote R package v.3.3.1 (R 
DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015). 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

dados clínicos e laboratoriais 

Os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com DAC são apresentados na Tabela 
1 (ANEXO). A avaliação da extensão da lesão coronária mostrou que 50,8% (n=90) dos 
pacientes apresentaram menor grau de lesão da artéria coronária (grupo 0-4). Este 
grupo apresentou menores níveis de idade e glicose em comparação com os grupos 
com maior índice de Friesinger (p<0,05). Outras variáveis laboratoriais e clínicas foram 
semelhantes entre os grupos (p>0,05). 

DISCUSSÃO 

Neste estudo, 177 pacientes que foram submetidos a angiografia coronária por suspeita 
de doença cardiovascular, foram estratificados de acordo com a extensão da lesão 
coronária através do índice de Friesinger, sendo que 73,4% dos pacientes apresentaram 
lesão aterosclerótica. Entre os dados clínicos e bioquímicos dos pacientes, apenas a 
idade e glicose foram diferentes entre os grupos. Em relação aos fatores associados à 
doença, como obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão, entre outras variáveis 
analisadas, os grupos apresentaram características semelhantes, como apresentado na 
Tabela 1. 

Da mesma forma, em um estudo que avaliou 337 pacientes submetidos a angiografia 
coronária por suspeita de doença cardiovascular, os autores observaram que, entre os 
fatores de risco, o gênero, a idade, a hipertensão arterial sistólica e o hábito de fumar 
estavam associados à carga aterosclerótica medida pelo índice de Friesinger (CHAGAS 
et al., 2011). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1017 

 

Outro estudo mostrou que sexo, idade, hipertensão, tabagismo, diabetes, dislipidemia e 
consumo de álcool foram associados com o índice de Friesinger em uma coorte de 363 
pacientes submetidos a angiografia coronária para investigar DAC (CHAGAS et al., 
2016). Além disso, nosso estudo anterior também não encontrou diferenças 
significativas entre os grupos de Friesinger em relação a dados clínicos e bioquímicos 
(DUARTE et al., 2016). 

Esses achados sugerem então que os fatores de risco clássicos para DCV não são 
sensíveis o suficiente para avaliar a extensão da lesão coronária, exigindo assim uma 
compreensão mais ampla dos mecanismos subjacentes a esta doença. Portanto, há 
uma necessidade postulada para a identificação de novos biomarcadores circulantes 
não-invasivos para a avaliação da carga aterosclerótica e predição cardiovascular. 

 
Conclusão 

 

Elevada porcentagem dos pacientes submetidos ao cateterismo não apresentaram 
lesão coronariana, cerca de 26%, o que ressalta a necessidade de buscar marcadores 
de diagnostico não invasivo. Além disso, entre os parâmetros clínicos/laboratoriais 
avaliados, os fatores de risco glicemia e idade, são fortemente associados com a 
severidade das doenças cardiovasculares. 
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Tabela 1. Dados demográficos, antropométricos e clínicos de pacientes estratificados 
de acordo com a extensão da lesão coronária. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA, FUNCIONAL E OBJETIVA DO EQUILÍBRIO 

CORPORAL: RELATO DE CASOS 

Resumo 

 

Introdução: A tontura é uma das principais queixas relatadas por adultos e idosos, 
compromete o equilíbrio corporal e aumenta o risco de quedas. Objetivo: Descrever os 
achados da avaliação clínica e funcional do equilíbrio corporal, bem como relacionar 
com resultados objetivos do Vídeo Head Impulse Test (vHIT). Método: Estudo aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, número CAAE 91408518.8.0000.5292, 
caracterizado como série de relato de casos de caráter descritivo. Participaram da 
pesquisa cinco indivíduos de ambos os sexos. Aplicado o Activities-specific Balance 
Confidance Scale (ABC Scale), Dynamic Gait Index (DGI), avaliação clínica do equilíbrio 
e realizado exame vHIT. Resultados: A amostra caracterizou-se por 80% sexo feminino 
e 20% sexo masculino, média de 63,4 anos, diagnóstico prevalente de tontura postural 
perceptual persistente e hipertensão arterial sistêmica como comorbidade prevalente. A 
média do DGI foi de 21,4 e ABC Scale de 41,13%, encontrou-se maiores alterações nas 
provas de Romberg sensibilizado e Passos de Fukuda, com olhos fechados. No vHIT, 
100% dos indivíduos apresentaram hipofunção vestibular, 60% bilateral e 40% 
unilateral. Conclusão: Conclui-se que, houve predomínio de alterações nos testes de 
avaliação clínica e questionários aplicados, confirmadas pela prevalência da hipofunção 
vestibular dos canais semicirculares posterior direito e anterior esquerdo, bem como 
assimetria destes, detectados no vHIT. 

 
 

 
Palavras-chave: Tontura. Equilíbrio. Avaliação. 

TITLE: CLINICAL, FUNCTIONAL AND OBJECTIVE ASSESSMENT OF BODY 

BALANCE: CASE REPORT 

Abstract 

Introduction: Dizziness is one of the main complaints reported by adults and the elderly, 
compromises body balance and increases the risk of falls. Objective: To describe the 
findings of clinical and functional assessment of body balance, as well as to relate to 
objective results from the Video Head Impulse Test (vHIT). Method: Study approved by 
the Research Ethics Committee, number CAAE 91408518.8.0000.5292, characterized 
as a descriptive case report series. Five individuals of both sexes participated in the 
research. Applied the Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC Scale), 
Dynamic Gait Index (DGI), clinical balance assessment and vHIT examination. Results: 
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The sample was characterized by 80% female and 20% male, average of 63.4 years, 
prevalent diagnosis of persistent perceptual postural dizziness and systemic arterial 
hypertension as prevalent comorbidity. The mean DGI was 21.4 and ABC Scale 41.13%. 
We found major alterations in the sensitized Romberg tests and Fukuda Steps with eyes 
closed. In vHIT, 100% of the individuals presented vestibular hypofunction, 60% bilateral 
and 40% unilateral. Conclusion: It was concluded that there was a predominance of 
alterations in the clinical evaluation tests and applied questionnaires, confirmed by the 
prevalence of vestibular hypofunction of the right and left anterior posterior semicircular 
canals, as well as their asymmetry, detected in vHIT. 

 
Keywords: Dizziness. Balance. Evaluation. 

Introdução 

Foi necessária a mudança do título, objetivo e da metodologia deste plano de trabalho 
em relação ao anteriormente cadastrado, em virtude da viabilidade da coleta de dados 
disponível no momento para efetivação da pesquisa. 
A tontura caracteriza-se como a sensação de perturbação do equilíbrio e apresenta-se 
de diferentes formas (GANANÇA et al., 2004). O tipo mais frequente de tontura é a 
vertigem, pode ser rotatória com sensação de desorientação espacial ou não-rotatória 
com presença de sintomas de instabilidade, flutuação ou oscilações (GANANÇA; 
CAOVILLA, 1998). 
A população idosa é uma das mais afetadas com a tontura, concomitante apresentam 
zumbido e perda auditiva associada à disfunção vestibular (SCHERER et al., 2012; 
FERREIRA et al., 2014;) bem como o comprometimento do equilíbrio corporal. 
Estudos de Sousa et al. (2011) mostram correlação entre a capacidade funcional 
desempenhada por idosos com vestibulopatias periféricas crônicas e  equilíbrio 
corporal, onde uma pior capacidade funcional acarreta um elevado risco de quedas. 
Sendo a tontura uma das principais queixas relatadas por idosos e adultos em suas 
consultas clínicas, em alguns casos, está associada a comprometimentos orgânicos 
sistêmicos, como por exemplo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus, 
doenças cardíacas, depressão, dentre outras (MARTINS et al., 2017). 
O equilíbrio corporal pode ser avaliado de forma clínica instrumental ou não 
instrumental, também por meio de questionários e escalas que informam sobre o 
equilíbrio funcional. Na avaliação não instrumental encontram-se os testes Romberg, 
Romberg sensibilizado e Fukuda, responsáveis por avaliar o equilíbrio estático e 
dinâmico. Acrescenta-se ainda a pesquisa dos sinais de alterações cerebelares, por 
meio das provas de diadococinesia, dismetria e index-joelho-nariz (BITTAR et al. 2017; 
FLORES; ROSSI; SCHMIDT, 2011). Os resultados fornecem informações 
topodiagnósticas adicionais, utilizados no confronto com outros dados da avaliação 
objetiva do sistema vestibular (SCHMIDT et al., 2010). 
Com o avanço da tecnologia foram desenvolvidos equipamentos para avaliação 
otoneurológica. Destaca-se o Vídeo Head Impulse Test (vHIT), exame otoneurológico 
não invasivo, avalia bilateralmente os canais semicirculares laterais, posteriores e 
anteriores com movimentos cefálicos de velocidade maior que 150º/s e aceleração entre 
1-16 Hz, aplicados pelo examinador, fornece informações de ganho e assimetria de 
cada canal, além da presença de sacadas corretivas, indicativas de descompensação 
vestibular. Este exame resulta em medidas objetivas do reflexo vestíbulo-ocular (RVO) 
em resposta aos movimentos de aceleração da cabeça em alta frequência 
(MACDOUGALL et al., 2009; MACDOUGALL et al., 2013). 
Vários testes são utilizados na área clínica e científica, traduzidos e validados para 
diferentes línguas. Dentre estes, cita-se o Dynamic Gait Index (DGI), criado por 
Shumway-Cook e Woolacott (1995); traduzido e adaptado para o português brasileiro 
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por Castro, Perracini e Ganança (2013). Pesquisadores criaram a versão brasileira 
reduzida do teste DGI, com intuito de utilizar na prática clínica como ferramenta para 
evidenciar risco de quedas em idosos (TAGUCHI et al., 2018). 
Cita-se também o questionário Activities-specific Balance Confidance Scale (ABC 
Scale), desenvolvido por Powell e Myers (1995), avalia o nível de confiança em realizar 
atividades diárias mantendo o equilíbrio, traduzido e validado para o português brasileiro 
por Marques et al. (2013). 
Visto que existem diversos recursos para avaliação clínica do equilíbrio corporal, 
justifica-se a realização deste estudo como forma de comparar achados de avaliação 
vestibular objetiva com os da avaliação clínica e funcional, de forma a relacionar tais 
achados e prevenir o risco de queda. 
O objetivo deste trabalho foi descrever os achados da avaliação clínica e funcional do 
equilíbrio corporal, bem como relacionar com resultados objetivos do Vídeo Head 
Impulse Test (vHIT). 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), sob o número do parecer 
CAAE: 91408518.8.0000.5292. 
Os pacientes foram previamente orientados quanto à avaliação clínica do equilíbrio e, 
caso fosse necessário, seriam encaminhados para reabilitação vestibular (RV), após 
avaliação médica. Foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada na Clínica Escola de Fonoaudiologia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de agosto de 2018 
a junho de 2019. 
O estudo foi caracterizado como série de relato de casos de caráter descritivo. 
Participaram da pesquisa cinco indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de 
disfunção vestibular periférica, encaminhados pelo ambulatório de Otorrinolaringologia 
do HUOL para avaliação clínica e RV. 
Como critérios de inclusão, foram selecionados indivíduos adultos ou idosos, com 
diferentes idades, de ambos os sexos, com diagnóstico otorrinolaringológico de 
disfunção vestibular periférica, que apresentassem queixa de tonturas, instabilidade, 
desequilíbrio ou quedas e ainda, que tivessem realizado o exame vHIT no HUOL. 
Foram excluídos da pesquisa os pacientes com doenças de origem central, avaliados e 
diagnosticados pelo médico responsável pelo encaminhamento; indivíduos com 
distúrbio visual grave, alterações músculo-esqueléticas e/ou psiquiátricas que 
impossibilitassem a realização da avaliação do equilíbrio e compreensão dos testes 
aplicados. 
Inicialmente, todos os indivíduos passaram pela anamnese fonoaudiológica, adaptada 
por Mantello e Moriguti (2006) para esclarecer as principais queixas, sintomatologia e 
comorbidades. Algumas informações como diagnóstico médico, comorbidades 
apresentas e resultados do vHIT ou outros eventuais exames realizados foram 
coletadas no prontuário médico otorrinolaringológico do HUOL. 
Em relação ao exame Video Head Impulse Test (vHIT), foi realizado por meio do óculos 
ICS Impulse e o software OTOsuite Vestibular, da marca Otometrics (2016), pela 
Fonoaudióloga clínica ambulatorial do HUOL, sendo a análise dos resultados feita em 
conjunto com os responsáveis por esta pesquisa. Foram tabelados os dados do teste 
de impulso cefálico, mais especificamente ganho e a simetria de cada Canal 
Semicircular (CSC). Estes achados foram analisados com base no estudo  de Hougaard 
e Abrahamsen (2019), estando os valores de normalidade do ganho do RVO entre 0,8 
a 1,20 para os canais laterais e 0,7 a 1,20 para os canais posteriores e anteriores, 
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enquanto os valores de normalidade para simetria dos canais deve ser menor que 20%. 
Valores acima dos critérios e normalidade podem indicar presença de artefatos. 
Posteriormente, os pacientes realizaram o protocolo de avaliação clínica do equilíbrio, 
composta pelas provas de Romberg, Romberg sensibilizado (LANSKA e GOETZ, 2000) 
e passos de Fukuda (FUKUDA, 1959). No teste de Romberg, o paciente ficou em 
posição ortostática, braços juntos ao corpo, calcanhares juntos e pontas dos pés 
separadas em mais ou menos 30º, sendo realizado com os olhos abertos e fechados. 
Em relação ao Romberg sensibilizado, permaneceu com um pé na frente do outro, com 
os olhos abertos e depois fechados. Em ambos os testes, o paciente permanece de 30 
a 60 segundos na posição determinada pelo avaliador, sendo observada a diferença de 
oscilação com a presença e ausência de visão. O resultado do teste é Positivo (+) 
quando o paciente apresenta oscilações do corpo com desequilíbrio e forte tendência 
para quedas. Quando o resultado do teste apresenta-se Negativo (-), o indivíduo não 
apresenta desequilíbrio e/ou oscilações do corpo (LANSKA e GOETZ, 2000). 
Na prova passos de Fukuda, o paciente deveria marchar no mesmo lugar, elevando os 
joelhos em aproximadamente 45º, com os braços estendidos ao longo do corpo, olhos 
abertos e depois fechados, em torno de 60 segundos. Caso o paciente tivesse um 
deslocamento maior que um metro e/ou rotação do corpo superior à 45º, o resultado é 
sugestivo de disfunção vestibular. Vale salientar que, em lesões assimétricas, o corpo 
produz rotação para o lado do labirinto menos funcionante (FUKUDA, 1959). 
Em seguida, foram aplicados dois testes referentes à avaliação funcional do equilíbrio, 
descritos a seguir. O teste DGI, composto por oito tarefas, com objetivo de avaliar a 
marcha em diferentes situações sensoriais, como superfícies planas, mudanças de 
velocidade da marcha, mudança de posição de cabeça nos sentidos verticais e 
horizontais, ultrapassar e contornar obstáculos, girar sobre seu próprio eixo corporal e 
subir e descer escada. Em cada tarefa o paciente recebe uma determinada nota de 
acordo com seu desempenho, a escala ordinal consiste em quatro categorias com 
pontuação de zero a três pontos: marcha normal = três; comprometimento leve = dois; 
comprometimento moderado = um e comprometimento grave = zero. A pontuação 
máxima do teste é de 24 pontos, um escore menor ou igual 19 pontos prediz risco para 
quedas. Para a realização do DGI foi necessário uso de dois cones de borracha de 0,50 
cm de altura e uma caixa de sapatos com 40 cm de comprimento, 20 cm de largura e 
15 cm de altura, como proposto no estudo (CASTRO; PERRACINE; GANANÇA, 2013). 
O segundo teste funcional aplicado foi o ABC Scale (MYERS et al., 1998). O 
questionário é composto por 16 itens, no qual cada item tem o objetivo de verificar o 
nível de confiança para desempenhar atividades de vida diária. Os itens foram lidos para 
os participantes da pesquisa e, se houvesse dúvidas em alguma questão específica, 
esta era explicada para a melhor compreensão do avaliado. As respostas foram 
atribuídas de zero a 100, na qual zero refere-se a “sem confiança” e cem corresponde 
à “confiança total” para realizar atividades diárias que envolvam o equilíbrio corporal 
(MARQUES et al., 2013). Após a avaliação, caso o paciente tivesse encaminhamento 
médico para realizar RV, era convidado a iniciar o tratamento. 
 
Resultados e Discussões 

 

O estudo foi composto por cinco indivíduos com idade mínima de 55 anos e máxima de 
77 anos, com média de 63,4 anos, quatro (80%) do sexo feminino e um (20%) era do 
sexo masculino. O diagnóstico otorrinolaringológico para os cinco casos variaram 
individualmente da seguinte forma: tontura postural perceptual persistente (40%), 
tontura de origem vascular (20%), tontura de origem metabólica (20%) e doença de 
Menière (20%). 
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Quanto às comorbidades associadas à queixa de tontura, verificou-se que 100% dos 
casos relataram apresentar HAS, seguido de Diabetes Mellitus e osteoporose (40%), 
cefaléia (20%), fibromialgia (20%) e transtorno bipolar (20%). Alguns pacientes 
apresentaram mais de uma comorbidade associada ao quadro da tontura. 

Com relação à avaliação clínica do equilíbrio, observou-se que na prova de Romberg 
100% dos indivíduos obtiveram resultado negativo, nas condições com olhos abertos 
(OA) e olhos fechados (OF); na prova de Romberg sensibilizado com OA 20% 
apresentaram resultado alterado, já em situação de OF todos (100%) os avaliados 
tiveram alteração neste teste. Em relação à prova de Fukuda, na condição de OA, 20% 
dos casos tiveram alteração, enquanto com OF, 80% dos indivíduos apresentaram 
resultados alterados. 

Os resultados da avaliação funcional realizada por meio dos testes DGI e ABC Scale 
estão apresentados na Tabela 1. 

Dentre os cinco casos avaliados com o teste DGI, dois (40%) tiveram resultado final que 
prediz risco para quedas, com resultado menor ou igual a 19 pontos, enquanto o 
restante dos avaliados (60%) estiveram acima deste limite. A média de pontuação dos 
indivíduos avaliados no DGI foi de 20,4 pontos, com valor mínimo e máximo de 18 
pontos e 22 pontos, respectivamente. 

A média dos escores do ABC Scale nos indivíduos avaliados foi de 41,13 pontos, 
configurando um nível de confiança baixo, com valor mínimo e máximo de 11,87 pontos 
e 85 pontos, respectivamente. 

Vide tabela 1. 

O exame vHIT foi realizado em todos os indivíduos desta pesquisa, sendo descritos na 
Tabela 2 os resultados quantitativos do Teste do Impulso Cefálico. Não foram 
considerados, para este estudo, os dados da etapa de avaliação oculomotora deste 
exame. Os valores abaixo dos critérios de normalidade estão destacados na tabela em 
negrito. 

Vide tabela 2. 

Observa-se na tabela 2 que 40% dos pacientes apresentaram hipofunção vestibular 
unilateral, sendo 20% do CSC posterior direito e 20% do CSC anterior esquerdo, além 
da prevalência de hipofunção vestibular bilateral dos canais posterior direito e anterior 
esquerdo em 60% dos casos avaliados. Também foi constatada presença de assimetria 
entre os CSC anteriores e posteriores em toda a amostra pesquisada (100%). 

Considerando os estudos epidemiológicos realizados (BITTAR et al., 2013), a tontura é 
uma das principais queixas presentes na prática clínica e, segundo as pesquisas, 
encontra-se em maior prevalência na população feminina, podendo ser justificado por 
alterações hormonais (TIENSOLI; COUTO; MITRE, 2004; MORAES et al., 2011), sendo 
que tais dados corroboram aos achados desta pesquisa. 

A literatura consultada (MARTINS et al., 2017; MARCHIORI; REGO FILHO, 2007) 
também aponta uma relação entre a tontura e HAS, na população com distúrbios 
vestibulares, como uma das comorbidades mais presentes. Assim, o déficit na 
circulação do sangue pode influenciar o funcionamento da orelha interna, acarretado 
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pela diminuição do fluxo sanguíneo e, consequentemente, no transporte de oxigênio 
(BACHOR et al., 2001). O uso de medicamentos para tratar a própria HAS e outras 
comorbidades também podem afetar a orelha interna e causar a tontura (MARCHIORI 
et al., 2010). 

Assim como a hipertensão, a diabetes mellitus encontra-se em grande prevalência em 
pacientes com tontura, sendo um dos principais distúrbios metabólicos causadores de 
alteração no sistema vestibular (RIGON; ROSSI; CÓSER, 2007). Estudos 
(ZEIGELBOIM et al., 2011) também evidenciam a presença da disfunção vestibular em 
pacientes com fibromialgia, alteração musculoesquelética que pode provocar uma 
sensação de instabilidade nestes indivíduos. Cefaleia e transtorno bipolar também são 
citados em estudos vestibular (SALMITO et al., 2017; MIASSO; CASSIANI; PEDRÃO, 
2011) como alterações que podem influenciar na tontura, podendo a cefaleia preceder 
sintomas vestibulares, na maioria dos casos, enquanto o transtorno bipolar pode não 
ser um causador para a tontura, mas os medicamentos para ele prescritos causarem 
efeitos colaterais no sistema. Os achados desta pesquisa mostram que as 
comorbidades associadas à tontura aqui encontradas também foram relatados nos 
estudos citados, em pacientes com disfunção vestibular. 

Em estudo (ROSA et al., 2019) realizado com idosos, sendo 66,66% do sexo feminino, 
os pesquisadores não observaram associação entre a queixa de tontura e alterações 
nas provas de equilíbrio, mas os sujeitos com queixa de desequilíbrio e tontura falharam 
mais nos testes de equilíbrio estático e dinâmico, com pior desempenho nas provas de 
Romberg sensibilizado e Fournier, em situação de olhos fechados. Nos casos aqui 
descritos, também observou-se maior prevalência de alterações nos testes realizados 
com os OF, isso pode ser justificado pelo fato do sistema visual ter grande importância 
para manter o equilíbrio, quando esse feedback visual é retirado, aumenta a dificuldade 
para realizar o teste e desencadeia o desequilíbrio (SHIMIZU et al., 2010). 

Referente ao teste DGI, Sousa et al. (2011) avaliaram 50 indivíduos idosos, média de 
idade de 69 anos, com disfunção vestibular crônica e verificaram que 62,0% da amostra 
tiveram pontuação média de 18.5, indicando risco para quedas. Este achado diverge do 
atual estudo, no qual 40% dos indivíduos estudados foram classificados com pontuação 
abaixo de 19 pontos, ou seja, possível risco de quedas. Este dado pode ser justificado 
pelo menor número amostral e pela média de idade deste estudo ser inferior ao estudo 
citado. 

Estudos como o de Salbach et al. (2006), descrevem que os pacientes com 
vestibulopatias avaliados pelo ABC Scale apresentaram níveis de confiança baixo a 
moderado, concordando com os achados deste estudo. A baixa confiança em realizar 
atividades de vida diária compromete o equilíbrio e pode aumentar o risco para quedas. 
Segundo Moiz et al. (2017), o ABC Scale tem alta sensibilidade para prever futuras 
quedas. Os dois casos aqui descritos, que apresentaram risco para quedas no teste 
DGI, também obtiveram resultados de confiança baixa no questionário ABC Scale, desta 
forma, estes indivíduos necessitam de maior atenção no diagnóstico e encaminhamento 
para intervenção precoce, por meio da RV e ainda, complementar à terapia, orientação 
aos familiares sobre os cuidados em domicílio, a fim de prevenir as quedas e suas 
complicações. 

O vHIT é utilizado para identificar hipofunção dos CSC lateral, anterior ou posterior, uni 
ou bilateralmente (MCGARVIE, 2015). Chang e Schubert (2018) realizaram estudo 
retrospectivo e verificaram que antes da RV, não houve correlação entre o ganho inicial 
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do RVO e os escores do DGI. No presente estudo, contudo, não foi possível fazer esta 
análise, devido ao pequeno número amostral (estudo preliminar), porém foi observado 
que 100% dos casos clínicos apresentaram hipofunção vestibular em diferentes CSC, 
com isso é possível verificar que o exame foi sensível para identificar alterações 
vestibulares. Quando estes achados são correlacionados com as demais avaliações, 
observou-se que o vHIT confirmou a alteração presente na maioria das avaliações 
clínicas e funcionais do equilíbrio realizadas nos cinco casos descritos. 

A avaliação com diferentes instrumentos possibilitou identificar o risco de quedas em 
pacientes com tontura, o nível de confiança baixo para realizar atividades diárias, bem 
como alterações no equilíbrio estático e dinâmico, especialmente na condição OF, 
dados confirmados pela hipofunção vestibular diagnosticada no vHIT. A escolha dos 
testes ou exames que irão compor a bateria para diagnóstico otoneurológico deve ser 
sensível e apropriada o suficiente para auxiliar o médico responsável no diagnóstico 
precoce e os demais profissionais da saúde, como fisioterapeuta e fonoaudiólogo, no 
delineamento do programa de intervenção personalizado para cada paciente. Vale 
salientar que a escolha dos testes de avaliação vai depender ainda da demanda e 
disponibilidade de recursos tecnológicos de cada serviço. 

O estudo apresentou como limitação o pequeno número amostral, demonstrando a 
necessidade de ampliá-lo em populações com diferentes idades e tipo de diagnóstico 
médico. Sugere-se a realização de novas pesquisas que correlacionem outros 
instrumentos de avaliação clínica do equilíbrio, testes funcionais com diferentes exames 
otoneurológicos objetivos, a fim de permitir maior aplicabilidade e interpretação conjunta 
das ferramentas de baixo custo disponíveis para avaliação do equilíbrio e associação 
com os testes objetivos de alta tecnologia. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que, neste estudo, houve predomínio de alterações clínicas e funcionais 
observadas nos testes e questionários aplicados. Estes achados foram confirmados 
pela prevalência da hipofunção vestibular dos canais semicirculares posterior direito e 
anterior esquerdo, bem como assimetria destes canais, detectados no exame Vídeo 
Head Impulse Test. 
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Legenda: Dynamic Gait Index (DGI); Activities-specific Balance Confidance Scale (ABC-
Scale); %: Porcentagem. Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Legenda: Video Head Impuse Test (vHIT). Fonte: Resultado da pesquisa. 
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TÍTULO: EQUILÍBRIO CORPORAL DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: 

ANÁLISE COMPARATIVA NAS FASES LEVE E MODERADA 

Resumo 

Introdução: Devido ao déficit cognitivo e de funções executivas, idosos com Doença de 
Alzheimer (DA) podem apresentar diminuição de equilíbrio corporal e tendência para o 
declínio da mobilidade e quedas, para tanto, objetiva-se comparar dados do Equilíbrio 
Corporal (EC) entre idosos com DA. Métodos: Foram avaliados idosos, de ambos os 
sexos, a partir de 60 anos, por meio de dados clínicos das fases leve (CDR1) e 
moderada (CDR2). O estudo foi aprovado pelo CEP (número 2.772.429) da instituição. 
Utilizou-se para avaliação do EC o Timed Up and Go Test (TUGT) e o Teste de Interação 
Sensorial, com suas variáveis comparadas entre os grupos CDR1 e CDR2 por meio dos 
testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher e Mann-Whitney, p<0,05. Resultados: Avaliou-
se 40 idosos com provável DA, com tempo de diagnóstico 2,50±3,66, média etária 
80,50±6,39, sendo 65% do grupo CDR1 e 35% CDR2. Houve diferença significante 
entre os grupos CDR1 e CDR2 e tempo (anos) da doença, TUGT simples tempo e TUGT 
cognitivo tempo (p<0,05). Para as variáveis mencionadas, foram maiores os valores no 
grupo CDR2. Não houve diferença significativa entre os grupos e as condições de 
interação sensorial (p>0,05). Conclusão: Com esse estudo conclui-se que o declínio da 
função cognitiva interfere no equilíbrio corporal dinâmico e na capacidade funcional dos 
idosos, sendo importante o direcionamento de estratégias preventivas e reabilitadoras 
a fim de retardar os comprometimentos funcionais oriundos da Doença de Alzheimer. 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Equilíbrio Postural, Saúde do Idoso 

TITLE: Body Balance in Elderly people with Alzheimer's Disease: Comparative analysis 

of the light and moderate stages 

Abstract 

Introduction: Due to cognitive deficit and executive functions, elderly with Alzheimer's 
Disease (AD) may present decreased body balance and a tendency to decline mobility 
and falls. We aim to compare Body Balance (BB) data among elderly with AD. Methods: 
Elderly subjects, both men and women older than 60, were evaluated based on clinical 
data, light stage (CDR1) and moderate (CDR2). The study was approved by the CEP 
(number 2,772,429) of the institution. The instruments used for BB evaluation were the 
Timed Up and Go Test (TUGT) and the Test of Sensory Interaction. The BB variables 
were compared between the light (CDR1) and moderate (CDR2) groups by Chi-Square 
or Fisher's Exact and Mann-Whitney tests, p <0.05. Results: A total of 40 elderly patients 
with probable AD, with diagnosis time 2.50±3.66, mean age 80.50±6.39, 65% of the 
CDR1 group and 35% of the CDR2 group were evaluated. There was significant 
difference between the CDR1 and CDR2 groups and time (years) of the disease, simple 
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TUG time and cognitive TUG time (p<0.05). For those mentioned variables, the values 
in the CDR2 group were higher. There was no significant difference between the groups 
and the conditions of sensory interaction (p> 0.05). Conclusion: The decline of cognitive 
function interferes with the dynamic body balance and functional capacity of the elderly, 
and it is important to guide preventive and rehabilitative strategies in order to delay the 
funcfunctional impairment of Alzheimer's disease. 
 
Keywords: Alzheimer Disease, Postural Balance, Health of the Elderly. 

Introdução 

No Brasil, o envelhecimento populacional vem ocorrendo de modo acelerado. Associado 
a este fato, houve um aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas, 
sobretudo aquelas relacionadas ao aumento da expectativa de vida, e que são 
consideradas um dos principais problemas de saúde pública, principalmente pela 
estreita relação com a morbidade dos idosos (KATO, 2006). Estas doenças 
comprometem a autonomia e a independência, acarretando em incapacidades, o 
aumento da dependência de terceiros, institucionalização e óbitos. (KATO, 2006). 
Dentre as doenças crônicas degenerativas, destacam-se as alterações 
cardiovasculares e as demências, como a Doença de Alzheimer (DA). A Doença de 
Alzheimer (DA) é a mais comum entre os idosos e representa 60% das demências 
diagnosticadas. No Brasil, a DA afeta pelo menos 2,1% dos indivíduos com mais de 70 
anos, e 30,6% daqueles com mais de 80 anos. (FERREIRA et al., 2014). De acordo com 
alguns autores como Zarit (2009) e Bottino (2006), a DA é caracterizada por início 
insidioso e características clínicas iniciais de debilidade na memória, na linguagem e 
problemas viso-espaciais (desorientações). Por ser progressiva, com a evolução da 
doença, o paciente passa a demonstrar diminuição no desempenho de atividades de 
vida diária, devido aos déficits de cognição que culminam na perda de habilidade para 
desempenhar algumas tarefas mais complexas e necessidade de uma maior assistência 
(BOTTINO et al., 2002). Sabe-se que componentes da capacidade funcional como força, 
flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, marcha e agilidade está prejudicada no 
processo de senescência e o mesmo ocorre nos idosos com DA (BORTOLI, 2015). De 
acordo com Zidan et al (2012), é comum a ocorrência de alterações motoras nesses 
idosos como alterações na marcha, diminuição da força de membros inferiores e do 
equilíbrio corporal, tendo uma predisposição a quedas e fraturas. Em idosos com 
Doença de Alzheimer, devido à presença do declínio cognitivo progressivo, as funções 
executivas também sofrem alterações, afetando principalmente atividades de maior 
complexidade, como em situações de dupla tarefa, tendo uma maior exigência de 
planejamento e execução dessa tarefa. Idosos com Doença de Alzheimer apresentam 
tendência para o declínio da mobilidade e quedas (BORGES et al., 2016; APOSTOLO, 
2011). Como já mencionado, a presença de déficit cognitivo é um importante fator de 
risco para alterações no desempenho motor e equilíbrio corporal. Estudos mostram que 
a incidência de quedas em pessoas com comprometimento cognitivo é estimada como 
o dobro da dos idosos cognitivamente intactos (ALMEIDA, 2012). Além desses dados 
de alta frequência de quedas em senescentes com déficit cognitivo, conhecer dados 
clínicos funcionais da marcha e componentes do equilíbrio desses indivíduos, permite 
aos fisioterapeutas entender os fatores que desencadeiam as alterações posturais e na 
marcha nos diferentes estágios da doença. Com isso, justifica-se a necessidade da 
realização de estudos como este, o qual auxiliará aos profissionais elaborar medidas de 
intervenções que amenizem esses déficits. Portanto, a partir disso, o presente estudo 
tem como objetivo comparar dados do equilíbrio corporal entre os grupos funcionais das 
fases leve e moderada de idosos com provável Doença de Alzheimer. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo observacional, analítico, de caráter transversal. Foram 
selecionados pacientes com idade a partir de 60 anos, do gênero masculino e feminino, 
diagnosticados com DA segundo critérios do Departamento Científico de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (FROTA, 2011), 
que apresentaram estadiamento da doença em CDR 1 (fase leve) ou CDR 2 (fase 
moderada) pela Clinical Dementia Rating Scale – CDR e que aceitaram participar da 
pesquisa e/ou o cuidador assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UFRN sob parecer 
de número 2.772.429. O CDR permite classificar os diversos graus de demência, 
avaliando cognição e comportamento, além da influência das perdas cognitivas na 
capacidade de realizar adequadamente as atividades de vida diária. Este instrumento 
está dividido em seis categorias cognitivo-comportamentais: memória, orientação, 
julgamento ou solução de problemas, relações comunitárias, atividades no lar ou de 
lazer e cuidados pessoais (MONTAÑO, RAMOS, 2005; MORRIS, 1993; HUGHES et al, 
1982). A escala possibilita a classificação em CDR 0 (normal ou nenhuma alteração); 
0,5 (questionável ou comprometimento cognitivo leve); 1 (demência leve); 2 (demência 
moderada) e 3 (demência grave) (MORRIS, 1993). Nesse estudo foram incluídos 
apenas os sujeitos classificados em CDR 1 ou CDR 2. Os pacientes foram submetidos 
a avaliação cognitiva por meio do teste Mini Exame do estado de Saúde Mental (MEEM) 
(ALMEIDA, 1998; FOLSTEIN, 1975). Foram excluídos do estudo aqueles que 
apresentarem limitações físicas e cognitivas que impeçam a realização dos testes, como 
incapacidade de compreender e atender a comandos verbais simples e/ou imitar 
movimentos e acuidades visual e auditiva gravemente diminuídas, não compensáveis 
com lentes corretivas e/ou aparelho de amplificação sonora, respectivamente, aqueles 
que se recusaram a realizar todos os testes propostos. Além disso, também foram 
excluídos aqueles que apresentem queixas atuais de vertigem, e sinais de síndrome 
vestibular constatada ao exame médico, bem como, aqueles que apresentem outras 
doenças neurológicas como demência de outra etiologia, principalmente de Demência 
Mista pela presença de Doença Cerebrovascular (DCV); AVC prévio; e Depressão 
detectados a partir de avaliação realizada por uma Geriatra. Além disso, os que 
participaram de atividade física regular ou fisioterapia que tivesse como benefício a 
melhora do equilíbrio nos últimos 6 meses anteriores a avaliação. As variáveis 
analisadas foram classificadas em dados sociodemográficos, dados clínicos e avaliação 
do equilíbrio. Os dados sociodemográficos avaliados foram: gênero, idade, cor, estado 
civil, grau de escolaridade e vida conjugal. Os dados clínicos avaliados foram: 
Percepção subjetiva da saúde, visão e audição, altura, peso e Índice de Massa Corporal 
(IMC), número de doenças, número de medicamentos utilizados, tempo de diagnóstico 
da DA. Para avaliação do equilíbrio corporal questionou-se inicialmente em relação ao 
uso de dispositivo de auxílio à marcha, à ocorrência de quedas nos últimos seis meses, 
existência do medo de quedas e quanto a presença ou não de tonturas. Os instrumentos 
utilizados para avaliação do Equilíbrio Corporal foram Timed Up and Go Test (TUGT) e 
Teste de Interação Sensorial. Durante a avaliação do equilíbrio funcional, intervalos de 
tempo para o repouso foram fornecidos de acordo com a necessidade determinada pelo 
paciente. O Timed Up and Go Test (TUGT) é um teste amplo que avalia o equilíbrio 
dinâmico e capacidade funcional do idoso (PODSIADLO D, 1991). Esse teste consiste 
em levantar-se da cadeira, percorrer uma distância de 4 metros dando a volta no cone 
nesse percurso e sentar novamente na cadeira. O presente estudo fez uso do TUGT 
com e sem dupla tarefa. Foi realizada inicialmente o TUGT simples sendo realizada a 
contabilização dos passos e do tempo, o TUGT com dupla tarefa cognitiva, sendo ditada 
o nome de animais durante o percurso do teste, e, por fim, o TUGT com dupla tarefa 
motora, a qual consistiu em realizar o teste segurando o copo com água com o membro 
dominante (FATORI et al, 2015). Para avaliar o equilíbrio estático utilizou-se o Teste de 
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Interação Sensorial Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (CTSIB) adaptado 
de Shumway-Cook e Horak (1986), sendo aplicado nesse estudo quatro diferentes 
condições: a primeira em superfície estável e olhos abertos, a segunda em superfície 
estável e olhos fechados, em superfície instável com espuma e olhos abertos e a quarta 
e última condição em superfície instável de espuma e com olhos fechados. Em cada 
condição dessa o idoso deveria permanecer durante 30 segundos. (SHUMWAY-COOK 
& HORAK, 1986) As avaliações foram realizadas no Centro Clínico da Ribeira durante 
uma avaliação previamente agendada. O idoso com Diagnóstico de Alzheimer e que 
apresentou as características clínicas do CDR 1 ou CDR 2 foi encaminhado pelo médico 
para a examinadora, a qual realizou o agendamento da avaliação. Na análise estatística, 
foi realizada a análise descritiva por meio de frequência simples e medidas de tendência 
central. Nessa análise, foram considerados intervalos de confiança de 95%. A aderência 
à distribuição normal foi testada por meio do Teste de Kolmorogov-Smirnov. A 
comparação dos grupos com demência leve (CDR 1) e com demência moderada (CDR 
2) foi realizada por meio do teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher para variáveis 
categóricas e teste de Mann-Whitney para variáveis quantitativas. O nível de 
significância adotado será de p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas pelo 
programa SPSS versão 17.0 para Windows. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo foi composto por uma amostra de 40 idosos, dos gêneros feminino e 
masculino, com provável Doença de Alzheimer, com tempo de diagnóstico em anos de 
2,50 ± 3,66, média etária em anos 80,50 ± 6,39. A amostra foi composta por idosos nas 
fases leve e moderada da DA, sendo 26 pacientes (65%) do grupo CDR1 e 14 (35%) 
CDR2. Não houve diferença entre sexo e idade dos grupos comparados. Houve 
diferença significante entre os grupos CDR1 e CDR2 e tempo (anos) da Doença de 
Alzheimer (p=0,002), TUGT simples tempo (p=0,008) e TUGT cognitivo tempo 
(p=0,005). De acordo com Fatori et al (2015), os idosos necessitam de um tempo maior 
para a realização de duplas tarefas sejam elas motoras ou motora-cognitivas e em 
busca da concentração na execução dessas tarefas simultâneas, pode haver um 
comprometimento do equilíbrio. Para essas variáveis mencionadas, foram maiores os 
valores no grupo CDR2, Obteve-se no presente estudo a média de valores no tempo de 
realização dos testes para o TUGT Simples de 27,21 segundos, TUGT dupla tarefa 
cognitiva de 27,57 segundos e TUGT dupla tarefa motora de 26,43 no grupo CDR2 e a 
média do tempo para essas variáveis de 16,88 segundos, 16,69 segundos, e 17,31 
segundos, respectivamente, para o grupo CDR1. Portanto, foram maiores os valores no 
grupo CDR2, ou seja, os idosos com Doença de Alzheimer na fase moderada 
apresentam maior tempo de doença, maior prejuízo do equilíbrio corporal e pior 
desempenho cognitivo. No que diz respeito ao TUGT, é considerado um moderado risco 
de quedas e limitação de mobilidade em algumas atividades de vida diária quando o 
tempo é igual ou inferior a 20 segundos para a realização do teste, sendo um tempo 
superior a esse já representativo de alto risco para queda e limitação da capacidade 
funcional. (BORTOLI et al., 2015; PODSIADLO & RICHARDSON, 1991). Logo, no 
presente estudo os idosos avaliados já apresentam um grau de moderado a alto para o 
risco de quedas, reforçado a necessidade de medidas preventivas desses eventos. 
Nessa mesma perspectiva, Bortoli et al (2015) apresentaram dados que corroboram 
com os obtidos no presente estudo. Este afirma que a piora da cognição, ocorrida 
acentuadamente em fases mais avançadas, tem relação com o declínio da 
funcionalidade e equilíbrio quando comparada a fase leve da DA. Segundo esse estudo, 
quanto maior a gravidade da demência, maior será o risco de quedas, o qual já é notável 
no grau leve (CDR1) da Doença de Alzheimer. Também concordando com os resultados 
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da presente pesquisa, um estudo realizado com 60 idosos que objetivou comparar o 
equilíbrio corporal entre idosos com e sem comprometimento cognitivo leve (CCL) por 
meio de um sistema de sensores eletromagnéticos tridimensionais mostrou que os 
idosos com melhor desempenho cognitivo, ou seja, maior valor no Mini Exame de 
Estado Mental (MEEM), oscilaram menos na postura de pé tanto em olho aberto como 
olho fechado. Os achados, portanto, mostraram que o CCL pode gerar alterações 
fisiológicas e funcionais devido a anormalidades presentes no cérebro, afetando o 
equilíbrio postural (BORGES et al., 2015). Não houve diferença estatisticamente 
significante entre os grupos analisados e o TUGT motor tempo (p=0,19). Esse resultado 
pode estar relacionado com o fato do déficit motor não diferenciar as fases da doença, 
pois o comprometimento mais marcante que evolui com o decorrer da DA é a cognição. 
Reforçando isso, Zidan et al. (2012) afirma que o declínio da função cognitiva é o 
principal fator que predispõe a alteração do equilíbrio nessa população e o declínio da 
função motora ocorre principalmente da fase moderada para grave, pacientes não 
inclusos no presente estudo. No estudo de Zidan et al (2012), foram avaliados 74 
pacientes com DA nas fases leve (CDR1), moderada (CDR2) e grave (CDR3), por meio 
de avaliação cognitiva, da função motor, incluindo o equilíbrio, e das Atividades de Vida 
Diária. Conclui-se que os idosos da fase moderada apresentaram importante queda da 
capacidade física, sendo os estágios moderado e grave com piores resultados de 
equilíbrio corporal, marcha, capacidade funcional e força de membros inferiores, 
corroborando também com os achados do presente estudo. Na avaliação do equilíbrio 
através do CTSIB, não houve diferença significativa entre os grupos e as condições de 
interação sensorial (p>0,05). Na amostra, 53% e 57% dos grupos CDR1 e CDR2 
apresentaram desequilíbrio nesse teste. No equilíbrio estático são utilizados os sistemas 
somatossensorial, vestibular e visual, não necessitando de um elevado grau cognitivo 
ou planejamento complexo da tarefa. Esse grau de desequilíbrio semelhante em ambos 
os grupos pode ser justificado pelo processo de senescência como mostra Macedo et 
al (2015) em seu estudo, devido a processos degenerativos que podem comprometer o 
equilíbrio corporal. Além desses processos comuns no envelhecimento, no idoso com 
DA, como já mencionado acima através dos resultados desse e outros estudos 
presentes na literatura, o declínio da função cognitiva com comprometimento das 
funções executivas, bem como alterações na marcha são importantes fatores 
predisponentes de quedas (SHERIDAN & HAUSDORFF, 2007). A partir disso, fica clara 
a necessidade de medidas reabilitadoras dessas disfunções a fim de minimizar os 
danos. Em estudo com 21 pacientes, sendo onze do grupo controle e dez do grupo de 
treinamento, foram analisados os efeitos de um programa de atividade física de quatro 
meses na frequência de quedas, evento mais grave oriundo do déficit de equilíbrio no 
idoso, em pacientes com DA. Obtiveram-se resultados positivos após a intervenção com 
melhoras significativas no equilíbrio demonstrado através do TUGT e da Escala de 
Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB). O grupo que não passou pelo programa de 
exercício não demonstrou alterações benéficas nas avaliações (PEDROSO, 2009). 
Nesse estudo de Pedroso (2009), não houve resultado significativo em redução 
quantitativa no número de quedas, dado que corrobora com o apresentado por Sheridan 
e Hausdorff (2007) os quais afirmam que o exercício para quedas e disfunção motora 
aparente não é eficaz para pacientes com DA, sugerindo uma abordagem com foco na 
disfunção executiva prevalente na população com essa doença. Com base nos 
resultados, sugere-se a realização de outros estudos com uma amostra maior que 
participantes que possa avaliar o equilíbrio estático desses indivíduos com Doença de 
Alzheimer, a fim de colaborar com a literatura existente e orientar os profissionais com 
medidas eficientes em benefício desses idosos. Ademais, esse estudo mostra como a 
função cognitiva exerce influência na função motora de pacientes com DA, afetando 
equilíbrio e capacidade funcional, como também a independência e autonomia, sendo 
o maior declínio em fases mais avançadas da doença. 
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Conclusão 
 
Observa-se que declínio da função cognitiva interfere no equilíbrio corporal dinâmico e 
capacidade funcional dos idosos. Ao final desse estudo, nota-se a importância do 
direcionamento de estratégias preventivas e reabilitadoras a fim de retardar os 
comprometimentos funcionais oriundos da Doença de Alzheimer, bem como estimular 
os seus cuidadores nas orientações cotidianas. 
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TÍTULO: Avaliação da excreção urinária de zinco e uso de medicamentos em pacientes 

com insuficiência cardíaca 

Resumo 

 

A pesquisa avaliou a excreção de zinco na urina e sua relação com o uso de 
medicamentos diuréticos em pacientes com IC. Foram coletados dados 
sociobiodemográficos, clínicos e nutricionais de 46 pacientes, adultos e idosos, ambos 
os sexos, diagnosticados com IC. As análises de zinco na urina foram determinadas por 
espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). A ingestão 
dietética de zinco foi avaliada por meio de recordatórios de 24h. Os pacientes foram 
distribuídos em grupos: monoterapia diurética e terapia combinada. Para a comparação 
das variáveis entre os grupos utilizou-se os testes Mann–Whitney ou teste de Fisher, 
quando apropriado. Os resultados apontam predominância do sexo masculino (72%), 
com excesso de peso (57%). Quanto aos aspectos clínicos, 63% foram classificados 
com classe funcional I/II, fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida em 65% e 
taxa de filtração glomerular >60mL/min/1.73m2 em 73%. Já na excreção de zinco na 
urina, verificou-se mediana total de 357,61µg/24h (212,98 – 509,59 µg/24h), porém sem 
significância estatística (p=0,11) e 80% dos pacientes com excreção de zinco abaixo de 
600µg/24h, com diferença significantemente maior no grupo em uso de terapia 
combinada (p=0,03). A mediana total de ingestão de zinco foi de 7,75 mg/dia (6,31 – 
9,46mg/dia), sem diferença estatística (p=0,26). A maioria apresentou ingestão de zinco 
abaixo do recomendado, e zincúria significantemente menor naqueles em uso de terapia 
combinada. 

 
 
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Zinco. Diuréticos. 

TITLE: ASSESSMENT OF URINARY ZINC EXCRETION AND USE OF DRUGS IN 

PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 

The research evaluated the excretion of zinc in urine and its relationship with the use of 
diuretic drugs in patients with HF. Socio-demographic, clinical and nutritional data were 
collected from 46 adult and elderly patients, both sexes, diagnosed with HF. Urine zinc 
analyzes were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 
Dietary zinc intake was assessed by 24-hour recalls. The patients were divided into 
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groups: diuretic monotherapy and combined therapy. To compare variables between 
groups, we used the Mann – Whitney test or Fisher's test, when appropriate. The results 
indicate a predominance of males (72%), overweight (57%). Regarding clinical aspects, 
63% were classified as functional class I / II, left ventricular ejection fraction reduced by 
65% and glomerular filtration rate >60mL/min/1.73m2 by 73%. As for urinary zinc 
excretion, there was a total median of 357,61 µg/24h (212,98 – 509,59 µg/24h), but 
without statistical significance (p=0,11) and 80% of patients with excretion zinc levels 
below 600µg/24h, with a significantly greater difference in the group on combination 
therapy (p=0,03). The median total zinc intake was 7,75 mg/day (6,31 – 9,46 mg/day), 
with no statistical difference (p=0,26). Most had lower than recommended zinc intake, 
and significantly lower zincuria in those on combination therapy. 
 
Keywords: Heart failure. Zinc. Diuretics. 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica, na qual o coração é incapaz de 
bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode 
fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento (Sociedade Brasileira de 
Cardiologia - SBC, 2018). A IC pode ser classificada de acordo com a fração de ejeção 
(preservada, intermediária e reduzida), a gravidade dos sintomas (classificação 
funcional segundo a New York Heart Association − NYHA) e o tempo e progressão da 
doença (Estágios A ao D). 

Dada a fisiopatologia da IC, esta síndrome é descrita como uma interface imuno-
neuroendócrina, cujos mecanismos incluem: estresse oxidativo; fenótipo pró-
inflamatório; estado catabólico com perda de tecidos moles e osso (McKEAG et al., 
2012; TANAI; FRANTZ, 2016). Nesse sentido, a ativação da via neuro-hormonal 
compreende a estimulação do sistema nervoso simpático (SNS), do sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) e peptídeos vasoativos. O SRAA é estimulado em 
resposta a diminuição do volume sanguíneo e aumento da pressão arterial. A renina, 
por sua vez, promove a conversão da angiotensina I em angiotensina II por meio da 
enzima conversora de angiotensina, levando a vasoconstrição e estimulando a secreção 
de aldosterona. O aumento na secreção de aldosterona resulta na retenção de sódio e 
fluidos, aumento da pressão arterial e da pré e pós-carga cardíaca, contribuindo para 
congestão vascular e pulmonar (YANCY et al., 2013; NICHOLSON, 2014; TANAI; 
FRANTZ, 2016). 

Diante disso, o acompanhamento farmacológico e não farmacológico devem permear o 
dia a dia de pacientes com IC. Segundo a SBC (2018), o tratamento farmacológico 
envolve uma classe de medicamentos, dentre os quais ressaltam-se os diuréticos, 
utilizados para alívio dos sintomas de congestão. Assim como o tratamento 
medicamentoso contribui em melhores condições para IC, o consumo adequado de 
nutrientes, dentre eles os micronutrientes auxiliam em uma melhora do quadro destes 
pacientes. 

Conforme Witte, Clark, Cleland (2001), a deficiência de muitos micronutrientes e 
vitaminas está associada ao desenvolvimento de IC ou pode contribuir para a doença 
cardiovascular. Pacientes com IC podem tornar deficientes em micronutrientes devido 
à redução da ingestão, ou por aumento da perda potencializada pela terapia diurética. 

Um micronutriente que merece destaque no contexto da IC é o zinco, tendo em vista 
seu papel como agente antioxidante, o qual auxilia no controle do estresse oxidativo 
resultante da condição clínica dessa síndrome (MALAVOLTA et al., 2010; 
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EFEOVBOKHAN et al., 2014). Bem como, é um dos elementos vitais para a estabilidade 
estrutural e funcional da membrana celular (SHOKRZADEH et al. 2009), além de 
participar como cofator energético na função cardíaca fisiológica (YOSHIHISA et al., 
2018). 

Nesse contexto, estudos têm relatado a prevalência de deficiência de zinco em 
pacientes com IC (LOURENÇO et al., 2009; SHOKRZADEH et al., 2009; GHAEMIAN et 
al., 2011; ALEXANIAN et al., 2014). Os aspectos moleculares e fisiológicos da 
homeostase deste micronutriente são extremamente importantes para a compreensão 
do seu envolvimento na fisiopatologia da IC, podendo sua frequente deficiência ser 
atribuída ao aumento das perdas endógenas relacionadas a terapia medicamentosa 
com inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), além de outros 
medicamentos diuréticos indicados no tratamento da IC, caracterizando uma condição 
de hiperzincúria (KRIM et al., 2013; SULIBURSKA et al., 2014). 
Sabendo que a terapia medicamentosa com diuréticos é parte do tratamento da IC e 
que o mecanismo de ação dessas drogas pode resultar em hiperzincúria e consequente 
deficiência desse elemento (YANCY et al., 2013; KING et al., 2016; PONIKOWSKI et 
al., 2016), faz-se relevante avaliar a interação entre esses fármacos e a excreção de 
zinco na urina, bem como a ingestão dietética desse elemento, de modo a direcionar 
condutas nutricionais para essa população. 

  

 
Metodologia 
 
ASPECTOS ÉTICOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
 
Trata-se de um estudo intitulado “Avaliação da excreção urinária de zinco e uso de 
medicamentos em pacientes com insuficiência cardíaca”. O estudo é descritivo 
transversal, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL)–UFRN. O projeto 
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL¸ obtendo-se aprovação (CAAE 
59827516.2.0000.5292). 
 
A amostra foi composta por 46 pacientes adultos e idosos, ambos os sexos, com 
diagnóstico de IC, acompanhados no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência 
Cardíaca (AMIIC). Foram excluídos: pacientes em uso de suplementos vitamínico-
mineral nos últimos 3 meses e/ou contraceptivos orais, pacientes com déficit cognitivo, 
com doença renal crônica em hemodiálise/diálise, doenças hepáticas e da tireoide ou 
que tenham sido submetidos à cirurgia bariátrica. 
 
No período da coleta, 118 pacientes com IC foram atendidos no ambulatório, dentre 
estes, 80 foram recrutados para a pesquisa, entretanto, 34 não conseguiram realizar o 
exame de urina de 24h, totalizando uma amostra de 46 participantes. Os pacientes 
selecionados assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 
recebendo uma explanação prévia do estudo a ser realizado. Posteriormente, foram 
submetidos a uma avaliação cardiológica, realizada pela equipe de cardiologistas do 
ambulatório. 
 
COLETA DE DADOS SOCIOBIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E NUTRICIONAIS 
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Após a consulta, foram obtidas informações do prontuário eletrônico, referentes aos 
dados sociobiodemográficos, etiologia da IC e classe funcional – NYHA. Foi conferido, 
o laudo do ecodopplercardiograma para identificação da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE). Posteriormente, os pacientes foram classificados com ICFEr 
(reduzida), ICFEi (intermediária) ou ICFEp (preservada), quando a FEVE esteve <40%, 
entre 40-49% ou ≥50%, respectivamente (PONIKOWSKI et al., 2016). 
 
Os medicamentos prescritos foram avaliados segundo classe medicamentosa, 
destacando-se os com mecanismo de ação diurética. Conforme o esquema terapêutico 
do uso de diuréticos, os pacientes foram distribuídos em dois grupos: monoterapia 
diurética, uso de apenas 1 diurético e; terapia combinada, dois ou mais tipos de 
diuréticos. 
 
A avaliação antropométrica se deu por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), que 
corresponde ao peso pela altura ao quadrado (peso/altura²). Para mensuração da 
massa corporal utilizou-se uma balança digital com capacidade para 200 kg e precisão 
de 0,1 kg (Líder Balanças®, Modelo P-200 C). A estatura foi aferida com auxílio de 
estadiômetro da própria balança. A classificação do IMC para adultos foi realizada pela 
World Health Organization (WHO, 2000), e para os idosos, utilizou-se pontos de corte 
propostos por Lipschitz (1994). Para melhor compreensão, os adultos com sobrepeso e 
obesidade foram categorizados como excesso de peso. 
 
AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA DE ZINCO 
 
A ingestão dietética de zinco foi avaliada por meio do recordatório de 24 horas (R24h) 
realizado em 3 momentos distintos, com intervalo de 30-45 dias. Para auxiliar na 
estimativa das porções e utensílios na coleta de dados, foi utilizado registro fotográfico 
de alimentos e utensílios elaborado para este estudo de acordo com os alimentos e 
auxílio de registros previamente publicados. 
 
Os R24h foram convertidos em valores de nutrientes utilizando o software Virtual Nutri 
Plus 2.0®, versão 2.0. Foram inseridos no software os alimentos e nutrientes que não 
foram encontrados no banco de dados. Para a estimativa da ingestão habitual dos 
nutrientes e remoção da variabilidade intrapessoal, o Multiple Source Method (MSM) foi 
utilizado. Após a obtenção das informações indicadas pelo software, os dados foram 
exportados para o EXCEL®, para posterior análise. 
 
ANÁLISES BIOQUÍMICAS 
Avaliação da excreção de zinco na urina 
 
A avaliação da excreção de zinco na urina foi realizada em amostra de urina de 24h, 
coletada em recipiente previamente descontaminado. Após o recebimento, o material 
foi homogeneizado, mensurado o volume total e separadas duas alíquotas de 25 mL de 
cada indivíduo, sendo estas armazenadas em temperatura de -20ºC para posterior 
análise. 
 
As concentrações de zinco na urina foram determinadas pelo método de espectrometria 
de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), utilizando-se o aparelho de 
ICP-MS modelo NexION® 2000 B (PerkinElmer Instruments®), e a aquisição e 
processamento dos dados por meio do software Syngistix™ 2.4 (PerkinElmer). A análise 
foi realizada conforme metodologia descrita por Batista et al. (2009), sendo expressas 
em μg/24h. A validação dos resultados foi acompanhada pela análise de material de 
referência certificada de urina (SRM) 2670a proveniente do National Institute of 
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Standards and Technology (NIST) e de materiais de referência provenientes do Institut 
National de Santé Publique Du Québec, no Canadá. Estas análises foram realizadas no 
Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto (USP-RP). 
Os valores de referência para o zinco na urina foi de 300-600 μg/24h (GIBSON, 2005). 
 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 
A análise dos dados foi realizada com auxílio do software Excel 2010, sendo as variáveis 
contínuas expressas em mediana (1º quartil – 3º quartil), e as frequências absolutas e 
relativas calculadas para as variáveis categóricas. Para verificar a distribuição dos 
dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação das variáveis por terapia 
diurética foram utilizados os testes Mann–Whitney ou teste de Fisher, quando 
apropriado. Os dados foram apresentados em tabelas, sob forma de valores absolutos 
e percentuais. Para as análises adotou-se um nível de significância de 5%, sendo 
considerados estatisticamente significantes quando p<0,05. Os testes estatísticos foram 
realizados no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, 
EUA), versão 25.0. 
 
Resultados e Discussões 

 

Foram estudados 46 indivíduos com diagnóstico de IC, acompanhados 
ambulatorialmente, que foram distribuídos em 2 grupos, conforme terapia diurética (20 
pacientes em monoterapia e 26 em terapia combinada). Constatou-se uma maior 
frequência de pessoas do sexo masculino (72%) na amostra total e em ambos os 
grupos. Em relação à escolaridade, 46% dos participantes possuem o ensino 
fundamental incompleto, observando-se resultados semelhantes nos grupos mono e 
terapia combinada. Além disso, pouco mais da metade é aposentado. 

De acordo com a classificação do IMC, 57% estavam com excesso de peso na amostra 
total, encontrando-se um percentual de 62% no grupo que faz uso de terapia combinada. 
Analisando-se os hábitos de vida, observou-se que pouco mais da metade dos 
indivíduos se autodeclararam como não fumante, sendo esse percentual atingindo 62% 
no grupo em uso de terapia combinada. Na amostra total, 70% declararam ser ex-
etilista, com percentuais semelhantes nos dois grupos. Cerca da metade dos 
participantes realiza a prática de atividade física (Tabela 1). 

Quanto aos aspectos clínicos, 91% dos pacientes na amostra total foram classificados 
com classe funcional I/II, 65% estavam com fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) reduzida, sendo esse percentual de 77% no grupo em uso de terapia 
combinada. Em relação à etiologia, 57% foram diagnosticados com IC isquêmica, e foi 
possível observar presença de comorbidades como hipertensão em 67% dos pacientes, 
e 37% com diagnóstico de diabetes mellitus. Dentre os pacientes diabéticos foi 
identificado que 40% dos pacientes estavam em uso de monoterapia e 35% com terapia 
combinada. Com relação à taxa de filtração glomerular, 73% apresentaram resultados 
>60mL/min/1.73m2, sendo 77% no grupo em uso de terapia combinada (Tabela 2). 

No que tange a ingestão dietética de zinco, a mediana total foi de 7,75 mg/dia (6,31 – 
9,46 mg/dia). Entretanto, foi encontrado valores de mediana um pouco maior em 
pacientes em uso de terapia combinada, quando comparado ao grupo monoterapia 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1045 

 

diurética, no entanto não houve diferença para ingestão de zinco na dieta entre os 
grupos (p=0,26) (Tabela 3). 

No que diz respeito a mediana de excreção de zinco na urina, registrou-que valores de 
357,61 µg/24h (212,98 – 509,59 µg/24h), ou seja, dentro da faixa de normalidade para 
a amostra total. Contudo, em pacientes com uso de monoterapia diurética a mediana foi 
maior, em relação ao grupo em uso de terapia combinada, porém sem significância 
estatística (p=0,11) (Tabela 3). 

Os resultados da excreção de zinco na urina foram classificados conforme ponto de 
corte utilizado para avaliar excreção de zinco. Diante disso, observou-se que 80% dos 
pacientes na amostra total apresentou excreção de zinco na urina abaixo de 600 µg/24h, 
registrando-se percentuais significantemente maiores para essa categoria no grupo de 
pacientes em uso de terapia combinada (p=0,03). Em ambos os grupos baixos 
percentuais de excreção acima de 600 µg/24h foram encontrados, sendo 25% no grupo 
monoterapia diurética e 15% no grupo terapia combinada (Tabela 3). 

DISCUSSÃO 

O presente estudo objetivou avaliar a excreção de zinco na urina e uso de 
medicamentos em pacientes com IC. Desse modo, observou-se que a maioria dos 
pacientes corresponde ao sexo masculino, resultado semelhante a um estudo descritivo 
desenvolvido em um hospital público situado em Fortaleza-CE, no qual foram avaliadas 
características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com IC obtendo uma maioria 
de 65,2% dos indivíduos do sexo masculino (ARAÚJO et al., 2013). Outro resultado 
semelhante ao nosso, foi encontrado no estudo realizado por Loures et al., (2009) em 
pacientes atendidos no ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual 60% dos pacientes eram do sexo 
masculino. 

Entretanto, a procura de cuidados por serviços de saúde é mais prevalente em mulheres 
quando comparados à procura por serviços em relação ao sexo masculino. Araújo et 
al., (2014) ressalta a importância de ações educativas voltadas para indivíduos do sexo 
masculino, tendo em vista que esse grupo apresenta taxas mais elevadas de 
mortalidades quando comparadas ao sexo oposto. Ademais, verifica-se a existência de 
diversas barreiras, dentre elas, estão fatores culturais e questões relacionadas com os 
serviços de saúde. Essas barreiras impedem que os homens acessem os serviços de 
saúde por conta da concepção de invulnerabilidade, vergonha e medo de descobrir uma 
doença incapacitante (FERREIRA, 2017). Essas informações enfatizam o aumento de 
indivíduos diagnosticados com IC, que é uma condição clínica grave, a maioria das 
vezes, decorrente de comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença arterial 
coronariana, não tratada ao longo da vida. 

Em relação à classificação do estado nutricional de acordo com o índice de massa 
corpórea (IMC), a maior parte dos indivíduos foram diagnosticados com excesso de 
peso. Em um estudo realizado por Lourenço et al. (2009), com o objetivo de avaliar o 
estado nutricional de pacientes diagnosticados com IC, observou-se um percentual 
45,6% de indivíduos com risco para o desenvolvimento da obesidade. Um dado 
controverso foi identificado no estudo de Araújo et al. (2013), no qual aproximadamente 
66,6% dos pacientes analisados em seu estudo apresentaram IMC na categoria de 
eutrofia. Além disso, a perda de peso involuntária em pacientes com IC leva a caquexia 
cardíaca, o que aumenta o agravamento da IC por ocasionar diminuição da massa livre 
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de gordura levando a uma perda de músculo cardíaco (RAYMOND; COUCH, 2013). 
Contudo, alguns estudos vêm demonstrando forte paradoxo da obesidade em pacientes 
com IC, onde pacientes com sobrepeso e IMC até 34,9 Kg/m2 (obesidade grau I), 
apresentam a obesidade como um fator de proteção com melhor prognóstico de curto e 
médio prazo quando comparados com pacientes de baixo peso (IMC < 18,5 Kg/m2) ou 
com peso eutrófico (IMC entre 18,5 até 24,9 Kg/m2) (LAVIE et al., 2016; LAVIE et al., 
2017). 

De acordo com as condições clínicas analisadas, os indivíduos apresentam-se estáveis, 
possuindo classe funcional I, e com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
reduzida. O que reforça a importância do acompanhamento sequenciado da equipe 
multidisciplinar, de modo a favorecer o quadro estável da maioria dos pacientes. 

Além disso, mais da metade dos pacientes apresentou etiologia não isquêmica e 
diagnóstico de hipertensão arterial. Araújo et al. (2013) ao estudarem pacientes com IC 
atendidos no hospital de Fortaleza-CE, observaram resultados relacionados da IC 
isquêmica com outras comorbidades, entre eles, um percentual de 85% dos pacientes 
alegarem ter fatores associados dos quais 62,3% apresentaram hipertensão arterial. Um 
estudo realizado por Tavares et al. (2004) em Nitéroi/RJ, no qual pacientes internados 
em hospitais públicos e privados, obtiveram uma maior prevalência de etiologia 
isquêmica em ambos os serviços, contrariando os nossos achados. 

Quanto à taxa de filtração glomerular, sabe-se que valores abaixo do recomendado em 
pacientes com IC pode resultar em um fator de risco independente para a mortalidade 
cardiovascular, sugerindo uma relação temporal entre esses fatores renais e as 
complicações cardiovasculares (SCHRIER, 2006). 

Em relação a mediana de zinco na dieta, observou-se uma ingestão abaixo da EAR, isto 
porque os pacientes evitam o consumo de alimentos de origem animal, pela 
necessidade de seguir a recomendação de uma dieta com baixo teor de sódio, o que 
provoca um menor consumo de proteínas, zinco, selênio, vitamina B12 (NAKASATO et., 
2010). 

Já na excreção de zinco na urina verificou-se uma mediana dentro dos valores de 
referência para o elemento avaliado, independente do uso de uma ou mais 
medicamentos com ação diurética. Quando a excreção de zinco foi classificada, 
conforme pontos de corte, constatou-se menor excreção significante de zinco no grupo 
terapia combinada. 

Entretanto, em um estudo feito por Suliburska et al. (2014) a fim de avaliar a influência 
de drogas anti-hipertensivas sobre estado mineral em pacientes hipertensos, observa-
se que o uso em longo prazo de medicamentos anti-hipertensivos, do tipo diuréticos 
afetam a concentração de níveis séricos de zinco. E ainda, que concentrações de zinco 
no soro diminuíram significativamente após o tratamento da monoterapia anti-
hipertensiva. Atrelado ao tratamento farmacológico o uso de uma dieta mineral-ideal 
durante o tratamento anti-hipertensivo aumentou acentuadamente a concentração de 
zinco sérica, enquanto que tratamento sem alteração na dieta levou a uma menor 
concentração de zinco. 

O resultado observado no nosso estudo pode ser explicado pelo controle homeostático 
do elemento zinco, que tem como mediadoras proteínas intracelulares que auxiliam no 
transporte e armazenamento desse íon. Esse equilíbrio homeostático é realizado por 
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inúmeros processos que contribuem para o influxo e/ou efluxo de zinco nas células e 
sua compartimentalização dentro das estruturas celulares. Dentre as proteínas 
transportadoras de zinco estão as importadoras, conhecida com ZIP e as exportadoras, 
chamadas de ZnT. As ZIP fazem o influxo do zinco do espaço extracelular para o citosol, 
enquanto, as ZnT promovem o efluxo de zinco do citosol para o espaço extracelular ou 
organelas intracelulares (LITTLE, 2010). 

A deficiência de zinco aumenta a produção de várias citocinas, dentre as quais estão 
TNF-α, IL-1, IL-6. Além disso, essas citocinas são ativadas como mecanismo 
compensatório da IC, a fim de restaurar a função homeostática e regular o 
remodelamento cardíaco (MOCCHEGIANI, 1998; RAYMOND; COUCH, 2013). 

O presente trabalho possui algumas limitações que devem ser consideradas: a primeira 
limitação faz-se referência à possibilidade de erros sistemáticos e aleatórios na 
avaliação da ingestão alimentar. Além disso, vieses de memória podem ter cooperado 
para a ausência de informações dietéticas, as dificuldades dos indivíduos em quantificar 
as porções, assim como a ausência de algumas informações nas tabelas de composição 
nutricional. Além dos mais, podem ter ocorrido falhas nos registros das informações 
sobre uso de medicamentos nos prontuários, ou até mesmo os pacientes não estarem 
seguindo a orientação do uso de mais de um medicamento. 

Adicionalmente, constata-se uma carência de estudos que avaliem a excreção do zinco 
em pacientes diagnosticados com IC, e sua associação com medicamentos diuréticos, 
proporcionando dificuldade de melhores discussões acerca desse tema. Outro ponto 
que vale salientar como limitação, foi o baixo valor de n da amostra e, a ausência de um 
grupo controle que pudesse ter valores de zincúria comparados com a população 
analisada. 

Dessa forma, salienta-se a importância de mais estudos que avaliem a excreção de 
zinco na urina e uso de medicamentos diuréticos em pacientes com IC, a fim de auxiliar 
em melhorias no tratamento farmacológico e não farmacológico desses pacientes, bem 
como prevenir e/ou agravar o prognóstico da doença. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que os indivíduos com IC apresentaram mediana de ingestão de zinco abaixo 
do recomendado, e valores de excreção de zinco na urina dentro do ponto de corte 
estabelecido, com baixos percentuais de indivíduos com zincúria. Além disso, foi 
possível verificar maiores percentuais significantes de pacientes em terapia diurética 
combinada com excreção de zinco abaixo de 600µg/24h. 
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Tabela 1. Características sociobiodemográficas e classificação do IMC dos pacientes 
com IC, distribuídos por terapia diurética 
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Tabela 2. Características clínicas dos pacientes com IC, distribuídos por terapia diurética 
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Tabela 3. Ingestão dietética de zinco e excreção de zinco na urina dos pacientes com 
IC, distribuídos por terapia diurética 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS. 

Resumo 

Introdução: Com o envelhecimento, o organismo é submetido a alterações fisiológicas 
nas estruturas e funções do sistema estomatognático, principalmente na deglutição. 
Este estudo tem como objetivo verificar alterações de deglutição em idosos da 
comunidade. Método: Trata-se de um estudo do tipo observacional, exploratório, 
transversal, de caráter descritivo. A amostra foi constituída de 78 idosos de ambos os 
sexos, com idade ≥60 anos. Para esse estudo foram coletados dados através de 
questionário de rastreamento para disfagia em idosos (RaDI) e avaliação clínica da 
deglutição de sólido e líquido. Para análise de dados, foi aplicada estatística descritiva. 
Resultados:14,1% da amostra apresentou diagnóstico positivo de disfagia orofaríngea 
pelo RaDI.96,2% apresentaram contração periorbicular leve na deglutição de líquidos e 
79,5% em sólidos. Movimentos de cabeça e outras partes do corpo apresentaram pouca 
incidência, de 5,1% e 7,7% em sólidos e líquidos, respectivamente. Não foram 
observados engasgos ou deglutições múltiplas. Conclusão: houve pouca frequência de 
alterações de deglutição sobre a amostra desta pesquisa. Alteração do comportamento 
dos lábios durante a deglutição incidiu sobre a maior parte dos idosos da amostra. Os 
idosos diagnosticados com disfagia orofaríngea pelo RaDI foram encaminhados para 
confirmação diagnóstica. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Deglutição. Transtornos de deglutição. Idoso. 

TITLE: SWALLOWING DISORDERS IN ELDERLY 

Abstract 

Introduction: with aging, the organism is subjected to physiological changes in the 
structures and functions of the stomatognathic system, especially in swallowing. This 
study aims to verify swallowing disorders in community-dwelling elderly. Method: This is 
an observational, exploratory, cross-sectional, descriptive study. The sample consisted 
of 78 elders of both sexes, aged ≥ 60. The data for this study were collected through a 
self-reported questionnaire screening for oropharyngeal dysphagia in older people 
(RaDI) and clinical evaluation of solid and liquid swallowing. For data analysis, 
descriptive statistics was applied. Results: 14,1% of the sample presented positive 
diagnosis of oropharyngeal dysphagia by the RaDI. 96,2% presented with lightly 
contraction of the orbicularis oris during swallowing of liquid and 79,5% in solid. 
Movement of the head and other parts of the body presented little incidence, of 5,1% 
and 7,7% in solid and liquid, respectively. There were no case of choking or multiple 
swallows. Conclusion: there were little frequency on swallowing disorders among this 
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study sample. Disorders of lips behavior during swallowing were present in the most part 
of the sample. The elderly diagnosed with oropharyngeal dysphagia were referred for 
diagnostic confirmation. 

 
Keywords: Aging. Swallowing. Swallowing disorders. Elderly. 

Introdução 

Ao longo dos últimos anos tem-se registrado o aumento da expectativa de vida, 
diminuição da natalidade e dados sobre o crescimento da população idosa, que está 
cada vez mais crescente no mundo inteiro. No último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, essa população era de 13,7% (2014) e estima-se que até 2060, 
esse percentual seja de 33,7%. (IBGE, 2015) 
 
O processo natural do envelhecimento está diretamente relacionado a alterações 
fisiológicas e patológicas da cavidade oral e estruturas orofaciais. A perda de força e 
diminuição do tônus muscular, além da dificuldade motora são exemplos de alterações 
deste processo, culminando posteriormente em modificações nas funções do sistema 
estomatognático (SE), como a mastigação e a deglutição. (CARDOS; BUJES, 2010; 
CATÃO; GONZAGA; PEIXOTO, 2013; FERNANDES-COSTA et al, 2013; FREITAS 
JÚNIOR et al, 2008) 
 
O elevado número de ausências dentárias na população idosa afeta a mastigação no 
âmbito motor e sensorial, além de apresentar grande impacto na interação social dessa 
população. O sujeito edêntulo não usuário de prótese dentária é levado a amassar o 
alimento com a língua, acarretando também em movimentos mandibulares irregulares. 
Os usuários de próteses mal adaptadas ficam vulneráveis à problemas de tecidos 
moles, tornando-se mais suscetível à traumas, infecções, gengivites, mobilidade 
dentária e retração gengival. Essas alterações levam esses indivíduos a selecionar 
alimentos pastosos e líquidos, utilizando liquidificadores e processadores, de forma a 
favorecer a mastigação. (MEDEIROS; PONTES; MAGALHÃES, 2014; CARDOS; 
BUJES, 2010; DIAS-DA-COSTA et al, 2010; FURTADO; FORTE; LEITE, 2011; LINDEN 
et al, 2011) 
 
A ineficiência mastigatória e a escolha por alimentos de consistências mais fáceis de 
mastigar acarretam na flacidez e atrofia dos músculos da mastigação, em principal o 
masseter, que por sua vez resultam na má alimentação e prejuízo no estado nutricional 
do idoso. (DIAS-DA-COSTA et al, 2010; MEDEIROS; PONTES; MAGALHÃES, 2014; 
LINDEN et al, 2011) 
 
Ausências dentárias prejudicam, além da função de mastigação, a deglutição. A 
inabilidade de mastigar o alimento interfere na produção do bolo alimentar, que 
necessita de uma boa coesão para se ter uma deglutição eficiente (CARDOS; BUJES, 
2010). Além das alterações fisiológicas comuns do envelhecimento, o idoso está mais 
propenso a doenças e uso de medicamentos, o que contribui para a ocorrência da 
disfagia. 
 
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) no Brasil, de acordo com o artigo 3º, por 
meio da Resolução de nº 383/2010, define a disfagia como um distúrbio da deglutição 
com sinais e sintomas específicos caracterizada por alterações em qualquer fase ou 
entre as fases da dinâmica de deglutição, de origem congênita ou adquirida, podendo 
gerar prejuízo pulmonar, nutricional e social. (CONSELHO FEDERAL DE 
FONOAUDIOLOGIA, 2010) 
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Ainda seguindo o CFFa, a Resolução 492, de abril de 2016, na atuação sobre a disfagia, 
é de competência do fonoaudiólogo: avaliar a biomecânica da deglutição; definir o 
diagnóstico fonoaudiológico da fisiopatologia da deglutição; solicitar avaliações e 
exames complementares quando necessário; estabelecer plano terapêutico, para 
tratamento das desordens da deglutição/disfagia orofaríngea; realizar prescrição quanto 
à segurança da deglutição e à consistência de dieta por via oral, além de outras 
competências. (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2016) 
 
O atendimento ao indivíduo idoso necessita da interdisciplinaridade, numa perspectiva 
de integralidade e com foco na atenção primária, além da atuação clínica e hospitalar. 
O fonoaudiólogo pode e deve fazer parte dessa equipe, dando sua contribuição nos que 
diz respeito aos problemas relacionados às funções do SE, proporcionando ao idoso 
uma melhor qualidade de vida (OLIVEIRA; DELGADO; BRESCOVICI, 2014; LIMA et al, 
2009; MEDEIROS; PONTES; MAGALHÃES, 2014). 
 
Este estudo tem como objetivo verificar alterações de deglutição em idosos da 
comunidade. 

 
Metodologia 

 

DESENHO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, exploratório, transversal, de caráter 
descritivo. 

LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada em quatro Centros de Convivência para Idosos na cidade de 
Natal, no Rio Grade do Norte, escolhidos por conveniência: no Programa de Extensão 
Vivendo Idosos, realizado no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), no Programa Saúde e Cidadania na Terceira Idade do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), nas atividades do Trabalho Social com 
Idosos (TSI) nas unidades de Cidade Alta e Ponta Negra do Serviço Social do Comércio 
– SESC/RN e no Centro de Atividades e Lazer da Melhor Idade (CALMI). 

POPULAÇÃO DE ESTUDO 

A amostra foi composta por 78 indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou 
superior a 60 anos, de acordo com a classificação preconizada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 2005), participantes dos Centros de Convivências para Idosos 
selecionados para a pesquisa. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Como critério de inclusão foi considerado: indivíduos com idade igual ou superior a 60 
anos, de ambos os sexos. 

Foram excluídos da pesquisa sujeitos que não faziam uso da função mastigatória, 
faziam uso de via alternativa de alimentação e/ou traqueostomia, apresentavam 
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dificuldade de compreensão e execução de ordens simples, alteração psiquiátrica, 
neurológica, neuromuscular ou neurodegenerativa, nível de consciência rebaixado e 
sem condição de sentar. 

COLETAS DE DADOS 

Os indivíduos foram encaminhados para a coleta pelos discentes participantes do 
projeto de pesquisa no qual esse estudo faz parte, que selecionaram os mesmos 
considerando os critérios de inclusão e exclusão. Inicialmente, cada idoso foi abordado, 
sendo convidado a participar voluntariamente da pesquisa. Foi esclarecido sobre o 
propósito do estudo, o sigilo de suas identidades e a possibilidade de desvincular-se 
dela no momento em que desejar.Todos os participantes receberam esclarecimento 
quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa a partir do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), onde foram coletadas as assinaturas ou impressão digital 
como confirmação da liberação de uso das informações coletadas para fins de pesquisa. 

A coleta de dados se deu por meio de um protocolo autorreferido de Rastreamento de 
Disfagia Orofaríngea em Idosos - RaDI (MAGALHÃES JÚNIOR, 2018) (ANEXO 1), a 
avaliação da deglutição de 100 ml e a avaliação clínica da deglutição de sólido e líquido 
por meio da Avaliação Miofuncional Orofacial com Escalas para Idosos - AMIOFE-I 
(FELÍCIO et al, 2017) (ANEXO 2). 

RASTREAMENTO DE DISFAGIA OROFARÍNGEA PARA IDOSOS 

Foi aplicado nos participantes o Rastreamento de Disfagia Orofaríngea em Idosos - 
RaDI, um instrumento validado para rastreio epidemiológico de alterações de 
deglutição, com 9 questões com pontuação de 0 a 18, nos quais valores ≥4 são 
indicativos de presença disfagia orofaríngea. 

FUNÇÃO DE DEGLUTIÇÃO DE SÓLIDO E LÍQUIDO 

A avaliação clínica da função de deglutição se constituiu em analisar a deglutição de 
líquido de modo dirigido e de sólidode modo habitual. 

Foi solicitado que o indivíduo comesse de forma habitual 3 porções de um pão francês 
de 25g, sem interrupção. Posteriormente, foi solicitado ao sujeito que levasse à boca 
um copo contendo 50ml de água filtrada em temperatura ambiente, colocasse uma 
quantidade relativa a um gole da água na boca e abaixasse o copo, de forma que toda 
a face pudesse ser visualizada, e engolisse de modo habitual. Foi realizada a filmagem 
de toda a função, com a filmadora posicionada a 1 metro de distância do sujeito em um 
tripé para posterior análise. 

A avaliação foi realizada por meio do AMIOFE-I, levando-se em consideração o 
comportamento dos lábios, outros comportamentos e sinais de alteração e eficiência da 
deglutição. 

DEGLUTIÇÃO DE 100 ml DE ÁGUA 

O sujeito foi instruído pelo avaliador a beber de forma habitual e contínua um volume de 
100 ml de água em um copo de plástico. A filmagem da coleta foi posicionada 
lateralmente para facilitar a posterior análise. 
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As variáveis consideradas para análise, com base no estudo original (HUGUES, WILES, 
1996) e também utilizadas pelos pesquisadores Moreira e Pereira (2012), chamadas de 
índices de deglutição foram: número de deglutições, observados pelos movimentos 
ascendentes da cartilagem tireóide até o momento em que a laringe volta à posição de 
repouso e tempo gasto em segundos (s) para deglutir 100 ml. Com esses dados, 
posteriormente foi feito os seguintes cálculos: velocidade (deglutição/s); volume 
(ml/deglutição); e capacidade (ml/s). 

ANÁLISES DOS DADOS 

Foi realizada análise estatística descritiva. 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esta pesquisa está de acordo com o que preconiza a Resolução CNS 196/96, atualizada 
pela Resolução CNS 466/2012 e faz parte do projeto de pesquisa “Validação dos 
instrumentos de rastreamento de alterações mastigatórias e disfagia em idosos” 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), sob o parecer número 2.983.265, de 26/10/2018, realizado no 
período de agosto de 2018 a abril de 2019. 

 
Resultados e Discussões 

 

A amostra foi composta por 78 idosos, com média de idade 68,81 (±6,01), com idade 
mínima de 60 anos e máxima de 88, sendo a maioria do sexo feminino (83,3%). 

Do total de idosos que se voluntariaram para a pesquisa, apenas 11 pontuaram 4 ou 
mais no RaDI, ou seja, 14,1% da amostra apresentou diagnóstico positivo para a 
disfagia orofaríngea. Os resultados do RaDI estão presentes na tabela 1. 

A distribuição dos idosos quanto ao comportamento dos lábios está descrita na tabela 
2.A contração excessiva da musculatura orbicular durante o ato da deglutição corrobora 
com estudo de Lima et al (2009), realizado com 34 idosos entre 65 e 88 anos. 

Ainda na avaliação clínica, foram observados sinais de alteração da deglutição, 
apresentados na tabela 3. Movimentos de cabeça e outras partes do corpo 
apresentaram pouca incidência,concordando com o estudo de Cardoso et al (2014). 
Não foram observados engasgos durante as avaliações das duas consistências, o que 
não corrobora com os estudos de Lima et al (2009) e Cardoso et al (2014), que 
apresentaram no mínimo um caso de engasgo, porém esses estudos foram realizados 
com idosos institucionalizados, o que pode justificar a diferença entre os achados. 

Em relação à eficiência da deglutição, disposta na tabela 4, nenhum idoso da amostra 
apresentou alteração de múltiplas deglutições. 

Na avaliação da deglutição de 100 ml de água, na qual foram analisados o número de 
deglutições, o tempo, o volume, a capacidade e a velocidade, encontramos os valores 
dispostos na tabela 5. Verificou-se um grande intervalo entre o mínimo e o máximo 
nesses parâmetros. A média do número de deglutições e volume é compatível com o 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1059 

 

estudo de Silva (2014) realizado com 46 adolescentes entre 15 e 19 anos, o que sugere 
que apesar das alterações apresentadas pelos idosos na presente pesquisa, não houve 
diferença entre o número de deglutições e volume entre as duas populações. 

Houve, porém, uma diferença entre a média da capacidade entre os idosos (9,30 ml/s) 
e os adolescentes do estudo de Silva (2014) - 17,63 e 18,62 ml/s no sexo feminino e 
masculino, respectivamente  demonstrando que a população deste estudo possui uma 
menor capacidade de deglutição de mililitros por segundo, o que é esperado em 
decorrência das modificações inerentes ao envelhecimento. No estudo original de 
Hughes e Wiles (1996), realizado com uma amostra de 22 idosos entre 75 e 91 anos, a 
média de capacidade foi de 14,6 ml/s em homens e 7,5 ml/s em mulheres, enquanto a 
amostra atual tem a média de 9,30 ml/s. O estudo de Moreira e Pereira (2012) se 
aproxima mais dos achados, com média de 7,7 ml/s em homens e 8,7 ml/s em mulheres, 
entre 76 e 103 anos de idade. 

 
Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível concluir que houve pouca 
frequência de alterações de deglutição sobre a amostra desta pesquisa. Chama-se a 
atenção, porém, às alterações de comportamento dos lábios durante a deglutição, que 
incidiu sobre a maior parte dos idosos da amostra. Ressalta-se que 14,1% dos idosos, 
todos do sexo feminino, foram diagnosticados com disfagia orofaríngea pelo instrumento 
de rastreamento e encaminhados para confirmação diagnóstica. 

Os profissionais de saúde e, principalmente, os fonoaudiólogosdevem estar atentos a 
estes aspectos, para fornecer aos idosos uma alimentação eficiente e melhora da 
qualidade de vida. É função do fonoaudiólogo atuar na prevenção e reabilitação do idoso 
com problemas relacionados ao sistema estomatognático. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Distribuição dos idosos quanto às respostas no Rastreamento de Disfagia 
Orofaríngea em Idosos – RaDI. 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos idosos quanto ao comportamento dos lábios durante a 
deglutição. 
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Tabela 3. Distribuição dos idosos quanto aos comportamentos e sinais de alteração 
durante a deglutição. 

 

 

Tabela 4. Distribuição dos idosos quanto eficiência da deglutição. 

 

 

Tabela 5. Distribuição dos idosos quanto aos parâmetros da avaliação da deglutição de 
100 ml. 
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Anexo 1 - Rastreamento de Disfagia Orofaríngea em Idosos - RaDI 

 

 

Anexo 2 - Avaliação Miofuncional Orofacial com Escalas para Idosos - AMIOFE-I 
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TÍTULO: Conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no município de Natal sobre 

os aspectos legais que envolvem a utilização de dentes humanos extraídos. 

Resumo 

 

Introdução: O funcionamento de um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma das 
formas de se garantir a procedência dos elementos dentários utilizados pelos 
estudantes de graduação e pós-graduação em Odontologia em suas atividades de 
ensino e pesquisa, assegurando o cumprimento dos aspectos éticos e legais de 
conformidade com a lei nº 9434 assim como propicionar uma adequada manipulação e 
descarte desses dentes dentro dos preceitos da biossegurança. Objetivo: Averiguar o 
conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no estado do Rio Grande do Norte 
acerca dos aspectos éticos e legais envolvidos na manipulação e descarte de elementos 
dentários humanos extraídos com vistas a implantação de um Banco de Dentes na 
UFRN. Metodologia: Para a avaliação, um questionário semiestruturado será enviado 
para os cirurgiões-dentistas cadastrados no CRO e atuantes no município de Natal/RN, 
através do e-mail na plataforma Google Formulários. Será tentado um 2º e 3º reenvio 
caso se obtenha uma taxa de resposta menor do que 30%, quando então será feita uma 
abordagem presencial. Nesse caso, uma amostra será calculada tomando como base 
a totalidade dos cirurgiões-dentistas. A análise dos dados será realizada por meio de 
estatística descritiva através da distribuição absoluta e percentual. Resultados: Até julho 
de 2019 foi obtido 193 respostas. Foi solicitado ao CRO/RN um 3º reenvio do 
questionário e o Plano de Trabalho foi renovado por mais 1 ano a fim de obter a taxa de 
respostas esperada. 

 
 
Palavras-chave: Obtenção de Tecidos e Órgãos, Ética, Dente. 

TITLE: Knowledge of dentists operating in the city of Natal about the legal aspects 

involving the use of extracted human teeth. 

Abstract 
Introduction: The operation of a Human Teeth Bank (HTB) is one of the ways to ensure 
the origin of the dental elements used by undergraduate and graduate students in 
dentistry in their teaching and research activities, ensuring compliance with ethical and 
legal aspects according to law nº 9434 as well as providing proper handling and disposal 
of these teeth within the precepts of biosafety. Objective: To investigate the knowledge 
of dental surgeons operating in the state of Rio Grande do Norte about the ethical and 
legal aspects involved in the manipulation and disposal of extracted human dental 
elements with a view to the implantation of a Teeth Bank at UFRN. Methodology: For the 
evaluation, a semi-structured questionnaire will be sent to dentists registered at the CRO 
and operating in the city of Natal/ RN, through e-mail on Google Forms platform. A 2nd 
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and 3rd referral will be attempted if a response rate of less than 30% is obtained, then a 
face-to-face approach will be taken. In this case, a sample will be calculated based on 
all dentists. Data analysis will be performed using descriptive statistics through absolute 
and percentage distribution. Results: Until July 2019, 193 answers were obtained. The 
CRO/ RN was asked for a third resubmission of the questionnaire and the Work Plan 
was renewed for a further 1 year to obtain the expected response rate. 
 
Keywords: Tissue and Organ Procurement , Ethics, Teeth. 

Introdução 

O uso de órgãos humanos no ensino das ciências da saúde, constitui um importante 
alicerce para a formação acadêmica dos profissionais da área, ofertando um contato 
com peças anatômicas que virão a ser de grande influência para agregar a teoria com 
as atividades práticas. As utilizações dessas peças, bem como suas aquisições, devem 
obedecer a um rigoroso controle previsto pela lei n° 9434 de 4 de fevereiro de 1997 de 
forma a garantir que todos os protocolos éticos e legais sejam cumpridos. 
O emprego de dentes humanos para o estudo da anatomia e treinamento pré-clínico é 
bem antigo na Odontologia, sendo essencial para a formação profissional (FREITAS ET 
AL, 2012; LOUZADA et al, 2015). Existem dentes pré-fabricados no mercado 
odontológico, confeccionados com diferentes tipos de materiais, no entanto, o alto custo 
e a textura, muitas vezes não reproduzem com fidelidade os dentes humanos, tornando 
desfavorável o seu uso nas disciplinas pré-clínicas (MAGGIONI et al, 2010). 
A falta de conhecimento dos profissionais a respeito da legislação vigente referente à 
manipulação e manutenção de elementos dentários em ambiente ambulatorial é uma 
realidade. Ainda hoje, não é raro encontrarmos potes de coleta de dentes extraídos em 
locais de atendimento odontológico de urgência, sem que exista qualquer padronização 
quanto ao modo de obtenção desses dentes ou formalização do consentimento dos 
pacientes. (LOUZADA et al, 2015). Para os profissionais isso é um agravo, pois vai 
contra o capítulo XIV do código de ética odontológica, constituindo infração pelo mesmo. 
A inexistência de um órgão especializado em coletar os elementos dentários extraídos, 
bem como a falta de conhecimento dos profissionais atuantes no mercado a cerca da 
legislação, fomentam uma prática ainda mais grave no mundo acadêmico que é o 
comércio dessas estruturas anatômicas. Os bancos de dentes representam, portanto, o 
caminho ético e legal para controlar o uso e os abusos de práticas 
acadêmicas arraigadas (FREITAS et al, 2012) bem como oferecem um amparo aos 
profissionais que realizam procedimentos de exodontias e não possuem local adequado 
para armazenamento dos órgãos extraídos como foi reforçado por GOMES et al (2013). 
O Banco de Dentes Humanos é uma instituição sem fins lucrativos que contribui para o 
processo de formação acadêmica dos cirurgiões dentistas. A legislação prevê o papel 
social dos bancos em repassar informações à população, além de promover campanhas 
de conscientização para estimular a doação de órgãos. Dessa forma, criam-se 
mecanismos para coibir a manutenção e manipulação inadequada desses órgãos como 
prevê o documento da ANVISA sobre prevenção e controle de riscos em Odontologia 
(2006). 
Nesse contexto, a avaliação dos conhecimentos dos cirurgiões-dentistas atuantes bem 
como seu grau de interesse em colaborar com a implantação de um BDH se faz 
importante uma vez que serve como ferramenta para prever a colaboração futura dos 
mesmos, caso se institucionalize um Banco de Dentes, além de contribuir para antecipar 
os números de dentes que tal instituição iria receber, servindo de base organizativa de 
orçamento e de planejamento de espaço físico conforme os moldes da vigilância 
sanitária. 
Este estudo buscará verificar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no 
município de Natal acerca do entendimento do elemento dentário extraído como um 
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órgão humano e dos aspectos éticos e legais envolvidos na manipulação e descarte 
dessas estruturas. 
 
Metodologia 

 
1. Tipo de Estudo 
Estudo Observacional transversal descritivo através da aplicação de questionário 
semiestruturado. 

2. Local do Estudo 
O estudo será realizado nas unidades de saúde e consultórios particulares do município 
de Natal os quais possuem cirurgiões dentistas atuantes e devidamente registrados no 
Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Norte. 
3. Amostra 
Será composta por todos os cirurgiões-dentistas registrados no Conselho Regional de 
Odontologia e que atuam profissionalmente no município de Natal/RN. O universo 
populacional de profissionais foi assim definido em virtude de contemplar quase dois 
terços dos profissionais vinculados ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande 
do Norte. A estimativa de profissionais será em torno de 2339 cirurgiões dentistas que 
se encontram cadastrados no CRO/RN no período de 2017.2. 
4 Instrumento de Coleta 
Será aplicado um questionário semiestruturado (Anexo 1) no qual as questões 
abordarão sobre as formas de obtenção e manipulação de elementos dentários 
extraídos durante a formação acadêmica dos cirurgiões dentistas, sobre a forma de 
descarte dessas estruturas em suas atividades clínicas além do conhecimento dos 
sujeitos acerca da importância e funcionamento de um Banco de Dentes. 
5 Recrutamento e seleção dos indivíduos 
A aplicação do questionário aos profissionais ocorrerá por meio de correspondência 
eletrônica (e-mail). Na correspondência constará um resumo do projeto de pesquisa, o 
TCLE virtual e o questionário propriamente dito. Considerando que a taxa de resposta 
com a abordagem eletrônica é em torno de 30%, será tentado um 2º e 3º reenvio e 
dependendo do retorno poderá ser feita uma abordagem presencial. Nesse caso, uma 
amostra será calculada tomando como base a totalidade dos cirurgiões-dentistas. 
6 Aspectos éticos 
A primeira etapa do projeto referente ao estudo com docentes e discentes do curso de 
odontologia da URN já foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CAAE 
nº 76781517100005537), obedecendo a Resolução 466/12. Para a fase atual, um 
adendo será submetido a esse Comitê detalhando a ampliação do projeto. Os sujeitos 
dessa fase da pesquisa serão esclarecidos pela correspondência eletrônica e só 
participarão da investigação após total concordância com o TCLE. 
7. Análise dos Dados 
O banco de dados e as análises estatísticas serão estruturados com auxílio de um 
pacote estatístico. Os dados relativos às respostas dicotômicas, geradas a partir das 
perguntas fechadas serão apresentados por meio da estatística descritiva (distribuições 
absolutas e percentuais) e as respostas dadas às perguntas abertas serão analisadas 
pelo processo de categorização, para compreensão dos significados. 
A categorização é um procedimento de agrupar dados, palavras, falas, respostas, 
documentos que guardem similaridade entre si, isto é, que agrupem esses segmentos 
considerando a parte comum existente entre eles. As categorias são classificadas em 
pré-fixadas (quando são estabelecidas a priori) e pós fixadas (quando emergem a 
posteriori, após a primeira leitura ou leitura flutuante do material textual gerado, que 
pode ser no caso deste projeto as respostas das perguntas abertas do questionário 
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semiestruturado usado na coleta de dados) (BAUER & GASKELL, 2008). 
É, portanto, uma operação de classificação dos elementos de uma mensagem seguindo 
determinados critérios. Ela facilita a análise e a compreensão das informações geradas, 
dos seus significados e respectivos valores, mas deve fundamentar-se numa definição 
precisa do problema e especialmente dos objetivos da pesquisa. 
A Categorização inclui o processo de reconhecer, diferenciar e classificar as ideias e 
objetos. De forma geral, a categorização consiste em organizar os objetos que estão 
sendo estudados, em grupos ou categorias com um propósito específico. A 
categorização é um mecanismo fundamental para a comunicação humana, 
estabelecendo bases para o entendimento de alguns importantes processos mentais, 
tais como a percepção, representação, simbologia e linguagem (COSTA & ARAÚJO, 
2011). 
Os critérios para se estabelecer categorias podem ser semânticos, originando 
categorias temáticas; podem ser sintáticos definindo-se categorias a partir de verbos, 
adjetivos, substantivos, etc. e podem ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, 
com ênfase nas palavras e seus sentidos ou podem ser definidas a partir de significados 
que a linguagem revela. 
Em linhas gerais a categorização consiste em agrupar elementos que se identificam 
semanticamente, sob o título de uma categoria confirmada a partir da consistência de 
seu próprio conteúdo, ou seja, é o processo de escolher uma palavra que seja 
suficientemente forte para sozinha representar várias palavras que se aproximam por 
terem na sua essência significados similares (RODRIGUES, COSTA, MEDEIROS et al, 
2015). 

 
Resultados e Discussões 

 

Até julho de 2019 foi obtido 193 respostas dos cirurgiões-dentistas registrados no 
CRO/RN e que atuam no município de Natal - RN. 

Foi solicitado ao CRO/RN um 3º reenvio do questionário e o Plano de Trabalho foi 
renovado por mais 1 ano a fim de obter a taxa esperada de respostas. 

 
Conclusão 

 

Espera-se com essa pesquisa dados que venham subsidiar a implantação do BDH no 
DOD da UFRN, e com isso atender as prerrogativas legais acerca desse tema. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DA PELE NO DANO 

MUSCULAR INDUZIDO DE BÍCEPS BRAQUIAL EM INDIVÍDUOS FISICAMENTE 

ATIVOS 

Resumo 

O dano muscular induzido por exercício (DMIE) pode surgir com a prática não habitual 
do exercício físico e recentemente, a temperatura da pele tem sido utilizada para a 
avaliação do DMIE, porém ainda não se sabe o comportamento fisiológico dela diante 
de diferentes DMIE. O objetivo do trabalho foi avaliar a temperatura superficial da pele, 
após dano muscular induzido de diferentes magnitudes, nos flexores de cotovelo e 
investigar se a mesma se relaciona com os principais marcadores indiretos do dano 
muscular. Foram escolhidos trinta homens saudáveis, ativos, distribuídos 
aleatoriamente para o grupo baixo dano muscular e grupo alto dano muscular. Foram 
avaliados quanto a temperatura superficial da pele, dor muscular tardia, creatina quinase 
e pico de torque isométrico. As avaliações ocorreram 48 horas antes, imediatamente 
antes e após, além de 30 minutos, 24, 48 e 72 horas após o DMIE. Houve aumento de 
temperatura no momento imediatamente após o estímulo em ambos os grupos, porém 
recuperando após 30 minutos e sem diferença entre eles. Não houve correlação 
significativa da temperatura com os principais marcadores indiretos de dano muscular 
(Pico Torque, Dor e CK) concluindo que a temperatura superficial da pele aumenta 
apenas no momento imediatamente após o estímulo. Portanto, a temperatura superficial 
da pele não pode ser considerada um marcador indireto para avaliar o dano muscular 
induzido por exercício em adultos ativos. 

 
Palavras-chave: Termografia. Exercício. Dinamômetro de força muscular. Dor Muscular. 

TITLE: THERMOGRAPHICAL ANALYSIS OF INDUCED MUSCULAR DAMAGE OF 

DIFFERENT MAGNITUDES IN ELBOW FLEXORS IN PHYSICALLY ACTIVE 

INDIVIDUAL. 

Abstract 
Exercise-induced muscle damage (DMIE) may arise from unusual exercise. Recently, 
skin temperature has been used to evaluate DMIE, but its physiological behavior 
regarding different DMIE is not yet known. The objective of this study was to evaluate 
the skin surface temperature, after induced muscle damage of different magnitudes, in 
the elbow flexors and to investigate if it relates to the main indirect markers of muscle 
damage. Thirty active healthy men were randomly assigned to the low muscle damage 
group and the high muscle damage group. Skin surface temperature, late muscle pain, 
range of motion, creatine kinase and peak isometric torque were evaluated. Evaluations 
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occurred 48 hours before, immediately before and after, and 30 minutes, 24, 48, and 72 
hours after DMIE. There was a temperature increase immediately after the stimulus in 
both groups, but recovering after 30 minutes and with no difference between them. There 
was no significant correlation of temperature with the main indirect markers of muscle 
damage (Pico Torque, Dor and CK) concluding that the surface temperature of the skin 
increases only immediately after the stimulus. Therefore, skin surface temperature 
cannot be considered an indirect marker to assess exercise-induced muscle damage in 
active adults. 
 
Keywords: Thermography. Exercise. Muscle Strength Dynamometer. Muscle pain. 

Introdução 

   O exercício físico, praticado de maneira não habitual pode promover o dano muscular 
induzido por exercício (DMIE). O DMIE tem sido um tema estudado com frequência nas 
últimas décadas (JONES et al., 1986; PEARCE et al., 1998; NOSAKA, K., NEWTON, 
M., SACCO, P., 2002; CHEN et al., 2016; PEAKE et al., 2017). O aumento de estudos 
nesta área está relacionado à busca de melhor conhecimento e entendimento do 
comportamento das respostas sistêmicas e localizadas do corpo frente a esse estímulo, 
bem como de métodos de avaliação e intervenção para caracterizar e controlar essas 
respostas, respectivamente (CLARKSON, P.M.; HUBAL, M.J., 2002; AHMADI et al., 
2007; BIRD, S.R., LINDEN, M., HAWLEY, J.A., 2014). Algumas alterações são inerentes 
à presença do dano muscular, se expressando de forma sistêmica, clínica e/ou 
funcional, podendo ser identificado por microrrupturas de estruturas miofibrilares 
(HYLDAHL, R.D., HUBAL, M.J., 2014), instalação de processo inflamatório (ALLEN, J.; 
SUN, Y.; WOODS, J.A., 2015; BARONI et al., 2017), aumento da expressão sistêmica 
de marcadores bioquímicos (PEAKE et al., 2005), surgimento de dor muscular tardia 
(CHEUNG, K.; HUME, P.A.; MAXWELL, L., 2003), diminuição de amplitude de 
movimento do membro afetado (CHEN et al., 2016) e redução do desempenho muscular 
(NGUYEN et al., 2009; PEÑAILILLO et al., 2014; PEAKE et al., 2017; PAGE, W.; SWAN, 
R.; PETTERSON, S.D., 2017). A magnitude do DMIE é influenciada pela intensidade, 
duração, número de séries e repetições do exercício, sendo diretamente relacionada 
com o tempo de recuperação do indivíduo. O ajuste apropriado dessas variáveis é 
primordial gerando adaptações adequadas sem causar o aumento extensivo do DMIE 
(NOSAKA, K.; NEWTON, M., 2002; PAULSEN et al., 2010; PEAKE et al., 2017). Em um 
estudo realizado por Chen et al. (2011), foi visto que os músculos dos membros 
superiores (flexores e extensores do cotovelo) são mais susceptíveis ao dano muscular 
quando comparados com os músculos dos membros inferiores (flexores e extensores 
de joelho). Isso acontece porque os músculos dos membros superiores são utilizados 
com menor frequência de maneira excêntrica nas atividades diárias (LIEBER, R.L.; 
FRIDÉN, J., 2002; 14 LAVENDER, A.P.; NOSAKA, K., 2006; JAMURTAS et al., 2005; 
SAKA et al., 2009; CHEN et al., 2011). A avaliação do dano muscular pode ser realizada 
de forma direta como biopsia por exemplo ou indireta como marcadores bioquímicos. 
Sabendo que o dano muscular desencadeia um processo inflamatório local gerando 
calor pela alteração do metabolismo, alguns estudos apontam que esse processo pode 
ser avaliado por meio da temperatura superficial da pele (FERNANDES et al., 2017; 
BANDEIRA et al., 2014; AL-NAKHLI et al., 2012). Esse método de mensuração, 
conhecido como termografia por infravermelho, é uma técnica segura, não radiante e 
livre de qualquer contato físico (HILDEBRANDT; AMMER; RASCHNER, 2010; 
HILDEBRANDT et al., 2012). Ela capta a radiação infravermelha emitida pelo corpo e 
permite detectar variações de temperatura que podem auxiliar no diagnóstico de 
processos fisiopatológicos caracterizados por inflamação, além de alterações 
vasculares, metabólicas e neoplásicas (SILLERO-QUINTANA, M.; GOMEZ-CARMONA, 
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P.M.; FERNÁNDEZ-CUEVAS, I., 2017; RING; AMMER, 2012; LAHIRI et al., 2012). 
Atualmente, a avaliação termográfica tem sido largamente utilizada na prática clínica e 
inserida no ambiente esportivo para monitorar as variações de temperatura relacionadas 
às alterações neuromusculares (PÉREZ-GUARNER et al., 2019; CÔRTE et al., 2019; 
UCHÔA et al., 2018; FERNANDES et al., 2017). Porém, existem controvérsias das 
evidências científicas sobre o comportamento da temperatura superficial da pele na 
presença do dano muscular (BANDEIRA et al., 2014; ALNAKHLI et al., 2012). 

 
Metodologia 

 

  A amostra foi composta por 30 voluntários, recrutados de forma não probabilística, por 
meio de divulgação. Os voluntários foram convidados a participar do estudo mediante a 
sua disponibilidade e após atenderem aos critérios de inclusão. Foram incluídos no 
estudo: homens ativos pela classificação do IPAC (2005), na faixa etária entre 18 e 30 
anos, com altura entre 1,65 e 1,85 metros, que apresentaram índice de massa corpórea 
entre 18,5 e 25 Kg/m², índice de gordura corporal menor do que 25%. Além disso, os 
voluntários não poderiam: ter realizado treinamento de força muscular envolvendo os 
membros superiores no mínimo há 3 meses (BARONI et al., 2017), apresentar restrições 
osteomioarticulares para realização de exercício, fazer o uso de drogas, álcool ou 
medicação que pudessem influenciar na termogênese corporal pelo menos 48 horas 
pré-protocolo. Este estudo foi composto por dois grupos: grupo baixo dano muscular 
(GBD) e grupo alto dano muscular (GAD) de exercício resistido. 

  O protocolo utilizado foi o mesmo para ambos os grupos, diferenciando apenas o 
número de repetições excêntricas, sendo adotada 10 ações excêntricas máximas para 
o GBD e 30 para o GAD, na velocidade angular de 60°/s e cada contração iniciou no 
ângulo de 60° de flexão de cotovelo e finalizou na extensão completa de cotovelo (180°), 
totalizando uma amplitude de movimento de 120°. As avaliações termográficas foram 
realizadas nos momentos: pré-48 horas, pré protocolo, imediatamente após, além de 30 
minutos, 24, 48 e 72 horas após o protocolo. Os desfechos secundários foram: 
Desempenho Muscular que consistiu em avaliações isométricas para determinar o pico 
de torque muscular. O sujeito foi instruído a realizar 3 CIVM de 5 segundos de duração 
cada e 1 minuto de intervalo entre cada contração (BARONI et al., 2017). A dor foi 
avaliada quanto à extensão passiva do membro utilizando a escala visual analógica 
(EVA) de 0 à 100 mm. A análise bioquímica para mensurar a concentração do marcador 
bioquímico (CK) (CHEN, T.C.; NOSAKA, K.; SACCO, P., 2007). As avaliações de 
desfecho aconteceram durante cinco dias, consistindo dos seguintes momentos: 48 hrs 
antes, imediatamente antes e após o protocolo, além de 30 minutos, 24, 48 e 72 hrs 
após o protocolo de dano muscular. Independente do grupo (GBD e GAD), essas 
avaliações seguiram a seguinte ordem: avaliação da temperatura da pele por meio da 
termografia, seguido da avaliação quanto à dor à extensão passiva, avaliação 
bioquímica e por fim, foi analisado o desempenho muscular isométrico. Inicialmente foi 
realizada a estatística descritiva com objetivo de caracterizar a amostra. Posteriormente, 
foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk e Levene para a verificação da normalidade e 
homogeneidade dos dados, respectivamente. A esfericidade foi testada a priori pelo 
teste de Mauchly’s, e utilizada a correção Greenhouse-Geisser quando necessária. 
Quando os dados apresentaram distribuição normal, foi realizado o teste independente 
para análise dos dados iniciais de caracterização da amostra. Para análise dos 
desfechos ao longo do tempo intragrupo e intergrupo, foi utilizado ANOVA com medidas 
repetidas e post hoc de Bonferroni, para verificar as diferenças. Para análise de 
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correlação de (temperatura x pico de torque) e (temperatura x dor à extensão passiva), 
foi utilizada o teste de correlação de Pearson. Além disso, para análise de correlação 
de (temperatura x CK) foi utilizado o teste de correlação de Spearman’s. 

 
Resultados e Discussões 

 
Nos valores referentes à caracterização da amostra, não houve diferenças entre os 
grupos (P > 0,05). 

Com base nos nossos resultados referentes à temperatura, percebemos que ocorre 
aumento apenas imediatamente após a realização dos protocolos em ambos os grupos. 
No entanto, 30 minutos após, já são suficientes para a recuperação/normalização dessa 
variável. Esses achados mostram que a temperatura parece não ser um bom marcador 
indireto para identificar o dano muscular independente de sua magnitude. O aumento 
da temperatura imediatamente após, é decorrente do aumento da atividade muscular, 
que consequentemente eleva o metabolismo local, aumenta a produção de calor, que 
por sua vez é dissipado para o meio externo por quatro formas de dissipação: 
evaporação, radiação, convecção e condução (KENNY & JAY, 2013; HILDEBRANDT et 
al., 2010). Já a recuperação/normalização, verificada após 30 minutos, ocorre devido ao 
rápido processo de homeostase do corpo humano, regulado pelo sistema nervoso 
simpático (adrenérgico vasoconstrictor e colinérgico vasodilatador) (KELLOG, 2006). 
   Na análise do desempenho muscular, o GAD apresentou redução do pico de torque 
isométrico, em todos os momentos, em relação ao Pré (P < 0,01). Já no grupo GBD, 
houve redução significativa de todos os momentos, em relação ao Pré (P < 0,01), exceto 
no Pós-72hrs (P > 0,05). O GAD apresentou maior redução do torque em relação ao 
GBD em todos os momentos (P < 0,05). Esse resultado mostra que houve diferenças 
ao longo do tempo nos dois protocolos de exercícios, porém o GBD tende a ter uma 
recuperação mais rápida do que o grupo GAD. Além disso, os grupos apresentaram 
diferenças entre eles ao longo do tempo, confirmando as diferentes magnitudes de dano 
muscular e mostrando que o comportamento da variável força é dano dependente. Os 
resultados são semelhantes ao estudo de Barroso et al., (2010), que verificaram redução 
do pico de torque isométrico, após 30 repetições excêntricas à 60°/s realizadas no 
dinamômetro isocinético. 
   Com base na análise da dor, o GAD apresentou aumento da dor estatisticamente 
significativo de todos os momentos em relação aos valores basais (P < 0,01) e o 
momento Pós-48hrs foi maior na comparação ao Pós-24hrs (P < 0,05). No GBD, houve 
aumento da dor estatisticamente significativos de todos os momentos em relação aos 
valores basais (P < 0,01). Na comparação entre grupos, o GAD apresentou maior nível 
de dor em relação ao GBV no momento Pós-72hrs (P<0,05). Esses resultados 
confirmam, novamente, as diferentes magnitudes de dano muscular, mostrando que o 
processo de recuperação ocorre mais rapidamente quando o dano é de menor 
expressão. Esse estudo, apresenta resultados semelhantes ao estudo de Chen et al. 
(2012), que avaliaram a dor após protocolos de dano muscular de diferentes 
intensidades para bíceps braquial, em indivíduos destreinados. Esses autores 
verificaram que a variação da dor é dano dependente do volume e/ou intensidade, sendo 
diretamente proporcional. 
   Quanto à CK, na análise intragrupo percebe-se a elevação em ambos os grupos, 
mostrando que esse aumento no grupo GAD, foi significativo nos momentos Pós-48Hrs 
e Pós-72Hrs em relação ao Pré (P < 0,01), além de Pós-72hrs em relação ao Pós-48Hrs 
(P < 0,01). Já no GBD, houve aumento significativo somente nos momentos Pós-48Hrs 
e Pós-72Hrs em relação ao Pré (P < 0,01). Na comparação entre os grupos, o GAD 
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apresentou maiores níveis de CK nos momentos Pós-48 horas (P < 0,05) e Pós-72 horas 
(P < 0,05) esse estudo mostrou que houve um aumento ao longo do tempo em ambos 
os grupos, porém o GAD com maiores porcentagens de elevação, sendo diferente do 
GBD nos momentos pós-48hrs e pós72hrs. Alguns estudos têm levantado a hipótese 
de que a permeabilidade da membrana ocorre pela formação de radicais livres e 
ativação dos canais de Na+ e Ca²+, por meio do reflexo de estiramento nas ações 
excêntricas. Dessa forma, o acúmulo dessas substâncias no meio intracelular faz com 
que algumas proteases sejam ativadas e ocorra um efluxo da CK para o meio externo. 
Por consequência dessa resposta fisiológica, o pico da CK ocorre mais tardiamente por 
conta do acúmulo gradual dessas substâncias no meio interno (KOCH; PEREIRA; 
MACHADO, 2014). 

Em relação aos resultados das correlações com a temperatura, verificamos que não 
existe correlação significativa com os três principais marcadores indiretos do dano 
muscular (pico de torque, dor e CK) (P>0,05). Levantamos a hipótese que por 
apresentarem comportamentos fisiológicos distintos e a temperatura não representar o 
dano muscular, essas variáveis não se correlacionam. Nossos achados confirmam os 
resultados do estudo de Neves et al. (2016), que não encontraram correlação da 
temperatura com a dor muscular tardia após exercícios para flexores de cotovelo e 
também o estudo de da Silva et al. (2018), que não verificaram correlação de 
temperatura e CK, após protocolo de dano muscular para flexores plantares. 

  

 
Conclusão 

 

  A temperatura superficial da pele aumenta apenas no momento imediatamente após o 
estímulo e sem apresentar diferenças entre as magnitudes de dano muscular. Além 
disso, a temperatura não se relaciona com os principais marcadores indiretos do dano 
muscular. Portanto, com base nos nossos resultados, a temperatura superficial da pele 
não poder ser considerada um marcador indireto para avaliar o dano muscular.  
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TÍTULO: O CORPO E A EXPRESSVIDADE DO MOVIMENTO NO CINEMA: 

ELEMENTOS PARA UMA ANALISE FENOMENOLOGICA DO MOVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo 

Pretende-se por meio da pesquisa realizar análises do movimento a partir de obras 
cinematográficas exibidas durante o “Cinestesia”, projeto de extensão que promove 
debates teóricos entre acadêmicos dos cursos de Educação Física, Artes e Educação, 
principalmente, articulando formação, ensino e pesquisa. É partindo da noção de 
percepção elaborada pelo filósofo francês Merleau-Ponty que se estrutura 
metodologicamente o escopo do trabalho, juntamente com os estudos do Laboratório 
VER e tomando o cinema como arte que toca o ser em diferentes dimensões 
simultâneas, reconfigurando impressões e convicções na confrontação com as 
representações da vida cotidiana. Para o aprofundamento da análise utilizou-se uma 
ficha sobre a técnica cinematográfica (argumento, foco narrativo, cenário e figurino, 
trilha sonora/sonorização, fotografia e câmera) e um roteiro de análise do movimento 
humano com base nas unidades de sentido escolhidas: esquema corporal e imagem do 
corpo, motricidade, expressividade e espaço e tempo do movimento, desenvolvidas em 
relação às cenas e personagens principais escolhidas pela autora com base na redução 
fenomenológica. Observou-se que a partir do cinema e da visibilidade do corpo é 
possível provocar experiências educativas promotoras da produção de conhecimento e 
da autopercepção. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Corpo. Cinema. Movimento. Experiência Educativa. 

TITLE: THE BODY AND THE EXPRESSIVENESS OF MOTION IN CINEMA: 

ELEMENTS FOR A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE MOVEMENT IN 

PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

 

The aim of this research is to conduct analyses of the movement from Cinematographic 
works exhibited during the "Cinestesia", an extension project that promotes theoretical 
debates among academics of Physical Education, Arts and Education courses, mainly, 
articulating training, teaching and research. It is based on the notion of perception 
elaborated by the French philosopher Merleau-Ponty that methodologically structures 
the scope of work, together with the studies of the laboratory VER and taking the cinema 
as art that touches the being in different simultaneous dimensions, Reconfiguring 
impressions and convictions in confrontation with the representations of everyday life. 
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To deepen the analysis, we used a record on the cinematographic technique (argument, 
narrative focus, scenery and costumes, soundtrack/sound, photography and camera) 
and a roadmap for analyzing the human movement based on the units of meaning 
chosen: body scheme and body image, motricity, expressiveness and space and time of 
movement, developed in relation to the main scenes and characters chosen by the 
author based on phenomenological reduction. It was observed that from the cinema and 
the visibility of the body it is possible to provoke educational experiences promoting the 
production of knowledge and self-perception. 

 
 
Keywords: Phenomenology. Body. Cinema. Movement. Educational Experience. 

Introdução 

Ao formular elaborações a respeito do cinema e a nova psicologia (Gestalt), Merleau-
Ponty afirma que “é mediante a percepção que podemos compreender a significação do 
cinema: um filme não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115), 
referindo-se ao poder de afetações e sensações que são produzidas através da arte 
cinematográfica. 

 

O presente projeto objetiva explorar a dimensão estética do cinema com a finalidade de 
trazer à tona reflexões suscitadas e provocadas na relação do espectador com a obra 
exibida, mobilizando a experiência vivida em conjunto com as percepções evocadas no 
contato com as obras. Intitulado CINESTESIA, o projeto já diz em sua constituição quais 
os principais elementos do encontro: o cinema e a estesia. Os participantes são 
convidados a compartilharem as percepções evocadas ao assistirem a obra, as 
sensações provocadas no corpo durante o momento em que se transportam no espaço-
tempo, envolvendo-se nas tramas vividas pelas personagens. 

 

Merleau-Ponty (2011) apresenta a percepção como acontecimento que se dá através 
do corpo sensível, porta para a relação sujeito-mundo. Permite a formulação de 
interpretações que moldam significados individuais e coletivos, defendendo que “O 
mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, 
p. 14). 

 

Ao tratarem da diversidade de olhares em relação à imagem, Lima Neto e Nóbrega 
(2014) colocam que “O espectador problematiza, ressignifica, redistribui o mapa do 
visível pelo contato do olho com a imagem, graças às diferentes articulações possíveis 
no amálgama de sua sensibilidade e de seu intelecto” (LIMA NETO; NÓBREGA, 2014, 
p. 85). É aqui que aparece a potência do encontro de percepções em relação ao filme, 
o compartilhamento revela a diversidade ótica por vias do debate, convoca corpos a se 
olharem, a produzirem representações não somente acerca do filme cru, mas também 
das costuras históricas, sociais, culturais e individuais. Trata-se de uma estratégia que 
suscita a reflexão sobre a visibilidade do corpo, sendo também um instrumento de 
produção de conhecimento. 
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Aumont (2007) vê o cinema como uma linguagem capaz de construir representações e 
abranger o corpo de maneira específica, provocando deslocamentos da realidade do 
sujeito inserido em espaço-tempos diversos. 

 

Durante o CINESTESIA do período de 2019.1 exibiram-se os filmes protagonistas do 
trabalho. São eles: O Homem Elefante (1980), VIVA (2016) e Belos Sonhos (2016). As 
discussões posteriores servem de pano de fundo para a formação de graduandos, pós-
graduandos, docentes e professores da rede básica de ensino, principalmente dos 
cursos de Artes e Educação Física, e da pós-graduação em Educação da instituição. A 
partir das elaborações a respeito do movimento humano, a expressividade, a estética, 
o corpo e suas conexões, pode-se dimensionar a potência do cinema como educação 
sensível. 

 
Metodologia 

 

Como ponto de partida metodológico da pesquisa tem-se o dispositivo do projeto de 
extensão Cinestesia, que consiste na exibição de filmes em parceria com o Laboratório 
VER e tem como característica o debate conceitual alinhado com as pesquisas de 
membros do Estesia: Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento. 

 

As obras escolhidas estão diretamente relacionadas com os projetos dos pós-
graduandos, somadas às impressões do público presente e mediadas pelas reflexões 
de um(a) convidado(a) específico. 

Os filmes escolhidos para o ano de 2018.2 e 2019.1 foram: 

O HOMEM Elefante. Direção de David Lynch. Estados Unidos da América/ Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte: Universal, 1980. 1 DVD (124 min.). 

VIVA. Direção de Paddy Breathnach. Irlanda, Cuba: Flashstar, 2016. 1 DVD (100 min.). 

BELOS Sonhos. Direção de Marco Bellocchio. França, Itália: Mares Filmes, 2016. 1 DVD 
(134 min.). 

 

1. Análise da Técnica Cinematográfica (ANEXO A) 

 

A análise da técnica cinematográfica é um dos pontos executados, tendo como 
referência a ficha de análise elaborada por Nóbrega (2011) conforme Aumont (2007) 
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que analisa os seguintes elementos: argumento, foco narrativo, cenário e figurino, trilha 
sonora/sonorização, fotografia e câmera. 

 

2. Análise de movimento das práticas corporais (ANEXO B) 

 

De modo intencional optou-se pelo aprofundamento da análise a partir do Roteiro para 
Análise do Movimento das Práticas Corporais (NÓBREGA, 2016), no qual são elegidas 
unidades de sentido para nortear a análise. Segue o roteiro mencionado. 

 

2.1 Aspectos a serem observados nos vídeos e cotejados conceitualmente (esses 
aspectos são interdependentes) 

 

a) Esquema corporal e imagem do corpo: partes do corpo evidenciadas; posição do 
corpo no espaço; descrição das atitudes corporais (postura, gestos, movimentos 
reflexos); percepção do corpo próprio e do corpo do outro; representações do corpo 
evidenciadas – Conforme estabelecem Paul Schilder; François Dolto; Bernard Andrieu. 

b) Motricidade: descrição de elementos que configuram a técnica corporal; relação com 
o espaço (objetos; pessoas; ambiente) e tempo do movimento (ritmo; intensidade; 
velocidade) – conforme estabelecem Merleau-Ponty; Mauss. 

c) Espaço e Tempo do movimento: relações com a temporalidade, ritmo, intensidade, 
velocidade, pausas, (Merleau-Ponty; Buytendijk). 

d) Expressividade do movimento: intenções, metas, sentidos, significados funcionais do 
movimento; intercorporeidade; (Buytendijk; Merleau-Ponty); estesiologia (Merleau-
Ponty; Nóbrega); aspectos simbólicos do movimento relacionados à cultura, ao desejo, 
ao inconsciente (Eliade; Freud; Lévi-Strauss; Edgard Morin). 

 

2.2 Quadro de Análise do Movimento (ANEXO B) 

 

Descrição e Decoupagem da cena 

Esquema corporal e imagem do corpo 

Motricidade 

Espaço e Tempo do Movimento 
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Expressividade do Movimento 

 

2.3 Interpretação da descrição das cenas conforme a problemática, objetivos e 
referencial teórico da pesquisa. 

 

A fenomenologia faz-se referência metodológica principal desse trabalho. De acordo 
com Nóbrega (2010), seguir o caminho citado requer, antes de qualquer coisa, a 
iniciativa de entrelaçamento com a experiência vivida com o intuito de abstraí-la, não se 
tratando de uma representação mental do mundo, mas um mergulho na própria 
experiência. 

 

Através da redução fenomenológica foi executada a escolha das cenas do filme a serem 
analisadas, tendo em vista que foi necessário o distanciamento “para ver brotar as 
transcendências” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 10). O próprio processo de decoupagem 
segrega partes específicas do filme que se destacam para a realização da análise a 
partir das unidades de sentido, indo além da familiaridade total da obra na exploração 
dos interditos. 

 

Para o momento da análise das cenas seguiram-se orientações sugeridas por Merleau-
Ponty (2003) em seu texto “O cinema e a nova psicologia”. O filósofo destaca 
primeiramente a importância de ver o conjunto, deixar que a cena se apresente 
integralmente, não somando apenas de forma justaposta, mas percebendo o todo. O 
segundo aspecto ressaltado é a percepção conjunta dos sentidos, sendo necessário 
assumir a corporeidade do olhar que convida o corpo a perceber. Como terceiro aspecto 
está a necessidade de olhar com o corpo, percebendo através dos gestos os 
sentimentos e emoções emergentes. Em quarto lugar coloca-se o foco nos ritmos e 
tempos percebidos através da montagem que organiza a temporalidade, contribuindo 
para a elaboração do sentido. Como quinta e última orientação aparecem os diálogos, 
a trilha sonora e os momentos de silêncio como elementos determinantes para a 
construção de significações, sendo fundamentais para os ritmos internos do filme 
(MERLEAU-PONTY apud LIMA NETO; NÓBREGA, 2018). 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da análise e decoupagem dos filmes foi possível elaborar interpretações acerca 
de cada obra citada. Com o intuito de aprofundar a discussão em relação às unidades 
de sentido foi necessário direcionar o olhar através da escolha de personagens 
específicos, os protagonistas de cada filme. Seguem alguns fragmentos das análises 
dos filmes a fim de exemplificar os conceitos propostos (esquema corporal e imagem do 
corpo, motricidade, expressividade e tempo e espaço do movimento): 
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1. Esquema Corporal e Imagem do Corpo 

 

Para iniciar, pensemos a respeito do conceito de esquema corporal. De acordo com 
Andrieu e Nóbrega (2016), citando Merleau-Ponty, o esquema corporal “refere-se não 
apenas a tomada de consciência das partes do corpo e sua espacialidade, mas uma 
maneira afetiva e intersubjetiva da relação com o outro e com o mundo”. Dolto (2004) 
reflete sobre o esquema corporal e a imagem do corpo, dizendo que o primeiro “é a 
abstração de uma vivência do corpo nas três dimensões da realidade, estrutura-se pela 
aprendizagem e pela experiência” (DOLTO, 2004, p. 15). Já a imagem do corpo se 
organiza na comunicação com o outro, na cultura, “no dia-a-dia, memorizado do gozar 
frustrado, reprimido ou proibido (castração, no sentido psicanalítico, do desejo da 
realidade (ibidem). Schilder (1999) define a imagem corporal além da esfera cognitiva, 
atribuindo-a à construção dos desejos, das atitudes emocionais e relação com os outros. 

 

A partir da história de John Merrick, protagonista do filme “O Homem Elefante”, pode-se 
ilustrar o conceito desenvolvido acima, com uma condição física nunca vista, Merrick é 
exposto à comunidade médica como um objeto. O esquema corporal do personagem 
sofre alterações ao longo do filme. A Cena 2 - Primeira aparição ao médico e a Cena 3 
- Chegada de John ao hospital, evidenciam como ele se coloca no mundo, como 
responde e interage com o outro. John Merrick atende comandos por batidas, tanto as 
proferidas por Bites (o dono), quanto as emitidas pela enfermeira na recepção do 
hospital, que bate na mesa para chamar a atenção do mesmo, trazendo à tona os 
aspectos de animal domesticado atribuídos ao personagem. A condição física de John 
interfere diretamente na forma em que se dão suas relações desde o início da vida, de 
acordo com Dolto (2004) golpes orgânicos desde o início da vida podem desembocar 
em perturbações do esquema corporal, provocando inclusive transformações de curto 
ou longo prazo da imagem do corpo alo longo da vida. John tem sua imagem corporal 
influenciada por sua condição, a imagem vai mudando na medida em que ele passa a 
se relacionar com contextos diversos, percebendo-se diferentemente no contato com o 
outro. 

 

Ao falar sobre a improvisação na dança, Andrieu e Nóbrega (2016) trazem o 
desprender-se da carne dos “interditos gestuais”(p.376), segundo eles “a improvisação 
supõe um si corporal indefinido que se executa no corpo em ato, posto que essa 
descoberta de si modifica a imagem do corpo e encena a plasticidade do esquema 
corporal” (p.376). O ato de John ao retirar do lixo o material para a construção da 
catedral (Cena 9 - A construção da Catedral) pode ser considerado um ato de 
improvisação, tendo em vista que ele dispôs de materiais não convencionais, além de 
não seguir técnicas pré-determinadas. Além disso, imaginou grande parte da arte, pois 
de sua janela conseguia enxergar apenas o topo da catedral. Andrieu e Nóbrega (2016) 
colocam ainda que o esquema corporal pode ser inovado através da improvisação, 
ressaltando que “a improvisação supõe um si corporal indefinido que se executa no 
corpo em ato, posto que essa descoberta de si modifica a imagem do corpo e encena a 
plasticidade do esquema corporal”(p.376). O fato de John buscar no entorno 
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instrumentos para construir sua arte, representa a própria renovação: do material e de 
si. 

 

Ao longo da trama percebem-se transformações no esquema corporal de John, o que é 
notável a partir de sua forma de se colocar no mundo, do aprendizado emergente das 
relações novas, dos encontros com olhares e perspectivas outras sobre ele. O fato de 
ser chamado por seu nome, a incorporação de vestimentas elegantes, o olhar das 
mulheres que não se assustam com sua aparência, por exemplo. “Aprender a ver as 
coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do corpo próprio, é enriquecer e 
reorganizar o esquema corporal” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.211). 

 

Na Cena 16 - O fim…, John finaliza o trabalho da catedral e deita para dormir como um 
humano normal, algo que ele sempre quis fazer. Antes de deitar e ainda sentado frente 
à sua obra, sente o peso de sua cabeça e a segura com a mão, retorna reflexivo e 
decide deitar-se, mesmo sabendo que isso significa sua morte, a morte do corpo físico. 
O peso da cabeça pode simbolizar o peso que é continuar com sua condição física, que 
mesmo com a construção de laços, com a possibilidade de experiências outras, não tem 
cura, é pesado demais… Não é possível mudar esse “aspecto” constituinte do esquema 
corporal. É possível visualizar uma mudança de John em relação à sua autoimagem, à 
sua imagem corporal, isso é evidenciado nas relações que ele estabelece durante o 
filme, com os outros e consigo mesmo, nas posturas que assume, em sua atitude 
corporal. Portanto, tal transformação não exclui necessariamente a possibilidade que 
ele toma para si, de dormir e, consequentemente, morrer. 

  

2. Motricidade 

 

Com a finalidade de exemplificar a unidade de sentido da Motricidade utilizaremos o 
filme “VIVA” a partir do protagonista Jesus e sua personagem transformista que se 
chama VIVA. Seguindo com Nóbrega (2005), percebemos que “A motricidade diz 
respeito à intencionalidade motora, isto é, todo movimento tem um fundo que o 
acompanha” (NÓBREGA, 2005, p. 64). Ainda com Nóbrega (2008) observa-se a 
motricidade como essa “capacidade de se pôr em movimento” (NÓBREGA, 2008, p. 
145). 

 

A Cena 1 (Jesus contempla Mama) da obra citada já nos apresenta elementos da 
motricidade no protagonista. A posição estática, desligada das conversas dos 
bastidores, apenas com movimentos sutis dos membros superiores e da cabeça 
demonstram a presença do rapaz frente à performance de Mama. Após se inteirar sobre 
a realização de novas audições, Jesus volta para sua casa saltitante, sobe as escadas 
se movimentando em um ritmo de baile. As observações de Jesus por trás das cortinas 
e a própria convivência com as artistas são formas de introdução do corpo naquele 
espaço. É arrumando as perucas que ele vai se identificando, construindo o espaço 
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como objeto, o palco como objetivo, e tais elementos estão evidenciados em sua 
motricidade. 

 

As transformações motoras em Jesus são significativas e carregam intencionalidades 
novas que surgem nas relações: com o pai, com VIVA, com Mama, com o todo. O ritmo 
dos movimentos é outro, ao conversar com seu pai na Cena 6 - Ángel x Jesus, ele 
enrijece o corpo, caminha de forma segura, demarca o território da casa, transmite a 
mensagem não somente com a fala, mas também direcionando tapas, por exemplo, 
revidando à brincadeira do pai. VIVA também se transforma, tendo como ápice das 
performances do filme a última cena, Cena 11- Despedida, que mostra a desenvoltura 
e entrega da personagem, permeada de amor, dor, sofrimento e saudade. Nóbrega 
(2008) ao citar Merleau-Ponty traz a trajetória perceptiva que existe entre “o mundo 
sensível e o mundo da expressão” (MERLEAU-PONTY apud NÓBREGA, 2008, p. 147), 
sendo essa marcada pela motricidade e as funções simbólicas. 

 

3. Expressividade 

 

Para falarmos sobre a Expressividade, evoco Muller (2001) ao colocar que “Merleau-
Ponty propõe o conceito de expressividade da experiência, entendendo por isso, a 
maneira ‘espontânea’ como aquele contato institui significações ou fenômenos” 
(MULLER, 2001, p. 15). 

 

A expressividade é, sem dúvida, um aspecto intenso desse filme. A transformação de 
Jesus é, por si, expressiva, tanto na relação com o pai quando no processo de 
crescimento de VIVA (questões que estão inteiramente entrelaçadas). Quando coloca 
limites para o pai Cena 6 – Angel x Jesus, o faz através da fala, grita “Esta é minha 
casa!”; o encontro com o pai caído e bêbado arranca de Jesus suspiros e olhares de 
afeição, aproximando-os através do toque, dos gestos de cuidado (Cena 7 - O cuidado); 
as canções escolhidas por ele para performar se misturam aos sentimentos em relação 
ao pai e a si mesmo. Nóbrega (2015) vai nos dizer que “A expressão engaja o corpo, os 
movimentos e as sensações em uma espécie de coreografia, na qual os gestos criam 
novos esquemas corporais, novas maneiras de expressão e comunicação que se 
tornam então disponíveis e ultrapassam a linguagem instituída.” (NÓBREGA, 2015, p. 
116). 

 

Ao falar sobre o processo de criação de sentidos, Nóbrega (2010) representa bem o que 
acontece com Jesus: um jovem de 18 anos, homossexual, com desejo de ser artista 
transformista, Drag Queen, que nesse percurso conhece e passa a conviver com o pai: 
ex-lutador de boxe, agressivo, que o machucou, que desaprova seu desejo de 
performar. É aprendendo a expressar-se que Jesus institui novos modos de ser no 
mundo, é vestindo-se de VIVA, maquiando-se, entoando canções que dizem coisas 
(segundo Mama), que ele encontra outra possibilidade de ser, recusa o que é instituído 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1083 

 

a ele pelo pai, transforma e é transformado. “Trata-se de um processo de criação de 
sentidos que, ao recusar os determinismos, permite ver, ver de outra maneira; e, no ato 
de olhar, convoca a aprofundar-se na criação de sentidos ainda não instituídos” 
(NÓBREGA, 2010, p. 91). 

 

A relação com Mama é fundamental para o crescimento de VIVA. Apesar das 
dificuldades iniciais no palco, a dona da casa de shows não desencoraja Jesus, lhe diz 
sobre sua apresentação que “Isso foi uma merda.”, mas ao mesmo tempo instrui que 
ele precisa ensaiar bastante, que não se trata somente de cantarolar as músicas, é 
preciso fazer com sentimento: “Estas canções dizem coisas, garoto”, reforça, Mama na 
Cena 3 -Nasce VIVA. É possível observar uma relação de aprendizado que me remeteu 
à noção de educação sensível entre Mestre e Discípulo desenvolvida por Silva (2014) 
ao destacar que “o Discípulo enquanto corpo que se ergueu para ver, perceber e 
aprender os ensinamentos de seu Mestre também aprendeu nessa relação que através 
de suas ações com o outro, com o mundo e consigo mesmo”. (SILVA, 2014, p. 98-99). 

 

É na escuta e olhar atentos que ele absorve os ensinamentos de Mama, ensinamentos 
estes fundados no afeto produzido entre os dois. Durante a Cena 9 - Trata de ser quién 
tu eres, Mama o acolhe em sua performance após uma confusão causada por ele, e os 
dois cantam juntos: “Mas não me arrependo de nada, porque eu só vivi, e tem sido 
sempre à minha maneira e à minha medida, como qualquer um!”. O aconselha que no 
tempo que resta com seu pai ele trate se ser que ele é, porque caso contrário irá se 
arrepender. Jesus começa a ter voz para o mundo, começa a se colocar nele como 
sujeito, que pensa, que se defende, que reflete sobre si, que tem a sua subjetividade e 
percebe a importância dela para SER, ganha sua liberdade, comunica ao pai que irá 
voltar a performar e não espera sua aprovação. Através da canção “El amor” durante a 
Cena 11 - Despedida, VIVA e Jesus se despedem de Ángel, choram, desabam, se 
entregam à dor, falam com o corpo acerca dos sentimentos pelo pai, das dores, da 
partida… A letra da canção expressa a relação pai-filho. 

 

4. Espaço e Tempo do Movimento 

 

A unidade de sentido que corresponde ao Espaço e Tempo do Movimento (apresentada 
no decorrer da interpretação presente) será ilustrada pela obra Belos Sonhos, que conta 
a história de Massimo Gramellini, um jornalista esportivo italiano que perdeu sua mãe 
aos nove anos de idade. 

 

Especialmente nesse filme, pode-se dizer que a temporalidade se assemelha a um 
processo de análise psicanalítica, tal interpretação ocorreu durante o debate que se 
segue à sessão de cinema inspiradora desse projeto, o projeto de extensão intitulado 
“Cinestesia”. Propositalmente, a montagem das cenas não segue uma ordem 
cronológica, variando entre cenas de Massimo criança, pré-adolescente e adulto. A 
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metáfora em relação à análise pode ser observada em alguns exemplos, um deles é o 
complexo da mãe morta estudado pelo psicanalista André Green (1983), que consiste 
em um complexo gerador de trauma ocorrido precocemente, observado durante suas 
análises ao passo em que alguns pacientes em dado momento são acometidos por uma 
espécie de depressão de transferência, com profunda desesperança em relação ao 
processo da clínica. Além disso, para ilustrar a afirmação pensemos na cena que dá 
nome ao filme, na qual a mãe de Massimo se dirige ao seu quarto enquanto ele dorme, 
beija sua testa, o cobre com o cobertor e fala: “Tenha belos sonhos”. Essa cena em 
especial repete-se 3 vezes durante o filme, assumindo formas diferentes em cada um 
dos momentos. Freud (2010) traz em seus escritos sobre a repetição que essa ação 
acontece na análise devido à resistência do analisando em acessar recordações mais 
profundas, provocando atuações que desviam o foco para aquilo que já emergiu das 
memórias reprimidas e está elaborado por ele, como “traços patológicos de caráter” 
(FREUD, 2010, p. 151). Ao escrever a carta em resposta a Simon, Massimo revela que 
não lembra do momento em que a mãe se despediu dele com um pesar de culpa, pois 
foi a última ação dela antes de morrer e ele sequer estava acordado. Durante o filme 
descobrimos que seu pai é quem o transmite a informação, sendo ele o canal de 
produção da memória que se repete. 

 

Sobre o papel do analista nessa situação, Freud (2010) destaca que “É do arsenal do 
passado que o doente retira as armas com que se defende do prosseguimento da 
terapia, as quais temos de lhe arrancar peça por peça.” (FREUD, 2010, p. 151). 

 

Marco Bellocchio orquestra, inclusive, o momento em que, pela última vez através do 
filme, Massimo relembra a morte de sua mãe. Durante a Cena 7 - Basta!, Massimo 
adulto retorna a sua casa antiga e procura provas, provavelmente, do que realmente 
aconteceu à sua mãe. Em seguida, senta-se exatamente em frente à janela pela qual 
sua mãe saltou e cometeu suicídio, antes de ler a notícia no jornal, com o tronco 
recostado no encosto da cadeira enquanto fuma um cigarro. Logo após fica de pé em 
frente à janela enquanto relembra memórias súbitas da noite da morte da mãe e de 
momentos em que assistiam à série de Belfagor. É aí que ele lembra da mãe tapando 
seus olhos antes que a personagem, que se disfarçava de Belfagor, salte de uma ponte, 
cometendo suicídio. As resistências foram dissolvidas, Massimo viu. “Das reações de 
repetição que surgem na transferência, os caminhos já conhecidos levam ao despertar 
das recordações, que após a superação das resistências se apresentam sem 
dificuldade”. (FREUD, 2010, p. 154). 

 

É retornando à sua casa, se colocando espacialmente no mesmo lugar de onde sua 
mãe saltou, que Massimo recorda de cenas antes encobridas, viaja no tempo, mais uma 
vez, através das memórias, situando o telespectador concomitantemente. Para Moreira 
(1997) “É habitando o espaço e o tempo que minhas ações adquirem um sentido que é 
atribuído pela corporeidade” (MOREIRA, 1997, p. 399). 
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Buytendijk (1957) nos diz que “Cada sujeito se move em um espaço vital. A vida do 
homem ou animal é acima de tudo uma relação com o mundo e com a própria existência. 
Toda a vida é uma presença, uma presença espacial e uma co-presença”. (p. 80). 
Também coloca que “O movimento de um organismo não ocorre no espaço e no tempo; 
o organismo faz mover de uma só vez o espaço e o tempo” (BUYTENDIJK, 1957, p. 
95). 

 

Ao tratar da temporalidade, Merleau-Ponty (1999) infere que o tempo ao qual atribuímos 
significados de passado e futuro e suas relações, não se trata do tempo em si, mas sim 
o seu registro final. O pensamento objetivo busca abstrair o resultado de sua passagem, 
mas sem sucesso. “Ele é espaço, já que seus momentos coexistem diante do 
pensamento, é presente, já que a consciência é contemporânea de todos os tempos” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 556). Tal aspecto é o que permite que Massimo reviva 
momentos através das lembranças, podendo retornar a elas e ressignificá-las na medida 
em que emergem devido à quebra de sua resistência. 

 
Conclusão 

 

No caminho da pesquisa qualitativa e fenomenológica podem-se encontrar tantas 
possibilidades quanto pesquisadores (as), já que a experiência é única a cada um e é 
dela que partem as questões norteadoras. Dito isso, destaco aqui a análise fílmica de 
personagens como uma experiência na qual é possível revisitar vivências próprias 
constitutivas do ser, visualizando não só os esquemas corporais e imagens do corpo, 
motricidades, expressividades e tempos e espaços do movimento das personagens, 
mas permitindo-me absorver nas histórias, perceber as unidades de sentido no corpo 
que sou e na transitoriedade e plasticidade inerentes do ser. 

 

Durante o período de análise me tornei íntima das personagens, observei seus gestos, 
seus olhares, suas características e suas transformações, ocorridas em cada uma das 
obras. Cabe aqui reforçar a importância do cinema enquanto metodologia educativa 
capaz de provocar questionamentos e iniciativas percebidas nos corpos que somos 
(LIMA NETO; NÓBREGA, 2014). As obras cinematográficas como caminhos estéticos 
e relacionais são propostas de Merleau-Ponty através do exercício do olhar. “Alargar o 
pensamento, nesse sentido, passa a ser também arriscar-se nas aventuras do olhar, 
imiscuindo-se nas imagens, fundando ou forçando outros horizontes epistemológicos” 
(LIMA NETO; NÓBREGA, 2014, p. 96). 

 

Nessa perspectiva, o cinema aparece como estratégia de aprofundamento das 
pesquisas realizadas no Grupo Estesia e Laboratório VER, mostrando-se um dispositivo 
eficaz que mobiliza filosofias do corpo e do movimento humano na área da Educação 
Física e em áreas afins. Esse projeto continuará em andamento a fim de aprofundar os 
estudos fenomenológicos do corpo, pretendendo-se também organizar a gama dos 
materiais produzidos direcionando-os como material didático e mobilização da utilização 
do cinema na prática educativa em todos os níveis de ensino. 
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Para tanto, pretende-se como uma das ações a disponibilização das fichas de conteúdo 
dos filmes em questão na página oficial (site) do Grupo Estesia. Além disso, será feita 
uma análise de relatos dos espectadores produzidos durante a discussão posterior à 
exibição do filme, no sentido de produzir a aprendizagem do olhar (LIMA NETO, 
NÓBREGA, 2018), que "compõe uma educação da corporeidade e da esensibilidade 
necessárias para ampliar os horizontes de conhecimento e as partilhas sociais e afetivas 
em todos os domínios da existência" (IDEM, p. 163). Segundo os autores através da 
integibilidade visual é possível mobilizar processos de subjetivação outros nos quais se 
compreende a sensibilidade como "terreno de profusão de outros sentidos que, por 
serem sempre inacabados, conduzem à (re)criação permanente do si e do real" (IDEM, 
p. 163). Trata-se aqui de "reaprender a ver o mundo", como coloca Merleau-Ponty na 
Fenomenologia da percepção (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19) ao falar sobre a função 
da filosofia. 
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0001 - Ficha de análise sobre a técnica cinematográfica 
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TÍTULO: Consumo alimentar e dietético de zinco e cobre e estado nutricional 

antropométrico em pacientes com insuficiência cardíaca 

Resumo 

A ingestão adequada de zinco e cobre em indivíduos com insuficiência cardíaca (IC) é 
bastante importante para a manutenção da atividade de enzimas antioxidantes. 
Portanto, o presente estudo objetiva avaliar a ingestão desses micronutrientes, assim 
como o perfil nutricional antropométrico de indivíduos com IC. Este é um estudo do tipo 
descritivo transversal que incluiu 78 indivíduos, adultos e idosos, de ambos os sexos, 
com diagnóstico de IC, distribuídos em dois grupos: indivíduos com IC de origem 
isquêmica e não isquêmica. O consumo alimentar foi avaliado a partir de dois 
recordatórios 24h e analisados no software Virtual Nutri Plus 2.0®. Dados apresentados 
em média (desvio padrão) e as comparações realizadas pelo teste t de Student. Os 
resultados do estudo apontam uma idade média de 54,27 (14,54) anos, com 
predominância do sexo masculino (62%), e 70,5% dos indivíduos em classe funcional I. 
Indivíduos acima do peso adequado segundo o índice de massa corporal estiveram 
presentes em cerca de 53%. Pacientes de ambas etiologias não atingiram a 
necessidade mínima recomendada de zinco, sendo os de IC não isquêmica com 
ingestão significativamente maior comparado ao grupo com IC isquêmica (p=0,02). 
Observou-se o inverso para a ingestão de cobre, em que o grupo com IC isquêmica 
obtiveram média de ingestão dietética significantemente superior em relação à IC não 
isquêmica. Aponta-se necessidade de intervenções nutricionais voltadas para esse 
público quanto ao micronutriente zinco. 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Consumo alimentar. Zinco. Cobre. 

Antropometria 

TITLE: DIETARY AND FOOD CONSUMPTION OF ZINC AND COPPER AND 

ANTHROPOMETRIC NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 

Adequate intake of zinc and copper in heart failure (HF) individuals is very important for 
the maintenance of antioxidant enzyme activity. Therefore, the present study aims to 
evaluate the intake of these micronutrients, as well as the anthropometric nutritional 
profile of individuals with HF. This is a descriptive cross-sectional study that included 78 
individuals, both male and female, with a diagnosis of HF, divided into two groups: 
individuals with ischemic and non-ischemic HF. Food intake was assessed from two 24-
hour recalls and analyzed using Virtual Nutri Plus 2.0® software. Data presented as 
mean (standard deviation) and comparisons performed by Student's t-test. The results 
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of the study indicate an average age of 54.27 (14.54) years, with predominance of males 
(62%), and 70.5% of individuals in functional class I. Overweight individuals according 
to the index of body mass were present in about 53%. Patients of both etiologies did not 
reach the minimum recommended zinc requirement, and those with nonischemic HF had 
significantly higher intake compared to the group with ischemic HF (p = 0.02). The 
opposite was observed for copper intake, in which the group with ischemic HF had 
significantly higher mean dietary intake than non-ischemic HF. There is a need for 
nutritional interventions aimed at this public regarding micronutrient zinc. 
 
Keywords: Heart failure. Food intake. Zinc. Copper. Anthropometry 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica de caráter sistêmico, definida como 
disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender 
necessidades metabólicas tissulares, na presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo 
somente com elevadas pressões de enchimento (BOCCHI et al., 2009). Dentre as 
principais alterações hemodinâmicas frequentemente encontradas na IC, destacam-se 
a resposta inadequada do débito cardíaco e elevação das pressões pulmonar e venosa 
sistêmica, além da presença de sinais e sintomas típicos como dispneia, fadiga e edema 
de tornozelo (YANCY et al., 2013; PONIKOWSKI et al., 2016). Os mecanismos 
fisiopatológicos envolvidos na IC incluem a presença de estresse oxidativo; estado pró 
inflamatório com elevação de quimiocinas e citocinas; além de aumento do catabolismo, 
resultando em perda de tecidos moles e osso que pode evoluir para a caquexia 
cardíaca, relacionando-se a um pior prognóstico do paciente (ALSAFWAH et al., 2007; 
McKEAG et al., 2012). Nesse sentido, a desnutrição é um preditor independente de 
mortalidade, de modo que a avaliação do estado nutricional é imprescindível para o 
manejo terapêutico dessa população (LEE et al., 2011). Evidências crescentes têm 
sugerido a importância dos micronutrientes no contexto da IC, sobretudo por 
apresentarem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, além de estarem 
envolvidos na sinalização neuro-hormonal, destacando-se o papel do zinco e do cobre, 
atuando como agentes antioxidantes os quais auxiliam no controle do estresse oxidativo 
resultante da condição clínica dessa síndrome (Li YC et al., 2004; EFEOVBOKHAN et 
al., 2014). Nesse contexto, autores relatam a prevalência de desequilíbrio na 
homeostase desses micronutrientes na IC, podendo ser decorrente de inadequado 
consumo de fontes alimentares desses elementos químicos, além das alterações 
inerentes aos aspectos fisiopatológicos da doença (McKEAG et al., 2012; LOURENÇO 
et al., 2009; GHAEMIAN et al., 2011). Dentre as funções desempenhadas pelo zinco, 
têm-se que é um micronutriente essencial às funções biológicas por desempenhar 
importante papel em diversos processos metabólicos, apresentando função catalítica, 
estrutural ou regulatória, tendo como principais fontes alimentos de origem animal, 
principalmente nas carnes de mamíferos, aves, peixes e crustáceos (KING et al., 2014; 
GIBSON et al., 2010). Considerando o papel do cobre, este micronutriente destaca-se 
como um elemento-traço primordial em inúmeros processos biológicos, incluindo 
síntese de neuropeptídios, função imune e antioxidante, além de participar como cofator 
enzimático no metabolismo do ferro, sendo encontrado sobretudo nas vísceras e nozes 
e em menores quantidades em frutas e cereais (URIU-ADAMS et al., 2005; SADHRA; 
WHEATLEY; CROSS, 2007; MARCATO et al., 2009). Sendo assim, o presente estudo 
tem por objetivo avaliar a ingestão de zinco e cobre, bem como identificar o estado 
nutricional antropométrico de indivíduos com IC, distribuídos conforme etiologia da IC, 
permitindo o direcionamento de condutas terapêuticas mais adequadas, melhorando a 
assistência à saúde prestada a essa população, assim como prevenindo o possível 
agravamento da doença e melhorando a qualidade de vida desses indivíduos. 
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Metodologia 

 
ASPECTOS ÉTICOS E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
 
O presente trabalho é um recorte do estudo maior intitulado “Perfil clínico nutricional de 
pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um ambulatório de referência no 
estado do Rio Grande do Norte”, sendo caracterizado como do tipo descritivo 
transversal, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) – UFRN/Natal. O 
projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, obtendo-se aprovação 
(CAAE 59827516.2.0.0.0.0.5292). Ao longo da coleta de dados, 123 pacientes com IC 
foram atendidos no ambulatório, destes, 88 atenderam aos critérios de inclusão, sendo 
adultos e idosos, de ambos os sexos, com o diagnóstico de IC, ao passo que 35 
pacientes apresentavam pelo menos algum dos critérios de exclusão, sendo crianças 
ou adolescentes, pacientes em uso de suplementos vitamínico-mineral nos últimos 3 
meses, pacientes com déficit cognitivo, ou que tenham sido submetidos à cirurgia 
bariátrica. Nesse contexto, dos pacientes inclusos na análise, 4 se recusaram a 
participar do estudo; dos 84 que aceitaram participar, assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE), 1 desistiu, 1 permaneceu sem definição de 
etiologia da IC e 2 vieram a óbito até o momento da coleta de sangue. Por fim a amostra 
foi composta por 80 pacientes, que se submeteram a uma avaliação cardiológica, 
realizada pela equipe de cardiologia do Ambulatório Interprofissional de Insuficiência 
Cardíaca (AMIIC), em que 44 pacientes apresentaram IC de etiologia não isquêmica 
(sem evidência de DAC e/ou IAM) e 36 classificaram-se com IC de etiologia isquêmica. 
(presença de DAC e/ou IAM). Entretanto, 2 dos pacientes com IC não isquêmica não 
apresentaram dados conclusivos do consumo de zinco e cobre, sendo excluídos da 
análise final, totalizando 7% de perdas. A avaliação antropométrica foi realizada por 
meio do Índice de Massa Corporal (IMC), que corresponde a razão do peso pela altura 
ao quadrado (kg/m2). Para mensuração da massa corporal, foi utilizada uma balança 
digital com capacidade de 200kg e precisão de 0,1kg (Líder Balanças®, Linha LD-1050, 
Modelo P-200 C); a estatura foi aferida com o auxílio do estadiômetro da própria 
balança. O IMC dos adultos foi realizado de acordo com os pontos de corte propostos 
pela World Health Organization (WHO, 2000), enquanto que para os idosos foram 
utilizados os pontos de corte propostos por Lipschitz (1994). Tendo em vista que a 
interpretação dos pontos de corte para sobrepeso e obesidade entre adultos e idosos 
difere, foi proposta a utilização da categoria “excesso de peso” para ambas 
classificações nas duas faixas etárias, de forma a melhor compreender os dados 
apresentados. 
 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
Foi aplicado o Recordatório de 24 horas (R24h) como forma de avaliação do consumo 
alimentar e dietético, realizado em 3 momentos distintos, com intervalo de 30 a 45 dias. 
Os entrevistadores foram treinados previamente, de forma a padronizar a coleta de 
dados, com o emprego de formulário padrão para aplicação do R24h e manual 
explicativo de seu preenchimento. Ao aplicar o formulário, foi feito o uso de um registro 
fotográfico de alimentos e utensílios caseiros elaborado especificamente para este 
estudo, de acordo com os alimentos e preparações da região, assim como o auxílio de 
registros previamente publicados. Os R24h foram convertidos em valores de nutrientes 
pelo uso do software Virtual Nutri Plus 2.0®, versão 2.0. Alimentos não encontrados no 
software foram inseridos manualmente no banco de dados. Para a remoção da 
variabilidade intrapessoal e estimativa da ingestão habitual dos nutrientes utilizou-se o 
Multiple Sourse Method (MSM). Ao obter os resultados de consumo de zinco e cobre, 
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foram exportados para o EXCEL®, para posterior análise dos dados. A avaliação da 
adequação da ingestão de zinco e cobre foi realizada considerando os valores da 
Recommended Dietary Allowance (RDA), conforme as recomendações do Food and 
Nutrition Board (FNB) - Institute of Medicine (2002), visto que nas diretrizes de 
insuficiencia cardíaca brasileira, americana e europeia não constam recomendações 
específicas de consumo dietético desses micronutrientes no contexto da IC. Para uma 
análise individual da dieta dos indivíduos foi considerado o sexo do paciente, devido a 
recomendação ser igual para todas as idades a partir dos 19 anos, logo, a RDA do zinco 
é de 11mg/dia para homens e 8mg/dia para mulheres, enquanto que a RDA do cobre é 
de 0,9mg/dia para todos os indivíduos de ambos os sexos. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
A análise descritiva dos dados foi realizada por meio do software Excel 2010, em que 
variáveis contínuas foram expressas em média (desvio padrão) e as frequências 
absolutas e relativas foram calculadas para as variáveis categóricas. As tabelas foram 
construídas apresentando-se os dados da população total, bem como os grupos de 
indivíduos com IC de etiologia isquêmica e não-isquêmica. Para a comparação dos 
valores médios de ingestão de zinco e cobre entre os grupos, foi aplicado o teste “t” 
Student. Por fim, os valores individuais de ingestão dietética de zinco e cobre foram 
comparados com as recomendações e classificadas em 3 categorias: (1) abaixo do 
adequado (<EAR), (2) acima do adequado, mas abaixo do recomendado (>EAR e 
<RDA) ou (3) acima do recomendado (>RDA). Estes dados foram apresentados em 
gráficos e tabelas, sob forma de valores absolutos e percentuais. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
  
Dados sociobiodemograficos, clínicos e classificação do IMC dos indivíduos com IC de 
acordo com a etiologia da IC estão apresentados na Tabela 1. Foram estudados 78 
indivíduos com diagnóstico de IC, acompanhados em ambulatório interprofissional, com 
predominância do sexo masculino (62%) e com idade média de 54 (14) anos. Em 
relação às características clínicas, 70,51% dos pacientes apresentaram classe funcional 
I, com destaque para a maior presença de diagnóstico de HAS e DM no grupo de IC de 
etiologia isquêmica. Observou-se, ainda, excesso de peso em cerca de 53% (n=41) dos 
indivíduos avaliados, com maior percentual dessa categoria no grupo de indivíduos com 
IC isquêmica (61,11%). Ao que se trata da ingestão dietética e avaliação da adequação 
individual de zinco e cobre, observou-se consumo médio de 7,76mg/dia de zinco para a 
população total, em que os pacientes com IC não isquêmica apresentaram ingestão 
significantemente maior (8,33mg/dia) que o grupo com IC isquêmica (7,10mg/dia) 
(p=0,02) (Tabela 2). Paralelamente, o micronutriente cobre obteve resultado reverso ao 
zinco, em que o grupo com IC isquêmica obtiveram média de ingestão dietética 
significantemente superior em relação à IC não isquêmica (1,02mg/dia para 
0,85mg/dia), apresentando média de ingestão dietética de 0,93mg/dia (p=0,02) (Tabela 
2). Para uma análise mais detalhada da ingestão dietética individual de zinco e cobre, 
foram construídas as Figuras 1 e 2 contendo as porcentagens de indivíduos que se 
encaixaram nas 3 faixas de ingestão de zinco e cobre, respectivamente, conforme 
recomendação das DRI. Nota-se que a maioria dos pacientes, de ambas classes 
funcionais, apresentaram ingestão insuficiente de zinco (Figura 1), com menos de 1/3 
da amostra obtendo ingestão minimamente adequada (soma das categorias 2 e 3) 
desse micronutriente. De forma geral, pode-se constatar que a maioria dos indivíduos 
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apresentou ingestão insuficiente de zinco, tanto para os pacientes sem a presença de 
isquemia, como para os isquêmicos, sendo esse grupo o que teve maior quantidade de 
indivíduos com ingestão abaixo do necessário (>80%) (Figura 1). Ao passo que a 
ingestão de cobre foi adequado para a grande maioria dos pacientes (73,07%), com 
maior quantidade de pacientes isquêmicos com ingestão acima da RDA (61,11%) 
(Figura 2). Em relação ao cobre, a ingestão minimamente adequada foi representada 
por mais de 2/3 da amostra (Figura 2), sendo a maioria (46,15%) pertencente a categoria 
3. 
  
DISCUSSÃO 
  
O presente estudo avaliou a ingestão dietética de zinco e cobre em indivíduos 
diagnosticados com IC. A amostra foi composta por indivíduos jovens, com média de 
idade de 54 anos, apesar do o estudo de Framingham (1971) indicar que a incidência 
de IC foi de cerca de 1% para aqueles com menos que 55 anos, e ainda, outros autores 
indicarem ainda que o diagnóstico da doença é comum a partir dos 65 anos 
(BARRETTO; WAJNGARTEN, 1998). Foi evidenciado que aproximadamente metade 
dos indivíduos apresentavam grau de IMC acima do peso adequado (52,56%). A 
obesidade é fator de risco para a IC, porém, em pacientes com a doença, a obesidade 
é fator de proteção de pior prognóstico com IMC até 35kg/m2, fato denominado 
paradoxo da obesidade. Estudos mostram que o estado nutricional de pacientes com IC 
se apresentam normalmente com risco para desenvolvimento de obesidade (45,6%) e 
que apenas 28% apresentou-se com o peso adequado (CARBONE; LAVIE; ARENA, 
2017; OGA; ESEYIN, 2016; LOURENÇO et al, 2009) A maior parte dos indivíduos, de 
ambos os sexos, se apresentavam clinicamente estáveis, apresentando classe 
funcional I, apesar da presença de uma maior proporção de indivíduos com a FEVE 
reduzida, além do excesso de peso. Existe conexão entre a disfunção ventricular e a 
capacidade funcional, entretanto, os pacientes do ambulatório são muito bem 
monitorados pela equipe multiprofissional, evitando a instabilidade e o agravo da 
doença. (GARLET et al, 2017; LOURENÇO et al, 2009; MAKAREWICZ-WUJEC et al, 
2014; RILEY; MASTERS, 2016). É possível que nessa população o estado nutricional 
antropométrico mais favorável, esteja relacionado ao quadro mais estável da doença, 
que mesmo com a FEVE reduzida, é observada e estabilidade clínica, indicada pela 
maioria dos pacientes estarem em classe funcional I. (CURTIS et al, 2005; OGA; 
ESEYIN, 2016; CARBONE; LAVIE; ARENA, 2017) É importante ressaltar que a 
classificação do estado nutricional não deve ter como parâmetro apenas o IMC, visto 
que os pacientes com IC normalmente apresentam presença de edema periférico. 
Portanto, o ideal seria avaliar a composição da gordura corporal de forma mais precisa, 
a fim de melhor identificar o estado nutricional desses indivíduos. (LOURENÇO et al, 
2009) O zinco e o cobre no organismo humano são essenciais para a atividade de várias 
enzimas, algumas das quais atuam na regulação da homeostase de fluídos, no equilíbrio 
ácido-base, tônus vascular e no caso de pacientes com insuficiencia cardíaca, a atuação 
mais importante destes minerais é na estrutura de enzimas antioxidantes, como a 
enzima superóxido dismutase. O zinco também tem papel crítico na estrutura das 
membranas celulares e na apoptose celular (COHEN; GOLIK, 2006; SAHADE; 
MONTERA, 2009). Em relação à ingestão dietética de zinco, apresentou-se 
insatisfatória em ambos os grupos de indivíduos com IC, principalmente nos de etiologia 
isquêmica ; ao passo que a ingestão de cobre se apresentou satisfatória para os 
pacientes de ambas as etiologias, com menor inadequação no grupo de IC isquêmica. 
Os indivíduos do estudo, por serem bem acompanhados pela equipe multiprofissional 
do ambulatório, recebem orientações nutricionais visando a diminuição do consumo de 
alimentos de origem animal, que são fontes de zinco, devido a IC isquêmica ser 
decorrente da aterosclerose. Paralelamente, estes mesmos pacientes também recebem 
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orientações nutricionais para o estímulo do consumo de cereais integrais, que contêm 
grandes concentrações de cobre, provocando a redução do nível de inadequação desse 
micronutriente na população estudada. Este trabalho apresenta limitações a serem 
consideradas, como os vieses de memória que possivelmente contribuíram para a 
ausência de informações dietéticas e a dificuldade de quantificação de porções, a 
ausência de informações nas tabelas de composição nutricional também foi uma 
limitação, assim como a possibilidade de erros sistemáticos e aleatórios na avaliação 
da ingestão alimentar e na tabulação dos dados coletados. Entretanto, as informações 
da dieta foram coletadas por profissionais treinados, utilizando de registro fotográfico 
para melhor quantificação das medidas caseiras. Por fim, é importante salientar a 
importância de mais estudos acerca do consumo alimentar e dietético destes 
micronutrientes nesse público, visto que os estudos se concentram em direcionamentos 
da ingestão de sódio. Portanto, esse estudo permitiu auxiliar o desenvolvimento de 
ações que contribuam para a conscientização dessa população sobre a importância de 
uma alimentação balanceada, a fim de prevenir o agravo da doença e controlar o estado 
nutricional e antropométrico dos indivíduos. Além disso, torna-se evidente também a 
necessidade de mais estudos acerca do paradoxo da obesidade, de forma a melhor 
compreender esse acontecimento e continuamente, também melhorar o tratamento e 
controle da IC. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que a maioria dos indivíduos com IC estudados apresentaram IMC que indica 
excesso de peso. Registrou-se maiores percentuais de inadequação de ingestão de 
zinco e menor inadequação de cobre, principalmente no grupo de pacientes de etiologia 
isquêmica, em relação ao não isquêmica. Os achados reforçam a necessidade de 
desenvolvimento de intervenções nutricionais voltadas a esse grupo, assim como ações 
de educação alimentar e nutricional, visando que os pacientes mantenham a variedade 
alimentar em seus cardápios. 
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Tabela 1: Dados sociobiodemográficos, fatores de risco e comorbidades associadas dos 
indivíduos com IC isquêmica e IC não isquêmica. 
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Tabela 2: Ingestão dietética de zinco e cobre nos indivíduos com IC isquêmica e não 
isquêmica. 

 

 

Figura 1: Ingestão dietética de zinco dos indivíduos com IC isquêmica e IC não 
isquêmica. 
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Figura 2: Ingestão dietética de cobre dos indivíduos com IC isquêmica e IC não 
isquêmica. 
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TÍTULO: Estado nutricional de vitamina E pela investigação do alfa-tocoferol sérico em 

puérperas após suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar a concentração de alfa-tocoferol sérico em 
puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol, para estabelecer o 
estado nutricional alfa-tocoferol. Metodologia: Foi realizado estudo do tipo prospectivo, 
controlado, randomizado e paralelo, com 36 puérperas, atendidas em duas 
maternidades de Natal-RN. No pós-parto imediato foram divididas nos grupos: controle 
(GC), sem intervenção; suplementado 1 (GS1), que recebeu a dose de 400UI de RRR-
alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2), que recebeu 800UI. Foram coletados 5mL de 
sangue, no 1°, 20° e 60° dias pós-parto. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência. Resultados e Discussão: A concentração sérica média de 
alfa-tocoferol referente ao pós-parto imediato (0h) correspondeu a 1226,6±55,8 956 
56g/dL no GC, 1210, 5±45,4 956956g/dL no GS1 e a 1212,5±21,7 956g/dL no GS2, não 
apresentando diferença significativa entre os grupos (p>0,05). O diagnóstico do estado 
nutricional em vitamina E foi adequado no primeiro momento após o parto. Analisando 
a concentração média de alfa-tocoferol característica de cada grupo, houve diferenças 
significativas no 20º dia entre os GC e GS1 (p=0,029) e GC e GS2 (p=0,038) e no 60º 
dia entre os GC e GS1 (p < 0,001), GC e GS2 (p=0,002) e GS1 e GS2 (p=0,001). 
Conclusão: A dose de 800UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um melhor aumento 
do alfa-tocoferol sérico até o final da pesquisa quando comparado à dosagem de 400UI. 
 
Palavras-chave: Suplemento alimentar. Puerpério. Soro materno. Vitamin 

TITLE: NUTRITIONAL STATE OF VITAMIN E INVESTIGATION OF SERUM ALPHA-

TOCOFEROL IN PUERPERES AFTER ADDITION WITH DIFFERENT DOSES OF 

RRR-ALPHA-TOCOFEROL 

Abstract 

Introduction: The aim of the study was to evaluate concentration of alpha-tocopherol 
concentration in postpartum women after receiving RRR-alpha-tocopherol 
supplementation to establish the alpha-tocopherol nutritional status. Methodology: Was 
realized prospective study, controlled, randomized, and parallel with 36 postpartum 
women, attended in Natal-RN. Were divided into groups: control (CG), without 
intervention; supplemented 1 (GS1), which received the 400 IU dose of RRR-alpha 
tocopherol and supplemented 2 (GS2), which received 800 IU. Were collected 5mL of 
blood on the 1st, 20th and 60th days postpartum. The Alpha-tocopherol was analyzed 
by HPLC. Results and discussion: The mean serum alpha-tocopherol concentration for 
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the immediate postpartum period (0h) was 1226.6 ± 55.8 μg / dL in the CG, 1210.5 ± 
45.4 956;g / dL in the GS1 and 1212.5 ± 21.7 956;g / dL in GS2, showing no significant 
difference between groups (p> 0.05). The diagnosis of nutritional status in vitamin E was 
appropriate at the first moment after delivery. Analyzing the mean alpha-tocopherol 
concentration characteristic of each group, there were significant differences on the 20th 
day between GC and GS1 (p = 0.029) and GC and GS2 (p = 0.038); and on the 60th day 
between GC and GS1 (p <0.001), GC and GS2 (p = 0.002) and GS1 and GS2 (p = 
0.001). Conclusion: The 800 IU dose of RRR-alpha tocopherol provided a better increase 
in serum alpha-tocopherol until the end of the study compared to the 400 IU dose. 
 
Keywords: Food Supplement. Puerperium. Maternal serum. Vitamin E. 

Introdução 

A vitamina E é o termo utilizado para designar compostos lipossolúveis estruturalmente 
relacionados com alfa-tocoferol. Possuindo oito formas da vitamina E, são elas: o alfa 
(α)-, beta (β)-, gama (γ)- e delta (δ)-tocoferol, bem como alfa (α)-, beta (β)-, gama (γ)- e 
delta (δ)-tocotrienol. α, β, γ, δ- tocoferol, e tocotrienóis, mas com diferentes estruturas e 
bioatividade (DEBIER; LARONDELLE, 2005). O alfa-tocoferol é a forma mais ativa, 
enquanto que as outras formas não contribuem para as demandas nutricionais de 
vitamina E (LIRA, et al., 2013). Sua principal função é de antioxidante na membrana 
celular, capaz de inibir a peroxidação lipídica (COZZOLINO, 2012). A concentração de 
alfa-tocoferol sérico deve ser adequada durante toda a vida. Pois nos períodos 
gestacional e puerperal a demanda aumenta, sendo necessário o consumo satisfatório 
dos alimentos fontes de vitamina E ou suplementos e alimentos fortificados, de maneira 
a atingir o requerimento nutricional para essa vitamina no binômio mãe-filho, sendo 
assim, as mulheres grávidas e lactantes devem ingerir 15 e 19 mg/dia de alfa-tocoferol, 
respectivamente, de acordo com a Dietary Reference Intakes (DRI) (DEBIER, 2007; 
IOM, 2000). A prevalência de deficiência de vitamina E (DVE) em puérperas não é muito 
relatada em estudos, mas foi encontrada em cerca de 16% das puérperas nordestinas 
(LIRA et al., 2013; RIBEIRO, 2016). A vitamina E pode ser encontrada, principalmente, 
em óleos vegetais como de girassol, amendoim e milho, além das nozes, amêndoas e 
sementes de girassol (JIANG, 2014; COZZOLINO, 2012). O alfa-tocoferol é encontrado 
em grande quantidade no óleo de girassol (GRILO et al., 2014). Em outras fontes 
alimentares como o óleo de palma, óleo de soja, óleo de milho, azeite de oliva, aveia e 
outros, são encontrados os tocotrienóis (JIANG et al., 2016; TRABER, 2014; 
AGGARWAL et al. 2010). Além dos períodos gestacional e puerperal a vitamina E é 
extremamente importante nos estágios iniciais de vida, desde a concepção até o 
desenvolvimento pós-natal da criança, tendo participação no desenvolvimento inicial do 
embrião, implantação, maturação placentária e na proteção do feto contra o estresse 
oxidativo (DEBIER; LARONDELLE, 2005). A sua deficiência pode causar anemia 
hemolítica e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente em 
recém-nascidos pré-termo, por causa das concentrações mais baixas de tocoferol no 
plasma (AZZI; STOCKER, 2000; DEBIER, 2007; ROMEU-NADAL, et al., 2006). Dessa 
forma o estado nutricional materno em vitamina E tem relação direta com os níveis 
séricos de alfa-tocoferol do feto e recém-nascido, já que sua principal fonte é o leite 
materno (SCHOLL, et al., 2006). A deficiência de vitamina E em puérperas ocorre 
quando as concentrações plasmáticas de alfa-tocoferol estão abaixo de 11,6 μmol/L ou 
499,6 µg/dL. (DEBIER, 2007). Sendo assim, é importante saber se o requerimento 
nutricional da vitamina E se torna adequado, em puérperas, tanto para garantir suas 
necessidades quanto para o crescimento e desenvolvimento do feto. Tendo em vista à 
escassez de dados sobre o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no soro de 
humanos, o presente estudo tem como objetivo avaliar a concentração de alfa-tocoferol 
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sérico em puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol, para 
estabelecer o estado nutricional de alfa-tocoferol. 
 
Metodologia 

 
Estudo do tipo prospectivo, controlado, randomizado e paralelo, onde as participantes 
foram recrutadas no momento do seu atendimento para o parto em duas maternidades 
públicas, na Unidade Mista das Quintas e na Maternidade Escola Januário Cicco, 
localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 
1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. O estudo foi realizado entre 2016 e 2017, 
sendo as puérperas acompanhadas até 30 dias após o parto. O cálculo amostral foi 
realizado utilizando o software GPower® versão 3.1.7 com base nos seguintes 
parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de 0,40. Cohen define fs de 0,1, 
0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande, respectivamente. A partir desses 
parâmetros, cada grupo deveria ter, no mínimo, doze indivíduos (FAUL et al., 2007). A 
pesquisa teve os seguintes critérios de inclusão: puérperas voluntárias com idade entre 
18 e 40 anos, de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 37 
semanas). Foram excluídas do estudo, puérperas portadoras de patologias, que fizeram 
uso de drogas lícitas e ilícitas, em uso de antitrombóticos, uso de suplementos 
vitamínicos contendo vitamina E durante a gestação e pós-parto imediato, que tiveram 
partos pré-termo (idade gestacional < 37 semanas) com conceptos múltiplos e/ou com 
malformações e/ou paralisia cerebral. As que aceitaram participar foram esclarecidas 
sobre os objetivos da pesquisa, antes do seu início, e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No total participaram do 
estudo 36 puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12 participantes cada. Os 
grupos correspondem a: grupo controle que não recebeu nenhum tratamento no pós-
parto; grupo suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula 
de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e o grupo suplementado 2, 
em que as mulheres receberam duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no 
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). As 
doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo fato 
destas serem comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, 
representando, assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus múltiplos 
têm sido utilizados por outras importantes pesquisas envolvendo suplementação de 
vitamina E (STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN 
et al, 2007; CLEMENTE et al, 2014). Foram coletados 5 mL de sangue das puérperas 
por punção venosa braquial e por um profissional técnico em enfermagem, sempre no 
período da manhã após jejum de 8 a 12 horas, no 1°, 20° e 60° dias pós-parto, sendo 
as duas últimas coletas realizadas em domicílio por equipe previamente treinada. A 
amostra foi coletada em tubo de polipropileno embalado protegido da luz e transportado 
em temperatura de refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da 
Nutrição (LABAN) do Departamento de Bioquímica da UFRN, sendo armazenada a -
20ºC, para posterior extração e análise. Após a primeira coleta foi ofertado o suplemento 
contendo RRR-alfa-tocoferol, de acordo com a randomização das mães nos grupos. A 
extração do alfa-tocoferol no soro materno ocorreu a partir da adaptação do método de 
Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de 1 mL de soro, foi 
adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitação 
proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). As amostras foram 
homogeneizadas durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugadas durante 10 
minutos a 2900 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida 
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posteriormente para um segundo tubo. As etapas de adição do hexano, assim como a 
retirada do sobrenadante hexânico, ocorreram por três vezes para a extração do alfa-
tocoferol no soro. Por fim, 3 mL da camada reunida de sobrenadante foram evaporados 
em banho-maria a 37 °C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de etanol 
absoluto (Merck, Darmstadt, Alemanha) nas amostras de soro, para ser analisado em 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). Para verificar o 
estado nutricional materno em vitamina E foi utilizado valores séricos de alfa-tocoferol 
inferiores a 516 μg/dL, no pós-parto imediato ou na lactação, sendo indicativo de 
deficiência em vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi 
realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL, EUA). Os dados de alfa-tocoferol sérico foram expressos em média e 
desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey mensurou a 
diferença entre as médias das concentrações séricas do alfa-tocoferol intergrupos nos 
diferentes momentos da coleta. As diferenças foram consideradas significativas quando 
p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A concentração sérica média de alfa-tocoferol referente ao pós-parto imediato (0h) 
correspondeu a 1226,6 ± 55,8 μg/dL no grupo controle, 1210, 5 ± 45,4 μg/dL no grupo 
suplementado 1 e a 1212,5 ± 21,7 μg/dL no grupo suplementado 2, sem diferença 
significativa entre os grupos (p < 0,05). De maneira que, utilizando-se como parâmetro 
o ponto de corte previamente estabelecido (> 516 μg/dL), as puérperas dos três grupos 
apresentaram diagnóstico de adequado estado nutricional em vitamina E no primeiro 
momento após o parto, não apresentando deficiência. Nosso estudo está de acordo com 
os achados de GRILO (2015) no nordeste do Brasil, DANCHECK et al. (2005) em 
Malawi, na África Oriental, WANG et al. (2009) na China, e SAKER et al. (2008) na 
Argélia, no norte da África. Analisando a concentração média de alfa-tocoferol 
característica de cada grupo, verificou-se que, houve diferença entre os valores 
apresentados durante o pós-parto (Figura 3, ANEXO). A análise intergrupos apontou 
diferenças significativas no 20º dia entre os grupos controle e suplementado 1 (p = 
0,029) e controle e suplementado 2 (p = 0,038); e no 60º dia entre os grupos controle e 
suplementado 1 (p < 0,001), controle e suplementado 2 (p = 0,002) e suplementado 1 e 
suplementado 2 (p = 0,001). A suplementação materna com vitamina E contribui para o 
aumento da concentração de alfa-tocoferol sérico (CLEMENTE et al., 2015; PIRES et 
al., 2016; LIRA et al., 2017). Porém, um estudo realizado com mulheres de 
características semelhantes ofertou uma dose única de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol no 
pós-parto imediato e acompanhou as mulheres até o 60º dia. Observou-se que essa 
única dose de alfa-tocoferol não foi capaz de alterar a média da concentração sérica 
(LIRA et al., 2017). Já outro estudo realizado com a dosagem de 800 UI de RRR-alfa-
tocoferol no pós-parto imediato, mostrou uma relação positiva no aumentou da 
concentração sérica do alfa-tocoferol (REBOUÇAS et al., 2019). Segundo Novotny et 
al. (2012) pode haver uma redução gradual na concentração do alfa-tocoferol sérico 
após o parto em consequência do transporte da vitamina para a glândula mamária, ou 
pelo seu uso nos tecidos periféricos. Nossos resultados mostram que houve diminuição 
gradual da concentração de vitamina E no decorrer do tempo em todos os grupos 
estudados, porém, o grupo suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol, essa 
diminuição ocorreu em menor proporção. 
 
Conclusão 
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A dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um melhor aumento do alfa-
tocoferol sérico até o final da pesquisa quando comparado à outra dosagem ofertada. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0 
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e b800 
UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle sem 
suplementação. 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no soro 
materno. 
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Figura 3 - Concentração sérica média do alfa-tocoferol no soro materno do pós-parto 
imediato até 60 dias após o parto, em função do tratamento administrado. 
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TÍTULO: Avaliação quantitativa da interação toracoabdominal em recém nascidos pré-

termo 

Resumo 

Introdução: Os sensores inerciais de movimento (SIM), aplicados para a avaliação do 
padrão respiratório de neonatos pré-termo, se mostrou capaz de assegurar avaliação e 
assistência não invasiva e de baixo custo. O estudo objetivou promover avaliação do 
padrão respiratório de recém-nascidos (RNs), pré-maturos ou a termo, com uso de SIM. 
Métodos: Estudo quantitativo, observacional e transversal com amostragem de 20 RNs 
divididos em dois grupos. Dois SIM foram colocados na região do processo xifoíde e 
acima do umbigo para captar por meio de vídeo os movimentos torácicos e abdominais. 
Os dados obtidos foram processados, já os ciclos respiratórios regulares foram usados 
para construir figuras de Lissajous e para o cálculo do ângulo de mudança de fase. A 
análise estatística foi conduzida por meio do teste ‘t’ de Student, com nível de 
significância de 0,05. Resultados e discussão: A média de φ para os prematuros foi de 
111,80±62,26 com 30% apresentando PR sincrônico, 20% assincrônico e 50% 
paradoxal. O valor médio para RNs a termo foi de 86,10±69,17 com 50% apresentando 
PR sincrônico, 10% assincrônico e 40% paradoxal. As análises estatísticas não 
evidenciaram diferença significativa entre os grupos (p=0,51). Conclusão: A utilização 
de SIM mostrou-se eficaz para identificar o padrão respiratório de maneira segura e não 
invasiva. Quanto sincronia toracoabdominal, os prematuros e RNs a termo não 
apresentaram diferenças ao serem avaliados por meio dos sensores de movimento. 
 
 

 
Palavras-chave: prematuridade. padrão respiratório. sensores inerciais de movimento. 

TITLE: Quantitative assessment of thoracoabdominal interaction in preterm infants 

Abstract 

Introduction: Inertial motion sensors (SIM), applied for the assessment of respiratory 
pattern (PR) of preterm infants, have been shown to be able to assure non-invasive and 
low cost assessment and care. The aim of the study was to promote the assessment of 
the respiratory pattern of preterm or full-term newborn infants using SIM.ethods: 
Quantitative, observational and cross-sectional study with sampling of 20 newborns 
divided into two groups. Two SIMs were placed in the region of the xiphoid process and 
above the belly button to video capture thoracic and abdominal movements. The 
obtained data were processed and the regular breathing cycles used to construct 
Lissajous figures and to calculate the phase change angle (φ). Statistical analysis was 
performed using the Student's t test, with a significance level of 0.05. Results and 
discussion: The average of φ for premature infants was 111.80 ± 62.26 with 30% 
presenting synchronic PR, 20% asynchronous and 50% paradoxical. The mean value of 
φ for full-term infants was 86.10 ± 69.17 with 50% presenting synchronic PR, 10% 
asynchronous and 40% paradoxical. Statistical analyzes showed no significant 
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difference between groups (p = 0.51). Conclusion: The use of SIM proved to be effective 
in safely and noninvasively identifying respiratory pattern. Regarding thoracoabdominal 
synchrony, preterm infants and term newborns did not show differences when evaluated. 
 

 
Keywords: prematurity. breathing pattern. inertial motion sensors. 

Introdução 

O padrão respiratório (PR) dos neonatos, em especial de prematuros, geralmente é 
irregular, apresentando apneias, causadas por imaturidade no controle respiratório 
(MATHEW, 2010). Ao comparar crianças mais velhas e adultos, seus pulmões têm 
pobre complacência, menor número de alvéolos, menor capacidade residual funcional, 
deficiência de surfactante e comunicações colaterais (WARREN; ANDERSON, 2009). 
Apresentam ainda diafragma retificado com menor área de aposição, músculos 
intercostais pouco eficientes com o alinhamento das costelas horizontalmente e os arcos 
intercostais pouco mineralizados resultam em uma menor capacidade de estabilizar a 
parede torácica (BLACKBURN, 2013; NEUMANN R; VON UNGERN-STERNBERG BS, 
2013). De controle respiratório pouco eficiente, prematuros são mais susceptíveis às 
altas concentrações de oxigênio e suportes ventilatórios com pressão positiva 
(MATHEW OP., 2011). 

Durante o movimento toracoabdominal (TA) sincrônico, a caixa torácica e o abdome se 
movimentam em consonância ao se expandirem durante a inspiração e ao se retraírem 
durante a expiração (KICIMAN et al, 1998). Se há uma diferença no tempo de expansão 
ou retração entre esses compartimentos o movimento TA torna-se assincrônico 
(SACKNER et al,1984) e está relacionado ao grau de doença pulmonar (ALLEN et al, 
1990) e ao aparecimento de retrações intercostais, esternais e supraclaviculares 
(PAPASTAMELOS et al, 1995). Nos dias atuais, a avaliação dessas alterações nas 
unidades de terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais é feita de forma 
observacional e subjetiva, utilizando-se escalas como o Boletim de Silverman e 
Andersen (1956) e Wood (1972), podendo haver discordâncias sobre os sinais de 
esforço respiratório, sincronia tóracoabdominal e asculta respiratória nesta população 
(JENSEN et al, 2016). 

Dentre os métodos não invasivos para monitorar a atividade respiratória no âmbito da 
pesquisa destaca-se o uso de sensores inerciais de movimento (SIM) (GAIDHANI et al, 
2017)que têm emergido de forma crescente por tratar-se de uma tecnologia eficiente, 
portátil e de baixo custo (SEDDON, 2015; CHEN et al., 2016). Eles integram 
acelerômetro (ACC), giroscópio (GYRO) e magnetômetro (MAG) para fornecer uma 
orientação relativa tridimensional (3-D) e em tempo real dos compartimentos torácico e 
abdominal. Os acelerômetros usados no tronco são capazes de mensurar a inclinação 
e as mudanças angulares destes compartimentos durante a respiração (LIU et al, 2011), 
porém, ainda não foi reportado o uso deste instrumento para avaliação do padrão 
respiratório neonatal em termos de movimentação toracoabdominal. 

Sendo assim, os prematuros apresentariam um padrão respiratório diferente dos 
neonatos a termo e uma avaliação quantitativa ajudaria o corpo clínico a analisar melhor 
o efeito de intervenções terapêutica e preventivas, o estudo objetivou avaliar 
quantitativamente o padrão respiratório de prematuros e a termos por meio do uso de 
sensores inerciais de movimento. 
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Metodologia 
 

Estudo quantitativo, observacional e transversal, realizado em unidade de terapia 
intensiva e de cuidados intermediários de instituição de saúde do Estado de Minas 
Gerais, referência no cuidado de recém-nascido de alto risco. 

A amostragem foi de 20 recém-nascidos (RNs) que tinham idade gestacional ao 
nascimento entre 25 e 41 semanas, divididos em dois grupos, sendo eles: Grupo 1 
(Prematuros): 10 prematuros saudáveis e Grupo 2 (Controle): 10 termos saudáveis, 
estando esses estáveis do ponto de vista respiratório, hemodinâmico e com ganho 
ponderal adequado. Os RNs que apresentavam displasia broncopulmonar, 
malformações congênitas como gastrosquise, onfalocele ou mielomeningocele foram 
excluídos, assim como aqueles que tinham condições clínicas instáveis, pós-cirúrgicas 
ou em uso de oxigenoterapia, suporte ventilatório por pressão positiva ou traqueostomia. 

O estudo foi realizado em duas etapas, sendo a primeira criada para realizar testes 
preliminares em seis RNs de 26 a 41 semanas gestacionais ao nascimento, para ajuste 
dos SIM aos compartimentos TA. Posteriormente foi verificada necessidade de 
adicionar duas bases leves aos sensores de movimento, confeccionadas com aço 
inoxidável revestido com material emborrachado (uma base de 2g para cada um dos 
SIM) com a finalidade de reduzir os ruídos de sinais provocados pelo deslizamento com 
a pele. A coleta foi padronizada em 120 segundos para garantir a leitura do padrão 
respiratório sem a interferência de movimentações ativas de membros, espirros e 
bocejos, por exemplo. 

Na segunda etapa, foi realizada coleta dos dados para a inclusão dos RNs nos 
respectivos grupos. Os neonatos foram posicionados em decúbito dorsal no próprio 
leito, apenas de fraldas e estando de preferência em alerta inativo ou em sono leve, 
para a alocação dos dois SIM de modelo MPU-9250 wireless (InvenSense, ACC 16G, 
GYRO 2000DPS, MAG 16BITS, 120Hz) de dimensões 3x3x1mm e peso de 2g cada. Os 
SIM foram fixados com fita micropore nas regiões do processo xifóide e acima do 
umbigo, para captação dos movimentos torácicos e abdominais, respectivamente. 

As mudanças angulares dos compartimentos torácico e abdominal foram captadas 
pelos SIM usando o aplicativo Smove Research. A atividade respiratória foi registrada 
em vídeo por 120 segundos pela câmera de um telefone celular, modelo MotoG5S, para 
assegurar o melhor entendimento dos plots relativos aos dados dos acelerômetros. Os 
dados vitais e os dados do padrão respiratório foram monitorados por uma única 
pesquisadora durante o tempo de coleta. Ao final desta etapa foram excluídos seis RNs, 
pois houve dificuldade no registro adequado dos dados de movimentação angular por 
parte de um dos acelerômetros. 

Quando os dados são obtidos pelos sensores de movimento, encontram-se 
acompanhados por ruídos; o uso de algoritmos para suavizá-los é importante para a 
avaliação fidedigna dos sinais de respiração. Dessa maneira, após interpolação e 
normalização pela média das curvas no software MatLab (The Mathworks Inc., MA, 
USA), os dados foram processados usando o filtro de suavização Savitzky-Golay, capaz 
de preservar os valores máximos (picos) e mínimos (vales) de aceleração angular dos 
compartimentos (FEKR et al, 2015). Os picos e os vales, associados respectivamente 
ao máximo de expansão compartimental e término da fase de inspiração, e máximo de 
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retração compartimental e término da expiração, foram selecionados em, no mínimo, 
três ciclos respiratórios regulares para cada participante. 

A média desses ciclos respiratórios por participante foi utilizada para a construção das 
figuras de Lissajous e para o cálculo do ângulo de mudança de fase (φ). Os movimentos 
da caixa torácica e do abdome foram plotados nos eixos y e x, respectivamente, 
conforme método de Konno e Mead (1967) e a largura do loop formado foi utilizada para 
o cálculo de φ, sendo indicativo de assincronia (KICIMAN et al 1998; ALLEN et al., 
1990). O ângulo de fase de 0º representa o movimento sincrônico entre os 
compartimentos TA e a figura de Lissajous mostra um loop fechado ou uma linha com 
inclinação positiva. À medida que ele aumenta de 0º para 180º, o movimento TA torna-
se mais assincrônico e o loop da figura de Lissajous se torna mais largo, de modo que, 
ao alcançar 180º, o loop se estreita e a inclinação se torna negativa, indicando 
movimento paradoxal (ALLEN et al., 1990). No presente estudo, considerou-se que φ 
entre 0º e 44º é indicativo de movimento TA sincrônico; φ entre 45º e 135º assincrônico; 
e φ entre 136º e 180º paradoxal (SACKNER et al., 1984). 

A análise estatística foi conduzida por meio do teste t de Student para populações 
independentes no software SPSS (SPSS Inc., Chicago, EUA), a fim de avaliar a 
presença ou não de diferença entre as médias dos ângulos de fase das duas amostras. 
Considerou-se um nível de significância α de 0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

Durante os meses de Julho a Dezembro de 2018, 32 recém-nascidos foram 
classificados para pesquisa, tendo amostra final de 20 RNs, sendo divididos em dois 
grupos, tais como: Prematuros (Grupo 1) e Termos (Grupo 2). 

A média (± desvio padrão) de ciclos respiratórios regulares utilizados para análise do 
primeiro grupo foi de 6,40±2,88 rpm e para o segundo de 5,70±2,98 rpm. A média de φ 
para os prematuros foi de 111,80±62,26 com 30% apresentando PR sincrônico, 20% 
assincrônico e 50% paradoxal. Ao passo que o valor médio de φ para os RNs termos foi 
de 86,10±69,17 com 50% apresentando PR sincrônico, 10% assincrônico e 40% 
paradoxal, a análise estatística não evidenciou diferença significativa entre os grupos 
(p=0,51). 

Dessa forma, foi visto que os dois grupos mostraram padrão assincrônico durante os 
ciclos respiratórios regulares. O fato de os participantes terem sido avaliados ainda no 
período neonatal explica esse fato, corroborando com Carroll e Agarwal (2010), que diz 
que o controle respiratório ao nascer é irregular e imaturo. 

Não houve diferença estatística entre os grupos, além disso os prematuros tiveram 
padrão respiratório mais próximo da curva paradoxal. Também foi visto imaturidade no 
controle respiratório e assincronia TA, que está relacionada a mudanças de pressão 
intrapleural negativa transmitidas às suas paredes torácicas mais complacentes. Já os 
RNs termos mostraram arcos costais mais mineralizados, assim como maior capacidade 
de gerar força e estabilizar a caixa torácica com os músculos diafragma e intercostais 
(PAPASTAMELOS et al., 1995; ALLEN JL et al., 1991). 
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Também foi visto que o SIM foi eficiente para detectar a movimentação TA de maneira 
segura, não invasiva e sem a necessidade de tirar a criança do leito, não interferindo na 
rotina hospitalar. Koch e Dietzel (2016) falaram sobre matriz promissora de sensores 
flexíveis que podiam ser acoplados à pele para detectar o início e o término dos ciclos 
respiratórios de prematuros, para que assim fosse disparado o respirador mecânico, 
promovendo maior sincronização. 

Porém, é importante ressaltar a indicação de que futuros estudos incluam maior número 
de participantes, considerando ainda a sensibilidade dos sensores. Os acelerômetros 
possuem sensibilidade elevada para captação de sinais, principalmente em população 
que apresenta movimentações involuntárias constantemente, quando se fez necessário 
testar seis sujeitos para a calibração e na análise final; outros seis foram excluídos por 
incapacidade de avaliar o padrão em função do movimento voluntário. 

 
Conclusão 
 

Conclui-se que os SIM demonstraram eficácia para identificar o padrão respiratório de 
neonatos, de maneira segura e não invasiva. Quanto à sincronia toracoabdominal, os 
recém-nascidos prematuros ou a termos não apresentaram diferenças ao serem 
avaliados por meio de sensores inerciais de movimento. 
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TÍTULO: Perda auditiva adquirida na infância: análise dos indicadores de risco 

Resumo 

Objetivo: Analisar a ocorrência de perdas auditivas adquiridas e/ou tardias e sua 
relação com os indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA). Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal com a participação de 35 crianças com faixa etária 
entre seis e 36 meses de idade, encaminhadas para realização de monitoramento 
audiológico. O protocolo de avaliação foi direcionado pelo princípio cross-check e 
envolveu exames eletroacústicos, eletrofisiológicos e comportamentais. Resultados: 
Os IRDA mais prevalentes nos encaminhamentos foram: permanência em UTI neonatal 
acima de cinco dias (63%), prematuridade associada à outro fator de risco à perda 
auditiva (54,28%) e icterícia com fototerapia por mais de três dias (45,72%). Nenhuma 
das crianças avaliadas apresentou perda auditiva permanente, porém, dentre elas 35% 
apresentaram alterações condutivas. 10 crianças (29,6%) foram encaminhadas 
erroneamente para o monitoramento, cinco por não estarem dentro da faixa etária 
recomendada e cinco por não apresentarem IRDA. Além disso, constatou-se atraso no 
desenvolvimento da função auditiva de localização, relacionando-se à ocorrência de 
alterações condutivas e/ou atraso na aquisição de linguagem. Conclusão: Na 
população estudada, não observou-se a ocorrência de perdas auditivas adquiridas 
permanentes, independentemente do IRDA. Por outro lado, constata-se a ocorrência de 
perdas auditivas reversíveis e a possível influência no desenvolvimento das habilidades 
auditivas e de linguagem. 
 
Palavras-chave: Audiologia. Indicador de risco. Perda auditiva. Triagem. 

TITLE: Acquired hearing loss in childhood: risk factor analysis 

Abstract 

 

Objective: To analyze acquired hearing loss and/or late manifestation in relation to 
hearing risk factors (HRF). Method: This is a cross-sectional study involving 35 children, 
aged between six and 36 months, referred for audiological monitoring. The evaluation 
protocol was directed by the cross-check principle and tracked for electroacoustic, 
electrophysiological and behavioral tests. Results: The most prevalent risks in this study 
were: neonatal ICU stay longer than five days (63%), premature infants associated by 
other risk (54.28%) and jaundice older than three days (45.72%). Any children evaluated 
had permanent hearing loss, but among them, 35% had conductive problems. 10 
children (29.6%) were erroneously refered for monitoring, five because they were not 
within the age group and five because they did not have HRF. Besides that, it was found 
development delay of localization auditory function, related to the occurrence of 
conductive changes and/or delayed language ability. Conclusion: In this studied 
population, no permanent acquired hearing loss was observed, regardless of the HRF. 
On the other hand, it was verified a reversible loss and a possible influence on hearing 
and language skills. 
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Introdução 

Estima-se que no mundo a prevalência das perdas auditivas é de 466 milhões de 
pessoas, sendo 34 milhões crianças e com 60% das perdas auditivas de causas 
preveníveis (OMS, 2019). O diagnóstico e a intervenção precoces da perda auditiva na 
infância permitem que o desenvolvimento global delas seja semelhante ao de crianças 
ouvintes (YOSHINAGA-ITANO et al, 1998). O Joint Committe on Infant Hearing (JCIH, 
2007), recomenda que a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) seja realizada em todos os 
neonatos até o primeiro mês de vida, visando a identificação de possíveis alterações 
auditivas precocemente.  
No Brasil, desde o ano de 2010, a TAN é lei ratificada (BRASIL, 2010). Dentre as etapas 
propostas nas diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal, tem-se o 
monitoramento audiológico que é recomendado tanto em âmbito nacional (COMUSA, 
2010) quanto internacional (JCIH, 2007). O monitoramento se torna crucial para crianças 
que “passaram” na TAN mesmo apresentando Indicadores de Risco à Deficiência 
Auditiva (IRDA), por se tratar de uma etapa que tem como objetivo identificar e intervir 
precocemente nas perdas auditivas progressivas e/ou tardias. Como o desenvolvimento 
da linguagem depende substancialmente da experimentação sensorial auditiva nos 
primeiros três anos de vida, a etapa de monitoramento também promove a possibilidade 
de um desenvolvimento da linguagem próximo ao esperado à faixa etária em crianças 
com perda auditiva tardia.  
Em 2007, o JCIH elencou uma lista de IRDA, a fim de auxiliar na determinação do 
protocolo a ser utilizado na TAN e também na etapa de monitoramento especificamente, 
são eles: a preocupação dos pais com o desenvolvimento auditivo e de linguagem da 
criança, histórico genético de perda auditiva permanente na infância, permanência na 
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) superior há cinco dias, ventilação 
extracorpórea ou ventilação assistida, uso de medicação ototóxica, hiperbilirrubinemia 
com necessidade de transfusão sanguínea, infecções congênitas (toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis), as anomalias craniofaciais, síndromes 
genéticas que expressam deficiência auditiva, distúrbios neurodegenerativos, infecções 
bacterianas ou virais pós-natais (sarampo, meningite e varicela), o traumatismo 
craniano e a quimioterapia.  
Já à nível nacional, o COMUSA (2010) e as Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva 
Neonatal (BRASIL, 2012) acrescentam alguns indicadores de risco à perda auditiva, não 
citados pelo JCIH (2007), tais como: anóxia perinatal grave, apgar neonatal de 0 a 4 no 
primeiro minuto, ou 0 a 6 no quinto minuto; peso ao nascer <1.500 gramas; nascimento 
pré-termo ou pequeno para idade gestacional (PIG).  
As orientações propostas pelo Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2007) propõem 
uma maior frequência na realização das avaliações audiológicas em crianças com IRDA 
associadas à deficiência auditiva de manifestação tardia, ocasionadas por qualquer um 
dos indicadores supracitados. Em contraponto, não existem muitos estudos delimitando 
uma real periodicidade do monitoramento audiológico relacionado à cada IRDA.  
Justamente por isso, na comunidade científica atualmente discorre-se acerca da 
relevância da ampliação de pesquisas norteadoras de quais os IRDA podem ser 
considerados e qual, de fato, a frequência mais necessária de monitoramento 
audiológico nas crianças. Com o intuito de reverter este quadro e oferecer diretrizes 
para uma melhor execução dessa etapa de monitoramento é primordial o 
desenvolvimento e ampliação no quantitativo de estudos  que abordam a referida 
temática (VOS et al, 2019).  
Diante disso, irrompeu-se o interesse de pesquisar e estudar a relação dos IRDA com 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1163 

 

ocorrência de perdas auditivas adquiridas ou de manifestação tardia na infância, com 
finalidade de adquirir resultados suficientes para orientar a prioridade no agendamento, 
bem como a frequência de monitoramento para cada IRDA, proporcionando melhorias 
nesta etapa do Programa de Saúde Auditiva. 
 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com aprovação no Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição (CAAE: 80320217.2.0000.5292) e realizado mediante assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis legais das 
crianças. 

Participaram do estudo 35 crianças, de ambos os sexos e com idades entre seis e 48 
meses de vida, com média de idade 13 meses. Foram incluídas crianças que realizaram 
o monitoramento audiológico completo, tendo portanto, informação de todos os exames 
para análise de acordo com o proposto pelo Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva 
(COMUSA, 2010). Utilizou-se como critérios de exclusão crianças commalformação de 
orelha externa e/ou média, presença de otorréia ou rolha de cera no dia da avaliação, 
que consequentemente inviabilizaria a realização dos exames, e não ter concluído a 
avaliação audiológica, independentemente do motivo. 

Foram analisadas as informações referentes à entrevista fonoaudiológica, acerca das 
intercorrências pré, peri e pós-natais, indicadores de risco para a deficiência auditiva, 
informações do desenvolvimento da criança, histórico de otites, aspectos de saúde 
geral. A avaliação audiológica foi permeada princípio cross-check que pressupõe que o 
resultado de um exame seja confirmado por outro independente (JERGER e HAYES, 
1976) e envolveu procedimentos eletroacústicos, eletrofisiológicos e comportamentais, 
a saber: (1) avaliação do comportamento auditivo com sons do Ling: foram analisadas 
as respostas auditivas frente à apresentação dos sons /a/, /i/, /u/, /m/, /s/ e /∫/ de forma 
quantitativa e qualitativa em ambas as orelhas; (2)avaliação do desenvolvimento da 
função auditiva, realizada por meio do instrumento guizo lateralmente, para baixo e para 
cima, tanto do lado direito como do esquerdo; (3) pesquisa do reflexo cocleopalpebral 
mediante à apresentação do som do instrumento agogô e/ou tambor; (4) audiometria de 
reforço visual e/ou condicionada com fone de inserção: foram analisados os níveis 
mínimos de resposta obtidos para as frequências pesquisadas (500 a 4000 Hz), bem 
como os resultados da logoaudiometria, que foi realizada com perguntas e/ou ordens 
simples a depender da faixa etária da criança avaliada; (5) imitânciometria, sendo 
utilizada sonda de 1000 Hz para crianças até seis meses de idade e sonda de 226 Hz 
acima desta faixa etária, com olivas de tamanhos adequados para vedação hermética 
do Meato Acústico Externo (MAE).Os limiares do reflexo acústico foram pesquisados 
em ambas orelhas ipsi e contralateral para 500, 1000, 2000 e 4000 Hz e estímulo banda 
larga (White Band - WB) (6) Pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por estímulo 
transiente e produto de distorção: adotou-se como critério de análise, emissões 
transientes presentes mediante a obtenção de relação sinal ruído ≥ que 3dB e 
reprodutibilidade ≥ 50% nas bandas de frequência de 1.0 e 1.4kHz e relação sinal ruído 
≥ que 6dB e reprodutibilidade em ≥ 70% em 2.0, 3.0 e 4kHz. Para as emissões produto 
de distorção critério de análise foi a relação sinal/ruído d≥6dB em todas as bandas de 
frequências avaliadas (1.0, 1.4, 2.0, 3.0 e 4kHz) Nos casos em que não foi possível 
concluir o diagnóstico com o protocolo básico,, foi utilizado o registro do Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), com polaridade rarefeita, modo de 
estimulação ipsilateral, 2048 estímulos e taxa de estimulação de 27.7/segundos, em 
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intensidade de 80dB nNA, objetivando a análise da integridade de vias auditivas 
periféricas de nervo e tronco encefálico por meio do registro das ondas I, III e V e análise 
das latências absolutas e intervalos interpicos obtidos. O estímulo sonoro foi 
apresentado por meio de fones de inserção ER3A. Os eletrodos foram posicionados 
seguindo o sistema internacional 1020, com o eletrodo ativo em Fz, os eletrodos 
referência em M1 e M2, além do eletrodo terra em Fp. 

Para as crianças em que foi constatada algum tipo de alteração audiológica, procedeu-
se os encaminhamentos necessários, sendo direcionadaspara avaliação e conduta 
otorrinolaringológica no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 

Os resultados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva com o 
levantamento da quantidade de IRDA e sua relação com os achados audiológicos 
obtidos. 

 
Resultados e Discussões 
 

Os resultados analisados advieram de ambas as orelhas de todas as crianças 
participantes, totalizando uma casuística de 35 crianças (70 orelhas). Em relação à 
análise referentes à entrevista fonoaudiológica das crianças que compareceram para 
monitoramento, realizou-se um levantamento quantitativo de todos os IRDA (anexo 1) 
no qual foi atentado que os indicadores mais recorrentes de encaminhamento para esta 
etapa foram: permanência em UTI neonatal acima de cinco dias, prematuridade 
associada à outro fator de risco à perda auditiva, baixo peso (≤1.500g) e icterícia com 
fototerapia por mais de três dias. 

Vale salientar que encontrou-se uma dificuldade na realização da etapa de 
monitoramento, em decorrência das faltas e evasão das famílias que em sua grande 
maioria encontram-se no interior do Estado e relatam dificuldades de locomoção. Ao 
total, das 49 crianças encaminhadas pela Maternidade Januário Cicco para realização 
da etapa de monitoramento, 9 encontravam-se incomunicáveis pelo telefone fornecido, 
impossibilitando a reserva de vaga no serviço da Clínica de Fonoaudiologia da UFRN e 
cinco crianças não finalizaram o monitoramento por falta. 

Pesquisas e estudos prévios que relatam uma dificuldade na execução da etapa de 
monitoramento audiológico (FREDERICO, 2013; CARNEIRO, PEREIRA, LAGO, 2016; 
TURATI, FRANÇOZO, LIMA, 2016), causados por diversos motivos (ALVARENGA et 
al., 2011; ALVARENGA et al. 2012; ARAUJO et al., 2013; FREITAS; LEWIS; 
NÓBREGA, 2014) mas principalmente pela grande evasão de pais que encontram 
dificuldades em comparecer ao local de monitoramento, seja por complicações 
financeiras para locomoção ou por aspectos educacionais em que a família não possui 
instrução da importância de seu comparecimento para o diagnóstico e intervenção 
precoce de seus filhos ou por afirmação da própria família de que o filho não é deficiente 
auditivo e até mesmo por esquecimento da data agendada (FERNANDES, NOZAWA, 
2010; FOLSON et al, 2000; LIMA et al, 2008). 

Seguindo a listagem de indicadores, elencados e citados pelo JCIH (2007) há 12 anos 
atrás, as crianças que apresentaram apenas a icterícia com fototerapia e/ou com baixo 
peso e/ou prematuridade associada a outro fator de risco como único IRDA teriam sido 
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encaminhadas de forma errônea. Já em âmbito nacional, seguindo o COMUSA (2010) 
as crianças que nasceram com peso inferior a 1.500g e prematuridade associada a outro 
fator de risco estão dentro das recomendações para realização da etapa de 
monitoramento. 

Entretanto, a icterícia com fototerapia por mais de 3 dias, não é reconhecida como 
indicador de risco à deficiência auditiva, tanto à nível nacional quanto internacional 
(JCIH, 2007; COMUSA, 2010; BRASIL, 2012), revelando um equívoco nos 
encaminhamentos de 1 criança com apenas esse fator de risco e de 14 crianças (40%) 
que, dentre outros IRDA apresentados pela criança, justificavam a necessidade de 
monitoramento com esse fator de risco. Além disso, das 35 crianças avaliadas, cinco 
não apresentavam IRDA e/ou não encontravam-se na faixa etária recomendada, 
indicando falta de conhecimento dos IRDA e da idade correta para monitoramento por 
parte dos profissionais responsáveis pelo encaminhamento, consequentemente 
saturando os serviços de saúde auditiva escassos do Estado (RN). 

Embora algumas pesquisas nacionais não utilizem o conceito de perda auditiva 
incapacitante oferecido pela OMS (GONDIM, L. et al, 2012; BÉRIA, J. U., RAYMANN, 
B. C. W., GIGANTE, L. P., FIGUEIREDO, A. C. L., JOTZ, G., ROITHMAN, R. et al, 2007), 
o presente estudo adotou como referência os conceitos dispostos nela. Por tanto, a 
perda auditiva incapacitante foi relacionada à limiares auditivos superiores a 31dB para 
crianças abaixo de 15 anos e de caráter permanente, ou seja, não são incluídas as 
alterações reversíveis, tais como otite média e excesso de cerúmen. A relação entre os 
IRDA e os achados nas avaliações da demanda de crianças encaminhadas, estão 
contidos em tabela (anexo 1) ao final. 

Diante dos resultados encontrados na avaliação audiológica básica, nenhuma das 35 
crianças avaliadas, neste estudo, apresentou alterações auditivas permanentes e 12 
crianças (35%, com faixa etária entre 6 meses e 36 meses (média de 17 meses), sendo 
majoritariamente de meninos (n= 8), apresentaram perdas auditivas por fatores 
condutivos em orelha externa e/ou média. 

Em estudos prévios, realizados na Austrália os resultados da etapa de monitoramento 
sugeriram uma prioridade em crianças com histórico familiar de perdas auditivas e/ou 
com anomalias craniofaciais, em que foi observado uma maior incidência das perdas 
auditivas tardias, enquanto que crianças com baixo peso ao nascimento não foram 
indicadas para monitoramento. Além disso, um estudo de coorte em Queensland 
apresentou mais dois fatores de risco adicionais, síndromes genéticas e ventilação 
mecânica, que foram sugestivos de necessidade de monitoramento. Não houveram 
evidências quanto aos demais IRDA listados pelo JCIH e a perda auditiva adquirida pós-
natal (BESWICK, R., DRISCOLL, C., KEI, J., KHAN A., GLENNON S., 2013). 

No entanto, no presente estudo por limitações da casuística de crianças que realizaram 
a etapa de monitoramento, não foram encontradas evidências suficientes para sugerir 
quais IRDA deveriam ter prioridade na etapa. Ademais, nem todos os IRDA listados pelo 
JCHI (2007) ou pelo COMUSA (2010) foram apresentados pelas crianças que 
realizaram o monitoramento, sendo eles: anomalias craniofaciais, síndromes genéticas, 
distúrbios neurodegenerativos, infecções bacterianas ou virais pós-natais, traumatismo 
craniano e/ou quimioterapia. 

Quanto à avaliação das funções auditivas, na literatura é ressaltado a importância da 
experiência auditiva frente à todos os fonemas da língua em crianças que estão em 
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processo de aquisição de linguagem, bem como para o desenvolvimento do sistema 
auditivo como um todo, incluindo as habilidades auditivas (SAES, S. O., GOLDBERG, 
T. B. L., MONTOVANI, J. C., 2005; HUBIG, D. O. C., COSTA FILHO, O. A., 1997). 
Levando isso em consideração, frisa-se a validade da identificação precoce de qualquer 
alteração auditiva que esteja causando privação sensorial e que poderá acarretar em 
atrasos no processo maturacional auditivo. Os resultados da avaliação da função 
auditiva deste estudo estão em consonância com essas informações, pois, das 12 
crianças com alterações condutivas, 50% (6 crianças) apresentaram atrasos na 
localização da fonte sonora seguindo os parâmetros normativos descritos por Northern 
e Downs (2005) e aproximadamente 42% (5 crianças) apresentaram queixas por parte 
das famílias no desenvolvimento da linguagem, confirmando a estreita relação entre o 
desenvolvimento das habilidades auditivas e a estimulação sensorial auditiva de todos 
os sons. 

Das 20 crianças sem alterações auditivas que também realizaram a avaliação, 3 (15%) 
apresentaram atraso na função auditiva de localização, o que pode estar relacionado às 
queixas de atraso no desenvolvimento da linguagem por parte das 3 famílias. Além 
disso, das 7 crianças com queixas no atraso de linguagem, 4 (57,14%) apresentaram 
ausência no reflexo acústico estapediano ipsi e/ou contralateral, sendo o resultado deste 
atrelado às alterações de orelha externa e orelha média. 

Tais resultados estão em consonância com dados encontrados em um estudo realizado 
no Rio Grande do Sul (SOUZA, E. R. C., BARBA, M. C., 2018) em que todas as crianças 
que apresentavam queixas no desenvolvimento da linguagem, por parte dos pais, 
também apresentaram alterações tanto na avaliação da função auditiva como nos 
reflexos acústicos do músculo estapediano, deixando explicito a relação entre o 
desenvolvimento de linguagem e alterações condutivas. 

 
Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, sugere-se que os IRDA de maior ocorrência 
foram a prematuridade associada à permanência em UTI neonatal. Porém, as crianças 
encaminhadas para a etapa de monitoramento, não apresentaram correlação entre os 
indicadores de risco e perdas auditivas permanentes. No entanto, foi observado um 
valor significativo de alterações em orelha externa e média, ou seja, de caráter reversível 
em crianças que estão em desenvolvimento de linguagem, alertando para a importância 
do contínuo monitoramento até o primeiro ano de vida. Além disso, os resultados 
revelaram falta de conhecimento dos IRDA e da idade correta para monitoramento por 
parte dos profissionais responsáveis pelo encaminhamento. Isso faz inferir a 
importância de programas de capacitação dos profissionais de atenção básica para 
maior efetividade da etapa de monitoramento da TAN. 
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Tabela 1 - Relação entre a demanda de Indicadores de Risco à Deficiência Auditiva e 
os achados audiológicos 
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TÍTULO: Avaliação das Condições de Higiene Bucal dos Pacientes Reabilitados com 

Implantes Osseointegrados 

Resumo 

 

Introdução: os implantes osseointegrados são uma alternativa reabilitadora eficiente 
para pacientes parcial ou totalmente desdentados. Contudo, os implantes estão sujeitos 
à insucessos, e as doenças peri-implantares parecem ser a principal causa da perda 
tardia de implantes na odontologia. O objetivo neste trabalho foi avaliar as condições de 
higiene bucal de pacientes que foram reabilitados com implantes e diagnosticados com 
peri-implantite. Metodologia: os critérios seguidos para diagnóstico da peri-implantite 
foram os propostos por Mombelli (1992). Juntamente com exames de imagem e a 
avaliação de higiene bucal ocorreu a partir dos Índices de Placa Visível (IPV) e Índice 
de Sangramento Gengival (ISG), os quais foram coletados por um mesmo profissional 
especialista em implantodontia e organizados em uma planilha no programa Microsoft 
Excel® 2016. Resultados e Discussão: dos 55 pacientes examinados até o momento, 6 
pacientes foram incluídos no trabalho, 14 implantes foram diagnosticados com peri-
implantite. Os índices de IPV e ISG para esses pacientes foram considerados altos 
(<10%) podendo, no momento, depreender dos dados que os pacientes não 
apresentam um controle eficiente do acúmulo do biofilme. Conclusões: conclui-se que 
as condições de higiene bucal estão fortemente ligadas aos processos de adoecimento 
bucal, mais especificamente, as doenças biofilme dependentes. Contudo, é necessário 
um número amostral maior para obtenção de dados mais significativos. 

 
 
Palavras-chave: Palavas-chave: peri-implantite, biofilme, higiene bucal. 

TITLE: Evaluation of Oral Hygiene Conditions of Patients Rehabilitated with 

Osseointegrated Implants 

Abstract 

Introduction: Osseointegrated implants are an efficient rehabilitation alternative for 
partially or totally edentulous patients. However, implants are subject to failure, and peri-
implant diseases appear to be the leading cause of late implant loss in dentistry. The 
objective of this study was to evaluate the oral hygiene conditions of patients who were 
rehabilitated with implants and diagnosed with peri-implantitis. The criteria followed for 
the diagnosis of peri-implantitis were those proposed by Mombelli (1992). Along with 
imaging exams and oral hygiene assessment, we used the Visible Plaque Index (IPV) 
and Gingival Bleeding Index (ISG), which were collected by the same implantodontist 
and organized in a spread sheet in Microsoft Excel® 2016. Results and Discussion: Of 
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the 55 patients examined so far, 6 patients were included in the study, 14 implants were 
diagnosed with peri-implantitis. The IPV and ISG rates for these patients were 
considered high (<10%) and may, at the moment, derive from the data that the patients 
do not have an efficient control of biofilm accumulation. Conclusions: It can be concluded 
that oral hygiene conditions are strongly linked to oral disease processes, more 
specifically, biofilm dependent diseases. However, a larger sample number is required 
to obtain more meaningful data. 
 
Keywords: Keywords: peri-implantitis, biofilm, oral hygiene. 

Introdução 

Os implantes osseointegrados dentro da odontologia são uma alternativa reabilitadora 
protética promissora para pacientes parcial ou totalmente desdentados, e promove o 
retorno de suas funções mastigatórias, fonéticas, estéticas, a comodidade e qualidade 
de vida. Cada vez mais, avanços e inovações tecnológicas na área da implantodontia 
possibilitam a obtenção de uma alta taxa de sucesso na instalação dos implantes 
dentários. Contudo, como todo procedimento cirúrgico, complicações e falhas durante 
o procedimento podem acontecer a depender dos fatores de risco que o paciente 
apresenta. 

Os insucessos podem acontecer precocemente e são determinados por vários fatores 
como: falta de estabilidade mecânica inicial (osteotomia exagerada), sobreaquecimento 
do osso (acarreta em necrose do tecido ósseo), contaminação do sítio cirúrgico, 
contaminação do implante previamente a inserção, entre outros fatores. Entretanto, a 
grande maioria dos insucessos parecem acontecer tardiamente, devido sobrecarga 
oclusal e/ou por infecção peri-implantar. 

As doenças que acometem o tecido peri-implantar são divididas em duas categorias: a 
mucosite peri-implantar e a peri-implantite. A mucosite peri-implantar é definida como 
uma lesão inflamatória da mucosa que circunda o implante sem perda de suporte ósseo 
peri-implantar e, é considerada ser a precursora da peri-implantite. Por outro lado, o 
quadro de peri-implantite é definido como uma condição patológica que afeta os tecidos 
ao redor do implante dentário, caracterizado pela inflamação da mucosa peri-implantar 
e perda progressiva de suporte ósseo. 

No aspecto clínico, o principal sinal para a presença da mucosite peri-implantar é o 
sangramento à sondagem, com sinais secundários como eritema, edema local e 
supuração. No que diz respeito ao diagnóstico clínico da peri-implantite, podemos 
observar durante o exame, sinais como: vermelhidão, edema local, sangramento à 
sondagem com ou sem supuração, aumento de profundidade de sondagem e perda 
óssea radiográfica. Todos esses sinais são observados durante o exame clínico 
(preenchimento do periograma) e com exames de imagem. 

Muitos fatores de risco já foram associados ao surgimento e progressão das doenças 
peri-implantares, contudo, os pacientes que exibem um controle ruim sobre o acúmulo 
do biofilme dentário e não estão inseridos na terapia de manutenção, são os que 
possuem alto risco para o desenvolvimento dessas doenças e consequente insucesso 
do tratamento reabilitador. Outros fatores relacionados à peri-implantite incluem: 
histórico de doença periodontal, tabagismo e presença de diabetes. 
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Os tratamentos para as doenças peri-implantares são baseados no diagnóstico e 
gravidade da lesão e são considerados para todos os implantes que apresentem 
evidências de perda óssea radiográfica progressiva da crista óssea, mas que ainda 
possuam quantidade adequada de osso residual para suporte. 

Os tratamentos para mucosite peri-implantar incluem a adequada remoção e controle 
do biofilme dentário, podendo estar associado ao uso coadjuvante de outras substâncias 
como clorexidina e óleos essesciais, entre outros, quando se julgar necessário. Já as 
opções terapêuticas para a peri-implantite incluem procedimentos de limpeza 
mecânicos, sejam através de abordagens cirúrgicas (remoção de tecido de granulação 
e descontaminação) ou não, tratamento da superfície do implante, associados a outros 
tratamentos como terapia fotodinâmica, jatos de ar abrasivos e uso de clorexidina. 
Mesmo com os avanços e esforços em pesquisas, o tratamento da peri-implantite é 
difícil e não possui um prognóstico claro. 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as condições de higiene 
oral dos pacientes reabilitados com implantes osseointegrados atendidos no 
Departamento de Odontologia da UFRN, a partir dos Índices de Placa Visível (IPV) e 
Sangramento Gengival (ISG) propostos por Ainamo e Bay (1975), periograma e, ainda, 
avaliar as condições da prótese sobre implante ao longo do tempo. 

 
Metodologia 

 

2.1 Considerações Éticas 

O presente trabalho está em conformidade com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL sob parecer 
2.809.484, cujo CAAE é 90868818.5.0000.5292. 

2.2 População e Amostra do Estudo 

O estudo está sendo realizado a partir do exame clínico de pacientes que realizaram 
tratamento de reabilitação oral por meio de implantes osseointegrados nos cursos de 
pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DOD/UFRN) ou 
aqueles que realizaram a reabilitação fora da instituição, mas buscaram avaliação e 
tratamento das doenças peri-implantares no Departamento de Odontologia (UFRN). 

Até o momento, foram examinados um total de 55 pacientes para avaliação dos 
implantes osseointegrados, dos quais 6 foram diagnosticados com peri-implantite, 
sendo esses os selecionados para esta pesquisa. Os pacientes foram orientados e 
concordaram voluntariamente em participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os critérios de inclusão deste estudo são: 

a) Indivíduos de ambos os sexos; 

b) Indivíduos maiores de 18 anos; 
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c) Indivíduos desdentados parciais; 

d) Indivíduos não-fumantes; 

e) Indivíduos com implantes osseointegrados unitários ou múltiplos reabilitados por um 
período mínimo de 12 meses, sem a mobilidade; 

f) Indivíduos com pelo menos 01 implante com o diagnóstico clínico de peri-implantite 
de acordo com os critérios de Mombelli (1998). 

De acordo com Mombelli (1998), a perda óssea vertical menor que 0,2 mm anualmente 
após o primeiro ano de função do implante é um dos principais critérios de sucesso. 
Perdas maiores indicam insucesso e devem ser investigadas juntamente com outros 
sinais clínicos. Ainda, Mombelli relata que estudos indicam uma profundidade de 
sondagem de até 3 mm relacionada a saúde. Já bolsas peri-implantares iguais a 5 mm 
ou maiores, podem ser vistas como habitats protegidos para patógenos e são um sinal 
da peri-implantite. 

Os critérios de exclusão deste estudo são: 

a) Indivíduos portadores de doenças psicossomáticas graves que impedem uma boa 
higienização bucal; 

b) Indivíduos que não apresentaram condições sistêmicas para submeterem-se a um 
procedimento cirúrgico; 

c) Indivíduos usuários de drogas alucinógenas ou entorpecentes; 

d) Indivíduos que realizaram terapia com antibióticos e/ou anti-inflamatórios 3 meses 
antes da consulta inicial; 

e) Indivíduos portadores de doenças que causam um comprometimento severo do 
sistema imunológico. 

2.3 Recrutamento dos participantes 

Os participantes estão sendo recrutados a partir de contatos telefônicos e redes sociais. 
Os mesmos serão também contatados por meio de carta e/ou telefonema, a partir do 
banco de dados referentes aos pacientes do Departamento de Odontologia da 
Universidade. 

2.4 Obtenção dos dados 

Após a anamnese e coleta de dados com aplicação de ficha clínica, os pacientes foram 
encaminhados para exame clínico dos implantes e condição da prótese, que foi 
realizado por um único profissional, especialista em implantodontia, que realizou as 
medições de diagnóstico, a fim de reduzir os erros e estabelecer a confiabilidade e 
consistência. Todos os 6 sítios de dentes e implantes, sendo eles Disto-Vestibular (DV), 
Vestibular (V), Mésio-Vestibular (MV), Disto-Lingual (DL), Lingual (L) e Mésio-Lingual 
(ML), foram examinados e sondados para a coleta de dados. Desse modo, os dados 
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coletados para determinar o padrão de higiene oral (IPV e ISG) e diagnóstico 
(periograma) foram organizados no programa Microsoft Excel® 2016. 

As radiografias digitais foram solicitadas e realizadas preferencialmente no Setor de 
Imagenologia do Departamento de Odontologia (UFRN) para avaliação geral da 
situação bucal do paciente e quantificação do número de implantes dentários. Ainda, a 
radiografia digital, juntamente com o exame clínico, auxiliou na determinação dos sítios 
que necessitavam de tratamento. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos 6 pacientes que preencheram os critérios de inclusão até o momento, foram 
diagnosticados a partir do exame periodontal, 14 implantes com peri-implantite. 

Analisando a Tabela 1, pode-se perceber que muitos sítios dos implantes de nº 1 a 7 
apresentaram profundidade de sondagem superior a 5 mm, em acordo com os critérios 
de Mombelli para o diagnóstico da peri-implantite. Já os implantes de nº 8 a 14, apesar 
de não apresentarem profundidade de sondagem maior ou igual à 5 mm, apresentaram 
recessão vestibular (RV) e recessão lingual (RL), valores os quais devem ser somados 
aos valores de profundidade de sondagem, fazendo com que alguns sítios atinjam os 
valores correspondentes aos critérios de Mombelli. 

Apesar do aumento da profundidade de sondagem, o nível de suporte ósseo ainda é 
suficiente para estabilização do implante e o tratamento da peri-implantite foi 
considerado como uma opção viável. Pode-se observar na Tabela 1 que nenhum dos 
implantes tratados apresentaram mobilidade no exame clínico. A mobilidade clínica é 
um sinal conclusivo de ausência de osseointegração e insucesso do implante; além 
disso, caracterizaria exclusão do estudo. 

O IPV e ISG são índices dicotômicos que registram presença ou ausência do biofilme 
dentário e sangramento gengival marginal, respectivamente. O IPV é um exame visual, 
realizado sem utilização de sondas e após secagem da superfície dentária com ar 
comprimido, no qual se observa todas as faces dos elementos dentários e/ou implantes 
dentários na busca de áreas com acúmulo de biofilme supragengival. Este índice é dado 
em porcentagem e é calculado da seguinte maneira: 

IPV= Nº de faces com placa (biofilme) / (Nº de dentes posterior x 5)+(Nº de dentes 
anteriores x 4) x 100 

O cirurgião-dentista tem a possibilidade de avaliar a qualidade da higienização bucal do 
paciente, ou seja, a qualidade no controle de formação e remoção do biofilme dentário. 
Este índice pode ser aplicado na primeira consulta e em consultas de acompanhamento 
para constatar a melhora, piora ou estagnação da qualidade da higienização após as 
corretas orientações de higiene. 

Esta avaliação é importante, pois, se o resultado do IPV for alto, expressa alta presença 
de depósitos de biofilme supragengival e controle ineficiente por parte do paciente. Além 
disso, o acúmulo de biofilme supragengival propicia o estabelecimento do biofilme 
subgengival. 
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Na Figura 1, pode-se observar 5 implantes dentários, os quais foram examinados 
visualmente ao exame clínico e observou-se a presença de cálculo e depósitos de 
biofilme. Em seguida, os dados foram preenchidos na ficha clínica e o cálculo para 
determinar a porcentagem de áreas com presença de biofilme foi feito. 

Ao analisar os valores de IPV na Tabela 2, nota-se que todos os pacientes apresentaram 
altos índices, o que clinicamente se reproduz em depósitos de biofilme dentário 
presentes em todas (100%) ou quase todas (80%) as faces dos dentes e implantes. 
Desse modo, podemos inferir que os pacientes examinados nesse trabalho e 
diagnosticados com peri-implantite não apresentam um controle eficiente do acúmulo 
de biofilme e áreas de acúmulo se formaram junto aos dentes e implantes. 

Como já foi discutido, o biofilme é o principal fator de risco para as doenças peri-
implantares, e um controle deficiente do seu acúmulo resulta na formação de cálculo e, 
inevitavelmente, levará a uma resposta inflamatória local, a qual o desfecho será um 
quadro de doença peri-implantar, e insucesso do implante, se não for devidamente 
tratada. 

Assim, fica clara a relação dos dados obtidos com o IPV em relação aos dados 
encontrados no periograma: um alto índice de biofilme associado a pacientes que 
apresentam peri-implantite, a qual se reproduz em aumento de profundidade de 
sondagem e perda de suporte ósseo. 

O IPV é aplicado em relação a todos os dentes e implantes dentários presentes. 
Contudo, em reflexo ao controle ineficiente do acúmulo do biofilme, a prótese também 
é afetada pela higiene deficiente. Como é possível observar na Figura 2, a prótese fixa 
que é posicionada sobre os implantes dentários, apresenta áreas de acúmulo de 
biofilme e cálculo. 

A própria prótese representa um fator retentivo que facilita o acúmulo de detritos e 
dificulta a higienização. Os pacientes muitas vezes não conseguem realizar uma correta 
e adequada higienização, utilizando escovas dentárias e fio dentário, falhando na 
tentativa de evitar a formação de cálculo e acúmulo de biofilme. Isso acontece, quando 
o paciente não recebe as orientações e instruções sobre técnicas e materiais 
adequados, quando o paciente não está inserido dentro da terapia de manutenção ou, 
quando o mesmo não se encontra motivado e não participa ativamente do processo de 
estabelecimento de saúde bucal. 

Uma correta higienização vai além de destreza manual e dedicação de tempo. É de 
grande importância que o paciente se sinta motivado a cuidar da sua saúde bucal e 
entenda a importância e impacto disso na sua qualidade de vida. A motivação é uma 
grande ferramenta que deve ser trabalhada pelo cirurgião-dentista juntamente com o 
paciente, mediante conscientização e educação do paciente sobre os processos de 
saúde e doença que acometem a cavidade bucal, mais especificamente, neste trabalho, 
a peri-implantite. 

O paciente motivado, passa a conhecer o que é normal e o que é patológico, 
possibilitando uma mudança de hábitos, resultando em um paciente que exerce papel 
ativo no seu processo de recuperação e manutenção do estado de saúde, de forma 
muito mais eficiente. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1176 

 

Por sua vez, o ISG possibilita a avaliação da qualidade de higienização bucal a partir da 
presença ou ausência de sítios de inflamação, clinicamente representados por 
sangramento gengival, visto que a inflamação da gengiva marginal está diretamente 
relacionada ao acúmulo de biofilme. Este índice é importante, pois, em algumas 
situações, o IPV pode apresentar um resultado alterado em relação à realidade, devido 
ao fato de no momento da consulta, o paciente pode ter realizado uma higienização 
mais profunda, que não acontece no dia a dia, e os dados do exame não refletirem a 
realidade. 

Desse modo, o ISG pode validar ou invalidar as informações presentes no IPV em caso 
de grande discrepância, já que a inflamação gengival e sangramento clínico não podem 
ser mascarados pelo paciente. 

O exame é feito com uma sonda periodontal OMS, a qual é introduzida no sulco gengival 
e deslizada em sentindo distal-mesial por todo o sulco, tanto em região vestibular quanto 
em região lingual. O ISG é obtido em porcentagem e o cálculo é feito da seguinte 
maneira: 

ISG= Nº de faces com sangramento / Nº de dentes x 4 x 100 

Analisando os valores obtidos a partir do ISG, os implantes nº 1 ao 12 apresentaram 
valores elevados, os quais acompanham os altos valores de IPV. Apesar dos implantes 
nº 13 e 14 apresentarem valores mais baixos quando comparados com os outros, ainda 
assim são valores considerados altos em comparação com a normalidade (10%). Com 
o grande acúmulo de biofilme, sangramento a sondagem, aumento de profundidade de 
sondagem e perda de inserção óssea, características de doença peri-implantar ativa, é 
esperado encontrar altos índices de sangramento gengival a sondagem marginal, o que 
caracteriza inflamação do tecido peri-implantar marginal. 

É importante ressaltar que o IPV e o ISG não apontam o diagnóstico periodontal. O 
diagnóstico é determinado a partir do periograma em conjunto com os exames 
radiográficos realizados. 

  

 
Conclusão 
 

Conclui-se, baseado no presente trabalho, que os pacientes incluídos neste estudo, 
diagnosticados com peri-implantite, possuem condições de higiene bucal ineficientes 
que propiciam o acúmulo do biofilme dentário, dessa forma, favorecendo o 
desenvolvimento e progressão da peri-implantite. 

Fica claro a necessidade de melhor orientação e motivação desses pacientes, para 
alcançar um melhor prognóstico do tratamento da peri-implantite e manutenção dos 
implantes em boca. 

Contudo, deve-se enfatizar a necessidade da continuação desse estudo para atingir 
uma amostra significativa e possibilitar a obtenção de resultados mais significativos. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Periograma dos implantes no atendimento inicial. Valores de sondagem 
iniciais. 
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Figura 1: Implantes dentários e componentes protéticos com presença de cálculo e 
biofilme - Paciente 4. 
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Tabela 2: Índice de Placa Visível (IPV) no atendimento inicial. 
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Figura 2: Prótese fixa sobre implante de região mandibular - Paciente 4 - com acúmulo 
de biofilme bacteriano. 

 

 

Tabela 3: Índice de Sangramento Gengival no atendimento inicial. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL E MICROBIOLÓGICA 

DE BOLO COM FARINHA DA TORTA DA SEMENTE DE FAVELEIRA. 

Resumo 

A planta faveleira (Cnidoscolus quercifolius) é classificada como oleaginosa por 
apresentar sementes ricas em óleo comestível, além de conter compostos bioativos e 
proteínas. Farinhas de oleaginosas são utilizadas em produtos de panificação, 
aumentando o seu conteúdo nutricional, mas ainda não são encontrados estudos que 
explorem a utilização da farinha da torta da semente da faveleira para este fim. Dessa 
forma o objetivo do estudo foi elaborar bolos com a farinha da torta da semente de 
faveleira e avaliar as características nutricionais e microbiológicas desses produtos. 
Foram produzidas 3 formulações de bolo contendo 0, 25 e 50% de substituição da 
farinha de trigo pela da farinha do resíduo da semente de faveleira. Foi realizada a 
composição centesimal dos bolos e as análises microbiológicas de coliformes a 45 °C, 
Estafilococos coagulase postiva, Bacillus Cereus, Bolores e leveduras e Salmonella sp. 
Os bolos contendo maiores quantidades de farinha de faveleira apresentaram teores de 
proteínas, lipídios, umidade e cinzas superiores e carboidrato inferior em comparação à 
formulação padrão. Nenhuma das amostras apresentou resultados microbiológicos 
acima dos valores estabelecidos pela legislação vigente. Concluiu-se que a aplicação 
da farinha da torta da semente de faveleira em bolos é microbiologicamente segura e 
agrega valor nutricional ao produto. Sendo assim, trata-se de uma boa alternativa de 
aproveitamento do resíduo da prensagem da semente. 
 
Palavras-chave: Resíduo de prensagem, Oleaginosa, Produto de panificação 

TITLE: PREPARATION AND NUTRITIONAL AND MICROBIOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF CAKE WITH CAKE FLOUR FROM SEED TO FAVELEIRA 

Abstract 

The “faveleira” plant (Cnidoscolus quercifolius) is classed as oilseed by seeds rich in 
edible oil, in addition to containing bioactive compounds and proteins. Oilseed meal are 
used in bakery products, increasing your nutritional content, but still are not found studies 
that explore the use of pie flour faveleira seed for this purpose. Thus the objective of the 
study was to prepare cakes with flour from the faveleira seed residue and to evaluate 
the nutritional and microbiological characteristics of these products. Were produced 3 
cake formulations containing 0, 25, and 50% replacement of wheat flour by flour residue 
from seed to faveleira. Was performed the centesimal composition of the cakes and the 
microbiological analysis of coliforms to 45° C, coagulase positive staphylococci, Bacillus 
Cereus, yeasts and molds and Salmonella sp. cakes containing increased amounts of 
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faveleira flour showed levels of proteins, lipids, moisture and ash higher and lower 
carbohydrate compared to the standard formulation. None of the samples presented 
microbiological results above the values established by current legislation. It was 
concluded that the application of faveleira flour in cakes is microbiologically safe and 
adds nutritional value to the product, being a good alternative to use of the residue from 
the pressing of the seed. 
 
Keywords: Press Waste, Oilseed, Bakery Product 

Introdução 

A agroindústria se constitui como um dos maiores segmentos do agronegócio, o qual 
vem crescendo nos últimos tempos e movimentando boa parte da economia brasileira 
de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018). Com esse 
crescimento, porém, é possível observar uma maior geração de resíduos orgânicos. 
Segundo Rosa et al. (2011) os resíduos agroindustriais são produzidos pelo desperdício 
no uso de insumos, com as perdas relativas à cadeia de produção até que o produto 
chegue ao consumidor, principalmente no que se refere à geração de produtos sem 
evidente valor econômico. Garmus et al. (2009) afirma que o elevado índice de 
desperdício tem levado à busca por alternativas viáveis de aproveitamento dos resíduos 
gerados na elaboração de novos produtos para consumo humano, sendo a aplicação 
em produtos alimentares uma possibilidade interessante, visto que integra o potencial 
econômico e nutricional que determinado resíduo orgânico pode fornecer se aplicado a 
um novo produto ou nova formulação de produtos já inseridos no mercado. Diversos 
estudos como o de Menon (2014) citam a utilização de farinhas de compostos vegetais 
oriundos de atividades agroindustriais como um meio alternativo de destinação desses 
resíduos, de forma a agregar valor ao que geralmente é descartado e causa impactos 
ambientais. Tais farinhas vêm sendo largamente utilizadas no setor de panificação para 
a elaboração de produtos à base de cereais (PASQUALONE et al. 2018), pães 
(MIÑABARRO, 2012), biscoitos (THONGRAM, 2016), bolos (GULARTE, GÓMEZ e 
ROSELL, 2012) e outros. As farinhas podem ter como matéria-prima diversos resíduos 
vegetais como, por exemplo, os resíduos gerados após a extração do óleo de 
oleaginosas por prensagem a frio, os quais apresentam boas características nutricionais 
pelos elevados teores de proteínas que apresentam (CAVALCANTI e BORA, 2010). A 
planta faveleira (Cnidoscolus quercifolius) é um exemplo de espécie vegetal classificada 
como oleaginosa por apresentedar sementes ricas em óleo comestível com teor lipídico 
de aproximadamente 29,33%, além de conter compostos bioativos e proteínas 
(CAVALCANTI e BORA, 2010; RIBEIRO et al., 2017; MEDEIROS et al., 2018). Trata-se 
de uma planta arbórea, xerófila, com sementes ovoides, rígidas e lisas, cor cinzento-
pardacentas, ocorrendo no semi-árido em regiões de caatinga (OLIVEIRA, 2008; 
CAVALCANTI e BORA, 2010). Farinhas de oleaginosas são citadas em estudos, na 
suplementação (SANFUL et al. 2010; THAKUR e SUNOOJ, 2012) e enriquecimento 
(RASOOL, ANJUM e BUTT, 2005) de produtos de panificação como os já citados 
anteriormente, aumentando o seu conteúdo nutricional. No entanto, é essencial que a 
utilização de ainda mais resíduos vegetais seja explorada, com vistas à agregação de 
valor econômico, promoção do desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade 
nutricional de produtos como bolos e biscoitos, os quais são amplamente consumidos 
no Brasil. Apesar de já existirem estudos aplicando a farinha de algumas oleaginosas a 
produtos de panificação, como a farinha de amêndoa baru (PINELI et al., 2015), ainda 
não são encontrados estudos que explorem a utilização da farinha da torta da semente 
da faveleira para este fim. Dessa forma, é possível observar a possibilidade de utilização 
da torta da semente da faveleira como matéria-prima de uma farinha a ser implementada 
na produção de produtos panificados. Sendo assim, o objetivo do estudo foi elaborar 
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bolos com a farinha da torta da semente de faveleira e avaliar as características 
nutricionais e microbiológicas desses produtos. 
 
Metodologia 

 
As sementes utilizadas foram obtidas na cidade de São José do Seridó – Rio Grande 
do Norte, as quais foram retiradas manualmente dos frutos e o resíduo parcialmente 
desengordurado ou “torta” foi obtido após a extração do óleo por prensagem a frio com 
prensa hidráulica. Por se tratar de um método de extração que resulta em um óleo com 
melhores propriedades físico-químicas para uso na alimentação humana (RIBEIRO et 
al., 2019) pode-se considerar que a torta obtida por prensagem a frio também 
apresentará melhores condições para aplicação em produtos alimentícios, gerando 
assim, um aproveitamento tanto do resíduo da semente quanto do óleo. A torta passou 
pelo processo de secagem em estufa com ventilação de ar forçada e foi posteriormente 
triturada em triturador de café para a obtenção da farinha. Os bolos foram elaborados 
em diferentes níveis de substituição da farinha de trigo pela farinha de faveleira. Ao todo 
foram produzidas 3 formulações: A, B e C, contendo 0, 25 e 50% de substituição da 
farinha de trigo pela farinha do resíduo da semente de faveleira, respectivamente. Os 
ingredientes utilizados, bem como suas quantidades em cada formulação estão 
apresentados na Tabela 1 (em anexo). O cozimento foi realizado em forno a gás a uma 
temperatura média de 240°C e o tempo médio de preparo foi de 45 min. A Figura 1 (em 
anexo) apresenta as três formulações prontas. 
 
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  
 
Os bolos foram submetidos a determinação do Número Mais Provável por grama 
(NMP/g) de coliformes a 45 ºC e E. coli pelo método APHA, pesquisa de Salmonella sp. 
pelo método ISO 6579:2007 (FDA,1992), contagem de Estafilococus coagulase positiva, 
B. Cereus e contagem de bolores e leveduras pelo método APHA de acordo com o 
descrito por Silva (2001).  
 
CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL  
 
A caracterização nutricional foi feita a partir da composição centesimal dos bolos, que 
foi determinada de acordo com os métodos físico-químicos para análise de alimentos 
do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005). O teor de umidade foi mensurado por secagem 
em estufa a 105°C e o de cinzas em mufla a 550 °C. Já o teor de proteína total foi 
determinado, por meio do método de Kjeldahl. Para a determinação do conteúdo de 
lipídio total utilizou-se o método de Extração direta em Soxhlet. O percentual de 
carboidratos foi obtido por diferença, somando-se os teores de umidade, cinzas, 
proteínas e lipídios e subtraindo de 100%. A quantidade de carboidratos determinada 
incluiu, portanto, as fibras presentes nos bolos. 
 
Resultados e Discussões 

 
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 
  
Na determinação de NMP de coliformes a 45 °C, nenhuma das amostras apresentou 
resultado positivo. Na contagem de Estafilococus coagulase positiva, B. cereus e 
bolores e leveduras, não foi possível observar desenvolvimento de colônias típicas de 
nenhum desses microrganismos nas amostras analisadas. No que se refere à pesquisa 
de Salmonella sp., não foi detectada a presença do microrganismo em 25 g de amostra 
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em nenhuma das formulações do bolo padrão nem dos bolos com farinha de faveleira. 
Sendo assim, os resultados obtidos demonstraram que as amostras de bolo analisadas 
estão aptas para consumo humano, de acordo com os padrões estabelecidos pela RDC 
Nº 12 de 02 de janeiro de 2001, por apresentarem valores dentro das faixas limites para 
a categoria (Tabela 2 – anexo). Resultados semelhantes foram encontrados por 
COELHO e WOSIACKI (2010) quando avaliaram a farinha de bagaço de maçã na 
aplicação de produtos panificados. Em estudo de revisão de literatura, Oliveira et al. 
(2010) concluiu que um dos principais fatores causais de Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA’S) foi a manipulação inadequada de alimentos, o que evidencia a 
importância das boas práticas de manipulação na produção de alimentos seguros. Silva 
et al. (2015) retrata ainda que a garantia da segurança dos alimentos tem sido discutida 
e estudos sobre condições higiênicas e práticas de manipulação e preparo de alimentos 
são pertinentes. Sendo assim, é possível perceber que todos os bolos foram preparados 
de maneira segura, seguindo os princípios das Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos, garantindo assim, a segurança dos consumidores.  
  
CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL  
  
Os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos encontrados para as 
amostras de bolo estão descritos na Tabela 3 (em anexo). Pôde-se observar que 
conforme a proporção da farinha do resíduo da prensagem da semente de faveleira 
aumentou nas formulações, o teor lipídico também aumentou. Em seu estudo, Pineli et 
al. (2015) observou também, um aumento na quantidade de lipídios em bolo feito com 
farinha de amêndoa baru, quando comparado à formulação padrão, sem a farinha. 
Diante do exposto, é possível afirmar que a utilização da farinha da semente de faveleira 
na produção de bolos agrega valor nutricional ao produto, tendo em vista que seu perfil 
lipídico é composto principalmente de ácidos graxos insaturados, em sua maior parte 
poliinsaturados, dos quais o mais abundante é o ácido linoleico, segundo descreve 
Ribeiro et al. (2017). Os teores de umidade e cinzas das amostras dos bolos contendo 
a farinha de faveleira se mostraram maiores do que o encontrado para a formulação 
sem a farinha, estando de acordo com os resultados encontrados por Chinma et al. 
(2014) após adicionar a farinha de moringa germinada ao trigo, para a produção de 
bolos. Pode-se associar o aumento das cinzas como um indício de maiores quantidades 
de minerais nos produtos com a farinha de faveleira. Devido ao fato do resíduo pós 
prensagem da semente de faveleira (denominado como torta) apresentar elevado teor 
de proteínas (CAVALCANTI e BORA, 2010), pode-se inferir que os bolos feitos com a 
farinha da torta apresentam valor nutricional agregado pela adição dessa matéria prima 
proteica. Em consonância, os resultados observados na mensuração de proteínas dos 
bolos mostraram que conforme a concentração de farinha de faveleira aumentou, houve 
aumento da proteína na amostra. Ademais, de acordo com a Legislação brasileira 
(BRASIL, 2012), o bolo contendo 25% (B) e 50% (C) de farinha de faveleira pode ser 
rotulado como alimento fonte e de alto conteúdo de proteína, respectivamente. Por fim, 
observou-se uma diminuição gradativa do conteúdo de carboidratos conforme uma 
maior quantidade farinha de faveleira foi utilizada na formulação dos bolos. Segundo 
Jenkins (1981) essa diminuição juntamente com o aumento das quantidades de lipídios 
e proteínas pode contribuir para a diminuição do índice glicêmicos dos produtos, neste 
caso, os bolos. 
 
Conclusão 
 
Concluiu-se que a aplicação da farinha de faveleira em bolos é microbiologicamente 
segura e agrega valor nutricional ao produto, aumentando teores de umidade, cinzas, 
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lipídios e proteínas. Sendo assim, trata-se de uma alternativa viável de aproveitamento 
do resíduo da prensagem da semente de faveleira. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Formulações contendo 0, 25 e 50% de substituição da farinha de trigo pela 
farinha do resíduo da prensagem da semente de faveleira (A, B e C, respectivamente). 
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Tabela 1 - Formulações dos bolos elaborados com diferentes níveis de substituição da 
farinha de trigo pela farinha da torta da semente de faveleira. 

 

 

Tabela 2. Resultados das análises microbiológicas em comparação com os parâmetros 
legais. 
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Tabela 3. Composição nutricional de bolos com 0%, 25% e 50% de substituição da 
farinha de trigo pela farinha de faveleira (A, B e C, respectivamente) em 100 gramas do 
alimento. 
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TÍTULO: CÂNCER ORAL NA ATENÇÃO BÁSICA: CONHECIMENTO DO DENTISTA 

DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Resumo 

O câncer de boca apresenta-se como um problema de Saúde Pública no Brasil, devido 
às altas taxas de morbimortalidade e diagnóstico tardio. Para o ano de 2018 foram 
estimados mais de 14 mil novos casos, sendo o quinto tipo de neoplasia mais comum 
dentre os homens. Diante da organização dos serviços de saúde brasileiros em níveis 
e sabendo-se que a atenção primária tem papel fundamental nas atividades de 
prevenção e diagnóstico, é essencial que os profissionais ali presentes tenham 
conhecimento sobre os fatores etiológicos, principais características e métodos de 
diagnóstico do câncer de boca, aplicando tais conhecimentos em sua prática clínica 
rotineira. O presente estudo trata de uma avaliação da percepção dos Cirurgiões-
Dentistas, integrantes das Equipes de saúde Bucal, do município de Natal-RN, tendo 
um questionário semiestruturado com o total de 25 questões como instrumento de coleta 
que foi aplicado a todos os profissionais que aceitaram colaborar com a pesquisa. 
Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados coletados e 
compilação dos resultados. 
 
Palavras-chave: Câncer de Boca. Cirurgião-Dentista. Percepção. 

TITLE: CANCER OF MOUTH IN BASIC ATTENTION: PERCEPTION OF DENTIST, 

MEMBERS OF THE TEAMS OF ORAL HEALTH, IN THE MUNICIPALITY OF NATAL-

RN. 

Abstract 

The Mouth cancer presents as a Public Health problem in Brazil, due to the high rates of 
morbidity and mortality and late diagnosis. For the year 2018 are estimated more than 
14 thousand new cases, being the fifth type of neoplasia more common among men. In 
view of the organization of Brazilian health services at levels and knowing that primary 
care plays a fundamental role in prevention and diagnosis activities, it is essential that 
the professionals present there have knowledge about the etiological factors, main 
characteristics and methods of diagnosis of oral cancer , applying such knowledge in 
their routine clinical practice. The present study is an evaluation of the perception of the 
dentist, members of the Oral Health Teams, in the city of Natal-RN, having a 
semistructured questionnaire with a total of 25 questions as a collection instrument that 
will be applied to all professionals who agree to collaborate with the research. Currently, 
the research is in the phase of analysis of the collected data and compilation of the 
results. 
 
Keywords: Mouth Cancer. Dentist. Perception. 
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De acordo com as estatísticas mundiais, no ano de 2007, aproximadamente 200 mil 
novos casos de câncer bucal foram diagnosticados e a maior incidência de casos 
ocorreu na Melanésia (Papua Nova Guiné, Ilhas Fiji, Ilhas Salomão, Vanuatu) - 31,5 
casos por 100 mil homens e 20,2 casos por 100 mil mulheres, seguida pelo Sul da Ásia 
(Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Iran, Cazaquistão, Quirguistão, Nepal, 
Paquistão, Sri Lanka, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão) - 12,7 casos por 100 
mil homens e 8,3 casos por 100 mil mulheres (GARCIA et al., 2007). Segundo o Inca 
2016, o Brasil tem a 3ª maior incidência de câncer bucal do mundo, atrás apenas da 
Índia e da antiga Tchecoslováquia. São esperados em 2018 mais de 14 mil novos casos 
de câncer bucal, com o estado de São Paulo apresentando a pior estimativa, quase 
4.000 novos casos (INCA, 2018). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
43% das mortes por câncer são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool, por maus 
hábitos alimentares e de estilo de vida e infecções. Ainda sobre as estimativas, para o 
estado do Rio Grande do Norte são estimados 230 novos casos, sendo 140 destes em 
homens e 90 em mulheres. No Brasil o câncer de boca é o quinto tipo mais prevalente 
nos homens (INCA 2018). O câncer de boca compreendendo doenças do lábio, língua, 
gengiva, assoalho da boca, palato, glândulas salivares, amígdala e faringe (CID-10 
C00.0 a C14.8) têm o seu desenvolvimento associado a fatores extrínsecos ou 
ambientais. Os fatores extrínsecos envolvem tabagismo, etilismo, dietas pobres em 
vegetais, exposição à luz ultravioleta, infecção viral, má-higiene bucal e os intrínsecos, 
referentes ao indivíduo como idade, raça, sexo, mutações espontâneas e/ou herdadas. 
A grande prevalência da doença está relacionada à ação de agentes físicos e químicos 
com potencial mutagênico, sendo que dentre eles a combinação de tabaco com o 
consumo de bebidas alcoólicas é a causa de cerca de 65% a 90% das neoplasias 
bucais. (SOUZA JÚNIOR SA., 2006). A sobrevida e as sequelas funcionais após o 
tratamento são diretamente relacionadas ao estádio clínico em que a lesão é tratada. 
Para lesões em estádio clínico III e IV a sobrevida global a cinco anos está em cerca de 
40% e para tumores irressecáveis, essa taxa não ultrapassa 10%. Um fato preocupante 
quanto ao diagnóstico é que no Brasil o índice de identificação de lesões malignas 
iniciais na boca é muito baixo, corresponde a menos de 10% dos casos diagnosticados. 
A maioria dos casos de câncer de boca só são diagnosticados quando passam a ser 
sintomáticos. Nesse momento as lesões já ultrapassaram os 2 cm e apresentam 
metástase regional para os linfonodos (VOLKWEIS et al., 2014). Independente da 
inserção na rede pública ou privada, pressupõe-se que todo cirurgião-dentista deva ter 
informações sobre os fatores de risco e diagnóstico precoce do câncer bucal, tendo 
condutas que possam articular tais conhecimentos em sua rotina profissional. No 
entanto, o fato do câncer de boca continuar sendo um relevante problema de saúde 
pública revela que tal pressuposto não tem sido evidenciado no cotidiano dos serviços 
odontológicos. (LOPES,2003). E se tratando dos serviços de saúde bucal oferecidos 
pela rede pública brasileira, pautados na Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 
Sorridente), afirma-se dentre as responsabilidade das Equipes de Saúde Bucal na 
Atenção Básica: Ações de promoção e proteção à saúde; Ações de recuperação e 
Prevenção e controle de câncer bucal; (Departamento de Atenção Básica, 2012). Ou 
seja, é necessário que os profissionais inseridos na Rede de Atenção Primária tenham 
o conhecimento e condutas que os levem a cumprir tais responsabilidades. Nesse 
sentido, pretende-se avaliar a percepção dos Cirurgiões-Dentistas, integrantes das 
Equipes de Saúde Bucal de Natal, sobre o Câncer de Boca, suas principais 
características, fatores etiológicos, diagnóstico e conduta profissional. 
 
Metodologia 
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Tipo de estudo O presente estudo apresenta-se como uma pesquisa de corte 
transversal, abordagem quantitativa, descritiva e de caráter censitário, com o 
envolvimento da população de Cirurgiões-Dentistas integrantes das Equipes de Saúde 
Bucal do município de Natal-RN, no ano de 2019. Um dos delineamentos mais 
empregados na pesquisa epidemiológica consiste no estudo transversal. Nesta 
modalidade de estudo pode-se investigar “causa” e “efeito” de maneira simultânea e 
averiguar a associação existente entre a exposição e a doença (Rouquayrol, Filho; 
2003). Os estudos transversais têm como vantagens ser de baixo custo e não 
apresentar perdas no seguimento envolvido no estudo (HOCHMAN et al, 2005). Campo 
do estudo O município de Natal tem uma população estimada de 869.954 habitantes, 
em 2015 (IBGE, 2016) e apresenta a seguinte distribuição nos serviços de Atenção 
Básica: Quadro 1: Distribuição dos Serviços de Atenção Básica em Natal –RN,2018. 
Categoria Total de implantados no município Agentes Comunitários de Saúde 490 
Equipe de Saúde da Família 98 Equipe de Saúde Bucal 60 (Departamento de Atenção 
Básica, 2018) Observa-se que para o município que as coberturas referentes aos 
serviços de Atenção Primária ainda são consideradas baixas, tendo a saúde bucal uma 
Cobertura Potencial Populacional de aproximadamente 36,26%, ou seja, o acesso aos 
serviços ainda é baixo e a necessidade de ampliação, avaliação e fortalecimento das 
ESB e suas ações é notória. População de estudo O estudo foi realizado com a 
população de Cirurgiões-Dentistas das Equipes de Saúde Bucal do município de Natal-
RN, aproximadamente 90 profissionais, segundo dados do Departamento de Atenção 
Básica. Tendo como critérios: a) Critérios de inclusão: Será incluído nesse estudo toda 
a população de CD integrante das Equipes de saúde Bucal do município de Natal-RN, 
no ano de 2018. b) Critérios de exclusão: Não participarão desse estudo aqueles que 
no período de aplicação do questionário estiverem em período de férias, afastados por 
licença médica, aqueles que se recusarem a participar da pesquisa ou se recusem a 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Aspectos Éticos Este 
estudo seguirá os critérios e exigências estabelecidos pela resolução CNS nº 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde, já submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e obtido parecer favorável ao 
seu desenvolvimento. Os participantes serão devidamente informados sobre os 
objetivos da pesquisa e, antes de se submeterem ao questionário, assinarão o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O anonimato será garantido a todos os 
participantes da pesquisa. Coleta de dados O instrumento de coleta trata-se de um 
questionário semiestruturado composto por 25 questões (Anexo A), sendo 7 discursivas 
e 18 objetivas, e contendo os devidos espaços necessários para as respostas. O 
instrumento foi entregue aos participantes, de modo que esses fossem os responsáveis 
por assinalar e responder a próprio punho os questionamentos. O questionário foi então 
coletado para posterior análise dos dados. Teste do instrumento de pesquisa Foi 
realizado um teste do questionário com 10 alunos dos 8° e 9° períodos do curso de 
Odontologia da UFRN no período letivo de 2017.2 e com 10 cirurgiões-dentistas. A 
intenção do teste foi averiguar a clareza das questões, de modo que o questionário final 
fornecesse dados precisos e condizentes com os objetivos gerais e específicos da 
pesquisa. Análise dos dados As questões abertas serão categorizadas usando o 
programa Alceste, tendo como parâmetro as palavras repetidas. Os dados serão então 
digitados e armazenados no programa SPSS versão 20.0, para que inicialmente se 
realize uma análise descritiva. Uma análise bivariada será conduzida. Para tanto, serão 
realizados os testes de Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher, a depender do 
número de desfechos por categorias. Considerando para ambos o nível de significância 
de 5%. 
 
Resultados e Discussões 
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O presente estudo não apresenta resultados finais, pois a fase de aplicação do 
questionário teve fim recentemente. A população de cirurgiões dentistas de Natal que 
atuam na atenção básica tem um número aproximado de 90 profissionais. Entretanto só 
foi possível realizar a aplicação do questionário com 54 participantes. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que após o recebimento de parecer favorável do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a realização 
do teste piloto, com consequente ajuste do questionário inicial, o estudo se encontra 
atualmente em fase de análise dos dados e estatística. Somente recentemente foi 
possível concluir a aplicação do questionário com a população alvo, totalizando 54 
participantes. 
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TÍTULO: PERFIL EVACUATÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

MIELOMENINGOCELE. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A função intestinal geralmente é prejudicada na presença da 
mielomeningocele (MMC), podendo causar impactos na atividade e participação dessa 
população. OBJETIVO: Avaliar o comportamento evacuatório em pacientes com MMC. 
MÉTODOS: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. 26 crianças e 
adolescentes com MMC foram avaliadas, com média de idade de 7,03 anos. A avaliação 
se deu através de entrevista, utilizando os critérios de ROMA III, escala do Bristol Stool 
e perguntas sobre a rotina evacuatória. RESULTADOS: 88,46% dos pacientes 
apresentaram constipação funcional de acordo com os Critérios do Roma III e 46,15% 
possuem fezes Tipo 1, segundo a Escala de Bristol Stool. CONCLUSÃO: Foi observado 
a presença de constipação na maioria das crianças e adolescentes com MMC, 
demonstrando a necessidade de traçar estratégias para o tratamento desta disfunção 
 
Palavras-chave: Intestino neurogênico; mielomeningocele;constipação 

TITLE: EVACUATORY PROFILE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

MYELOMENINGOCELE 

Abstract 
INTRODUCTION: Intestinal function is usually impaired in the presence of 
myelomeningocele (MMC), which may impact on the activity and participation of this 
population. OBJECTIVE: To evaluate evacuatory behavior in patients with MMC. 
METHODS: The study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal 
University of Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. 26 children and 
adolescents with MMC were evaluated, with a mean age of 7.03 years. The evaluation 
was made through interviews, using the criteria of ROMA III, Bristol Stool scale and 
questions about the evacuatory routine. RESULTS: 88,46% of patients had functional 
constipation according to the Rome III Criteria and 44% had Type 1 stool according to 
the Bristol Stool Scale. CONCLUSION: Constipation was observed in most children and 
adolescents with MMC, demonstrating the need to outline strategies for the treatment of 
this dysfunction. 
 
Keywords: Neurogenic Bowel;Meningomyelocele;Common Cold 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

A mielomeningocele (MMC) é uma malformação embrionária do sistema nervoso central 
decorrente de uma falha no fechamento do tubo neural(BIZZI, MACHADO ,2012), 
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gerando alterações neurológicas, impactando nas funções motoras, sensitivas, tróficas 
e esfincterianas, repercutindo desta forma nas disfunções urinárias e intestinais, 
conhecidas como bexiga neurogênica (BN) e intestino neurogênico (IN) . 
(SANTOS,2010) 

A função intestinal é prejudicada a partir da falha do sistema nervoso central (SNC) em 
controlar o funcionamento do armazenamento e eliminação dos nutrientes. Dessa 
forma, ocorrem complicações como dor, distensão abdominal, alteração da 
sensibilidade visceral, incontinência fecal ou constipação, fissuras anais e prolapsos 
retal. Acrescenta-se ainda, os fatores psicossociais como limitação da interação social, 
diminuição da qualidade de vida devido às perdas involuntárias de fezes e/ou 
impactação fecal. (SANTOS, et.al 2015). 

Embora os estudos apresentem ciência da presença desta alteração por parte dos 
aspectos fisiopatológicos da Mielomeningocele, poucos são os estudos que abordam a 
prevalência e formas de tratamento especializado para esse fim. 

O tratamento do intestino neurogênico, nos últimos anos consiste na desimpactação de 
fezes no cólon e no reto, administração de fármacos e por modificação no 
comportamento evacuatório, através de alimentação saudável e estímulo respiratório 
correto no momento da evacuação. Embora existam poucos avanços no que diz respeito 
ao tratamento das disfunções de eliminação para pacientes neurológicos, é de 
conhecimento que as mudanças que ocorrem no comportamento intestinal podem 
garantir um melhor funcionamento da bexiga neurogênica e consequentemente gerar 
uma melhor qualidade de vida para a criança com MMC. (SÁ et, al. 2010). 

Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de apresentar a prevalência da 
constipação intestinal, bem como suas características e tipo de crianças e adolescentes 
com Mielomeningocele. 

2.OBJETIVO 

Avaliar o comportamento evacuatório de pacientes com MMC. 

 
Metodologia 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças portadoras de bexiga e 
intestino neurogênicos, atendidas no serviço de reabilitação do Centro de educação e 
pesquisa em saúde Anita Garibaldi (CEPS) ,localizado no município de Macaíba/RN. 
Encaminhadas para o serviço de fisioterapia pélvica no período de junho de 2018 a julho 
de 2019. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
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A amostra consiste em 26 crianças e adolescentes entre 2 a 18 anos de idade com BN 
e IN decorrentes da mielomeningocele, atendidas no serviço de fisioterapia do CEPS. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537, respeitando os 
aspectos éticos relativo a sujeitos humanos, conforme a resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Os sujeitos serão esclarecidos e 
convidados à participarem da pesquisa e solicitado a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento Livre e 
esclarecido (TALE). 

3.4 PROTOCOLO 

Após a assinatura do TCLE do responsável e o TALE, a criança será avaliada através 
de uma ficha de avaliação contendo dados sociodemográficos, hábitos evacuatórios e 
função intestinal. 

Os hábitos evacuatórios serão avaliados de acordo com os Critérios de Roma III, na 
qual as perguntas se baseiam em diagnosticar constipação intestinal. Neste caso, o 
paciente tem que apresentar por pelo menos 3 meses os seguintes sintomas: esforço 
evacuatório em mais de 25% das evacuações; sensação de evacuações incompletas 
em mais de 25% das evacuações; fezes endurecidas em mais de 25% das evacuações; 
menos de três evacuações por semana; sensação de obstrução de saída em mais de 
25% das evacuações; manobras manuais facilitadoras de evacuação em mais de 25% 
das evacuações [Greger, L., Saeed, H., Peter, M., Ole, T., Luis Bustos, F., James, G., 
Anton, L. M. (2010). Constipação : uma perspectiva mundial. World Gastroenterology 
Organisation Guidelines, 2–13.]. 

Após a aplicação da ficha, os pais foram orientados à preencher o diário de eliminação 
por 3 dias, fornecendo os dados sobre o número de defecações, sensibilidade 
evacuatória, presença de esforço, quantidade e tipo de fezes de acordo com a escala 
de Bristol (figura 1), um dado objetivo da forma das fezes, na qual o tipo 1 a 2 os 
pacientes são considerados constipados, de 3 a 4 com fezes normais e 5 a 7 diarréia. 
(FACHIN, et al. 2018). 

 
Resultados e Discussões 

 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A amostra foi composta por 26 pacientes com MMC, na qual 14 foram do sexo masculino 
e 12 do sexo feminino, com média de idade de 7,03 anos (4 meses - 9 anos). Destes 
65,38% dos participantes apresentaram ausência de desejo de evacuação e 88,46% 
constipação funcional. Segundo Ausili et. al, (2010), crianças com MMC, de acordo com 
o nível de lesão, apresentam diminuição da capacidade de empurrar as fezes, podendo 
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estar associado a uma diminuição do trânsito colônico, desejo evacuatório debilitado e 
reflexo fisiológico preservado. 

Tabela 1: Características dos critérios de Roma presentes na amostra. (Anexo 01) 

FONTE: critérios de ROMA 

A falta de sensibilidade e percepção da evacuação das crianças e adolescentes com 
MMC, requereu uma dificuldade de avaliar a sensação de esvaziamento incompleto e 
de obstrução de saída, sendo estes critérios relatados pelos cuidadores de acordo com 
sua percepção durante os cuidados diários, na qual, 42,30% deles acreditam que exista 
alguma obstrução anorretal. 

Segundo o Guideline 2010, o principal tratamento para a constipação é uso de 
medicamentos que facilitam a evacuação, provocando contrações intestinais ou 
aumentando a absorção de água no intestino, melhorando a consistência das fezes. 
Observa-se que 50% da amostra utilizava algum tipo destes medicamentos, porém 
30,76% destes pacientes ainda precisavam realizar força excessiva para evacuar, 
podendo justificar pelo fato que 43,30% não tinham rotina de utilizar o vaso sanitário, 
alterando o posicionamento adequado que facilita a evacuação. 

Nos dados abordados, 73% apresentam fezes ressecadas, 46,15% tipo 1 e 26,92% tipo 
2, segundo a escala de Bristol, evidenciando que mesmo uma grande parte da 
população fazendo uso de medicamento, há uma má qualidade das fezes. Assim, as 
fezes continuam no reto, com absorção de água das fezes retidas, tornando as fezes 
mais ressecadas e por conseguinte a evacuação mais difícil. (Vandenplas e Deverek, 
2019), acrescenta que o comportamento anormal do trânsito intestinal , pode levar a 
impactação fecal, incontinência fecal por transbordamento, perda da sensação retal, 
além do desconforto abdominal, tais dores provocam irritabilidade do paciente, 
restringindo a atividades diárias, havendo impacto na sua qualidade de vida. 

Em 2014, a sociedade Norte-americana e Européia de Gastroenterologia, Hepatologia 
e Nutrição em Pediatria emitiram algumas das possíveis causas associadas à 
constipação como obstrução mecânica, transtornos neurológicos, condições endócrinas 
metabólicas, transtornos gastrointestinais e miopatias. Nota-se a multifatorialidade que 
influenciam a constipação e a necessidade de uma correta avaliação clínica. 

Desta forma se faz necessário a utilização de estratégias de tratamento para a 
constipação intestinal em crianças e adolescentes com MMC, visando melhor 
funcionalidade, impactando na melhora da qualidade de vida. 

 
Conclusão 

 

6. CONCLUSÃO 

No grupo estudado, é possível observar que a maioria das crianças com 
mielomeningocele apresentaram constipação, no entanto , observa-se algumas 
particularidades como o tamanho amostral e a complexa interação de fatores que 
cercam a constipação. Evidencia-se também um atendimento interdisciplinar devido à 
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multiplicidade de comorbidades associadas a mielomeningocele. Assim, é importante a 
atenção para estes sintomas por se tratar de uma população de crianças com grandes 
deficiências e lesões permanentes como melhor forma de entender os procedimentos 
que deverão ser utilizados, bem como a equipe multiprofissional responsável para o 
tratamento. 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DE BOLSISTA NO PROJETO "EFICÁCIA DA SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA NO ENSINO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO CONTEXTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE" 

Resumo 

 

O estudo tem por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de estudantes 
do curso técnico em enfermagem a partir do uso da simulação no ensino de suporte 
básico de vida no contexto da Atenção Primária à Saúde. O estudo está dividido em 
duas etapas: a primeira trata-se de uma revisão de literatura e a segunda de um estudo 
longitudinal, com abordagem quantitativa. Será utilizado o delineamento quase-
experimental de grupo-controle não-equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. O estudo 
será desenvolvido em duas escolas técnicas em enfermagem da cidade do Natal/RN, 
com estudantes do último período do curso. A avaliação de conhecimento será aplicada 
em dois momentos: pré-teste e pós-teste. Atualmente a pesquisa encontra-se na 
primeira fase correspondente a revisão de literatura. O estudo possibilitará subsídios 
para modificação do processo de ensino e aprendizagem na área da saúde. 

 
 
Palavras-chave: Educação. Simulação. Suporte Básico de Vida. enfermagem. 

TITLE: CONTRIBUTION OF SCHOLARSHIP IN THE PROJECT "EFFECTIVENESS OF 

REALISTIC SIMULATION IN BASIC LIFE SUPPORT TEACHING IN CONTEXT OF 

PRIMARY HEALTH CARE" 

Abstract 

 

The study aims to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of students 
in the technical nursing course from the use of simulation in the teaching of basic life 
support in the context of Primary Health Care. The study is divided into two stages: the 
first This is a literature review and the second is a longitudinal study with a quantitative 
approach. The quasi-experimental design of a non-equivalent pre-test and post-test 
control group will be used. The study will be developed in two technical nursing schools 
in Natal / RN, with students from the last period of the course. The knowledge 
assessment will be applied in two moments: pretest and posttest. Currently the research 
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is in the first phase corresponding to literature review. The study will allow subsidies for 
modification of the teaching and learning process in the health area. 

 
 
Keywords: Education. Simulation. Basic suport of life. nursing. 

Introdução 

A simulação realística apresenta-se como um processo dinâmico que envolve a criação 
de uma oportunidade hipotética que incorpora uma representação autêntica da 
realidade, capaz de ampliar experiências ou situações clínicas, fazendo com que o aluno 
adquira experiência prática sem comprometer a integridade do paciente em uma 
situação real (BLAND; TOPPING; WOOD, 2011; BARRETO et al., 2014). Estudos têm 
demonstrado a contribuição da simulação em várias áreas clínicas, bem como no 
desenvolvimento cognitivo e psicomotor (LEE; OH, 2015; GOÉS et al., 2017). Além 
disso, sabe-se que a simulação ajuda a consolidar o conhecimento, desenvolver 
técnicas, habilidades relacionais, pensar e refletir, e para o desenvolvimento profissional 
(MARTINS, 2017). Como estratégia de educação cognitiva e comportamental, promove 
altos níveis de satisfação e autoconfiança (CAMACHO, 2011). Diante disso, resta claro 
a importância de se analisar os efeitos da utilização da simulação na formação em 
saúde. Disto desponta a especial relevância de se examinar tais efeitos na formação 
dos profissionais da enfermagem, visto que constituem uma parcela significativa dos 
trabalhadores da área da saúde.A profissionalização e a qualificação profissional dos 
trabalhadores de nível médio representam o melhor caminho para se alinhar à crescente 
incorporação de novas tecnologias e mudanças na divisão técnica do trabalho, uma vez 
que a força de trabalho passa por sucessivas e constantes alterações em termos de 
composição ocupacional, qualificação e escolaridade, assim como as demandas da 
população também modificam os cuidados em saúde, e esta categoria profissional 
corresponde ao maior contingente de trabalhadores na área da saúde. (GOTTEMS; 
ALVES; SENA, 2007). O nível primário de atenção à saúde tem a atribuição e a 
prerrogativa primordiais de acolher e atender as urgências de baixa 
gravidade/complexidade, proporcionando ao paciente a resolutividade (BRASIL, 2006). 
Nesse âmbito, a ressuscitação cardiopulmonar apresenta-se como um dos maiores 
desafios a ser enfrentado pelos profissionais, não somente pelo risco de insucesso, mas 
também por se tratar de uma situação naturalmente estressante e atravessada por 
fatores psicológicos (AHA, 2015). Estima-se que mais da metade das Paradas 
Cardiorrespiratórias relacionadas à doença cardíaca isquêmica ocorrem fora do hospital 
(AHA, 2015). Dados estatísticos mostram que a Parada cardiorrespiratória é a principal 
causa de morte nos Estados Unidos, Europa e Canadá e a sua chance de sobrevivência, 
após o evento, varia de 2% a 49%, dependendo do ritmo cardíaco original e do início 
precoce de reanimação (SARDO; DAL SASSO, 2008; GUIMARÃES et al., 2009). É 
imprescindível, portanto, que profissionais em Saúde da Família, em sua formação, 
sejam preparados para executar uma abordagem primária às vítimas desse tipo de 
agravo, em virtude de sua proximidade. Sabe-se que a escolha correta pelas tecnologias 
educacionais e as estratégias de ensino e aprendizagem durante o processo formativo 
pode determinar o sucesso da aprendizagem. Uma dessas tecnologias é a simulação 
realística, objeto de estudo do presente projeto. O presente projeto justifica-se pela 
percepção de que os técnicos de enfermagem compõem a maior quantidade de 
profissionais da saúde, havendo evidências de déficit de conhecimento da equipe de 
enfermagem no atendimento às urgências, e, ainda, no considerável quantitativo de 
mortes por falta de conhecimento sobre o atendimento pré-hospitalar às urgências no 
contexto da Atenção Primária à Saúde. Com isso, pretende-se estudar a eficácia da 
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simulação no ensino de Suporte Básico de Vida com estudantes técnicos de 
enfermagem para uma atuação na Atenção Primária à Saúde. 

 
Metodologia 

 

O estudo é compreendido em duas fases: A primeira trata-se de uma revisão de 
literatura em bases nacionais e internacionais. A primeira fase possibilita melhor 
aproximação com a temática de simulação realística. A segunda fase, corresponde a 
um estudo longitudinal, com abordagem quantitativa. Os critérios de inclusão são 
estudantes do último período do curso técnico em enfermagem, e que tenham cursado 
ao menos uma disciplina relacionada a Suporte Básico de Vida e estejam presentes 
durante a aplicação dos instrumentos da pesquisa e das intervenções. Os objetivos 
serão explicados e mediante concessão individual, será aplicado um será aplicado um 
instrumento de caracterização sociodemográfica. Após essa etapa, os estudantes serão 
divididos aleatoriamente, em cada instituição pesquisada, em dois grupos não 
equivalentes: grupo experimental e grupo controle. A avaliação de conhecimento 
contará com 10 questões de múltipla escolha referentes aos conteúdos de suporte 
básico de vida. O desempenho cognitivo se constituirá como parâmetro primordial para 
a avaliação da eficácia da utilização da simulação, através da aplicação do teste de 
conhecimento (antes e depois), construída pelo pesquisador com base nas diretrizes da 
American Heart Association. Na validação, será utilizado o teste de concordância de 
Kappa, sendo aceita a concordância maior ou igual a 0,61 para que a concordância seja, 
no mínimo, substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente, excelente (0,81 – 1). A 
avaliação de conhecimento será aplicada em dois momentos: pré-teste e pós-teste. O 
grupo controle participará do curso teórico-prático de Suporte Básico de Vida com 
ênfase na Atenção Primária à Saúde com as seguintes estratégias metodológicas: aula 
expositiva e demonstração. Já o grupo experimental participará do mesmo curso, 
porém, com as seguintes estratégias: aula expositiva, treino de habilidades e simulação 
realística. Para o grupo controle, será realizada a seguinte sequência: aplicação do 
instrumento de mensuração de conhecimento prévio acerca da temática a ser 
trabalhada, condução da aula expositiva, mensuração dos conhecimentos adquiridos 
imediatamente e 30 dias após a finalização dos encontros. Já no grupo experimental, 
será realizada a seguinte sequência: aplicação do instrumento de mensuração de 
conhecimento prévio acerca das temáticas a serem trabalhadas nas aulas, condução 
da aula expositiva, treino de habilidades, vivência nas simulações e mensuração dos 
conhecimentos adquiridos imediatamente e 30 dias após a finalização dos encontros. 
Os cenários de simulação serão construídos e executados previamente, a fim de 
averiguar possíveis falhas e realizar adaptações dos desenhos. Para isso, serão 
executados um teste piloto e prévia capacitação da equipe para a coleta de dados. Para 
o desenvolvimento das simulações, serão utilizados manequins de baixa fidelidade, que 
são simuladores estáticos, e paciente-padrão, que são atores treinados para atuar e 
reproduzir comportamentos de usuários em diversas situações e estabelecimentos de 
assistência à saúde (COSTA et al., 2016). Os cenários de simulação serão construídos 
a partir dos instrumentos e referenciais disponíveis, na literatura, da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (MARTINS et al., 2014). O banco de dados será construído 
em formato Microsoft Excel, versão 2014. Para a aplicação de testes estatísticos, será 
utilizado o software Statistic SPSS, versão 24.0. 

 
Resultados e Discussões 
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Atualmente a pesquisa encontra-se na segunda fase que corresponde a coleta de 
dados. A primeira fase correspondente a revisão de literatura teve grande importância 
pois possibilitou maior aproximação com a temática da Simulação Realística. A 
estratégia de Simulação Realística é fundamentada por concepções teóricas de 
aprendizagem robustas que trazem a experiência diretamente relacionada a 
aprendizagem. O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em 
Psicologia, com base no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência 
(GIUSTA, 2013). Esse modelo de aprendizagem se utiliza de tecnologias, replicando 
cenários simulando a prática, em ambiente controlado e realista, onde o estudante 
participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem, almejando praticar 
exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e processos (COSTA, 2018). 
Apresenta-se como um processo dinâmico que envolve a criação de uma oportunidade 
hipotética que incorpora uma representação autêntica da realidade, capaz de ampliar 
experiências ou situações clínicas, fazendo com que o aluno adquira experiência prática 
sem comprometer a integridade do paciente em uma situação real (JEFFRIES, 2012). 
Essa estratégia é considerada um veículo de aquisição de pensamento crítico, de 
conhecimento e de habilidades, o que permite, dentre outras coisas, identificar a 
evolução do quadro clínico de um paciente (LAPKIN et al., 2010). Em consonância, 
Harder (2010) e Costa et al. (2017) ratificam esse achado, evidenciando o caráter da 
simulação como mecanismo de aperfeiçoamento das habilidades assistenciais, e que, 
quando comparada a outras estratégias de ensino, destaca-se por integrar teoria à 
prática. Corroborando essa orientação, estudos têm demonstrado a contribuição da 
simulação em várias áreas clínicas, bem como no desenvolvimento cognitivo e 
psicomotor (BLAND; TOPPING; WOOD, 2011; BARRETO et al., 2014; LEE; OH, 2015; 
GOÉS et al., 2017). Além disso, sabe-se que a simulação ajuda a consolidar o 
conhecimento, desenvolver técnicas, habilidades relacionais, pensar e refletir, assim 
como para o desenvolvimento profissional (MARTINS, 2017). Como estratégia de 
educação cognitiva e comportamental, promove altos níveis de satisfação e 
autoconfiança, tornando a aprendizagem mais significativa (CAMACHO, 2011). Diante 
disso, essa estratégia de metodologia colabora com a melhoria dos indicadores de 
saúde. 

 
Conclusão 

 

Acredita-se que o presente estudo possibilitará modificações no processo de ensino e 
aprendizagem em todos os contextos, dentre eles o das urgências, e mais precisamente 
o da reanimação cardiorrespiratória, podendo contribuir para a melhoria de indicadores 
e situações de saúde. Além disso, o estudo irá contribuir com a literatura existente, 
diminuindo o vazio de pesquisas direcionadas aos técnicos de enfermagem e suas 
dinâmicas de formação. Espera-se que os resultados possam fornecer subsídios para 
a escolha de diferentes metodologias de ensino capazes de ofertar um maior nível de 
conhecimento e satisfação nos estudantes de enfermagem. 
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TÍTULO: PREPARAÇÃO DE NANOEMULSÕES E NANOGEIS PARA LIBERAÇÃO DE 

FÁRMACOS. 

Resumo 

O ibuprofeno (IBF) é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que possui ação 
analgésica, antipirética e anti-inflamatória, porém é um fármaco pouco solúvel em água. 
Visando melhorar a biodisponibilidade de fármacos hidrofóbicos temos os sistemas de 
entrega de drogas auto emulsionantes. Dentre estes sistemas temos a nanoemulsão 
(NE), que se trata de uma dispersão de líquidos imiscíveis entre si e que gera uma fácil 
absorção devido ao seu tamanho de gotícula nanométrico. Para aperfeiçoar o sistema 
nanoemulsionado e possibilitar sua aplicação de forma tópica, a NE selecionada foi 
posteriormente gelificada, visto que o uso de NE de forma tópica é dificultado devido 
sua baixa viscosidade. Foram desenvolvidos sistemas nanoemulsionados por método 
de baixa energia e suas características físico-químicas foram avaliadas no decorrer do 
estudo. O sistema sem IBF selecionado se mostrou translúcido e com tamanho de 
gotícula e índice de polidispersão estáveis durante um período de 60 dias. O sistema 
recebeu então o IBF e as mesmas características foram avaliadas, sendo a formulação 
estável por 15 dias. Em seguida, as nanoemulsões vazias e com fármaco passaram 
pelo processo de gelificação e mantiveram sua estabilidade por mais de 40 dias, 
mantendo suas características nanométricas durante o estudo. Desta forma, podemos 
observar que o desenvolvimento de NE pode melhorar a biodisponibilidade do IBF e que 
os nanogéis são uma opção para melhorar a administração tópica deste fármaco. 

 
Palavras-chave: Nanoemulsão. Nanogel. Ibuprofeno. 

TITLE: PREPARATION OF NANOEMULSIONS AND NANOGELS FOR DRUG 

RELEASE. 

Abstract 

Ibuprofen (IBF) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has analgesic, 
antipyretic and anti-inflammatory action, but is a poorly soluble drug. To improve the 
bioavailability of hydrophobic drugs we have self-emulsifying drug delivery systems. 
Among these systems we have nanoemulsion (NE), which is a dispersion of immiscible 
liquids among themselves and that generates an easy absorption due to its nanometric 
droplet size. In order to improve the nanoemulsion system and enable its topical 
application, the selected NE was later gelled, as the use of topical NE is difficult due to 
its low viscosity. Low energy nanoemulsion systems were developed and their 
physicochemical characteristics were evaluated during the study. The system without 
selected IBF was translucent and had stable droplet size and polydispersion index over 
a period of 60 days. The system then received the IBF and the same characteristics were 
evaluated and the formulation was stable for 15 days. Next, the empty and drug 
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nanoemulsions went through the gelation process and maintained their stability for more 
than 40 days, maintaining their nanometric characteristics during the study. Thus, we 
can see that the development of NE can improve the bioavailability of IBF and that 
nanogels are an option to improve topical administration of this drug. 

 
Keywords: Nanoemulsion. Nanogel Ibuprofen. 

Introdução 

Os sistemas nanocarreadores a base de lipídeos são em grande parte constituídos por 
nanolipossomas, nanoemulsões, nanopartículas lipídicas sólidas e portadores lipídicos 
nanoestrutados. Estes sistemas possuem diversas vantagens, entre elas elevada razão 
entre superfície e volume como também alta capacidade de carrear grandes 
quantidades de ingredientes (YOUSEFI; EHSANI; JAFARI, 2019). 

As nanoemulsões são sistemas dispersos constituídos por líquidos imiscíveis, que em 
sua maioria são óleo e água, formando emulsões do tipo A/O ou O/A; sendo as 
emulsões do tipo O/A mais amplamente utilizadas (MCCLEMENTS; JAFARI, 2018). 
Possuem tamanho de gotícula em torno de 100 a 600 nm; são cineticamente estáveis; 
e apresentam aparência variando de translúcida para gotículas menores e opaca para 
gotículas maiores (BOUCHEMAL et al., 2004; CHUNG; MCCLEMENTS, 2018). Podem 
ser preparadas utilizando-se métodos de alta energia, dentre eles: emulsificação 
ultrassônica, homogeneização de alta pressão e métodos microfluidos; como também 
podem ser preparadas com métodos de baixa energia, a exemplo de: método de 
inversão de fases e nanoemulsificação espontânea; ou por métodos que combinem 
tanto o uso de alta como de baixa energia (KOROLEVA; YURTOV, 2012). 

Dentre as vantagens de se utilizar as nanoemulsões temos: menor concentração de 
tensoativo na formulação (BOUCHEMAL et al., 2004); fácil absorção cutânea devido o 
diâmetro nanométrico da gotícula (SONNEVILLE-AUBRUN; SIMONNET; L’ALLORET, 
2004); alta capacidade de transportar fármacos e promover sua liberação de forma 
controlada (GOKHALE; MAHAJAN; SURANA, 2019); melhora da biodisponibilidade de 
fármacos lipofílicos (DE SOUSA et al., 2012). No entanto, as nanoemulsões possuem 
baixa viscosidade, o que dificulta seu uso na forma tópica. A gelificação se mostra uma 
estratégia para solucionar este problema, pois aumenta a viscosidade da formulação 
(UGUR KAPLAN et al., 2019). 

Os antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) possuem propriedade antiinflamatórias, 
analgésicas e antipiréticas (BEETGE et al., 2000). O ibuprofeno ((RS)-2-(4-(2-
metilpropil) fenil) ácido propanoico) é um fármaco anti-inflamatório não esteroidal (AINE) 
mais frequentemente prescrito. Ele atua como inibidor não seletivo da ciclicoxigenase-
1 (COX-1) e cicloxigenase-2 (COX-2), que estão envolvidas na síntese de 
prostaglandina. As prostaglandinas possuem importante papel na produção da dor, 
inflamação e febre, sendo, portanto, o ibuprofeno um excelente analgésico e antipirético 
(BUSHRA; ASLAM, 2010). Este fármaco é indicado no tratamento da dor leve a 
moderada relacionada com dor de cabeça, artrite reumatoide e osteoartrite (SUN et al., 
2018). Estudos anteriores demonstram que este fármaco possui baixa 
biodisponibilidade e curto tempo de meia-vida (BEETGE et al., 2000) devido sua baixa 
solubilidade em água, como mostrado em alguns estudos, onde ela varia de 0,011 
mg/ml até 0,09 mg/ml (HUSSAIN et al., 2018; PARK; CHOI, 2006). Além da baixa 
solubilidade o ibuprofeno é altamente permeável, sendo definido de acordo com o 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1207 

 

Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) como de Classe II (MANZO et al., 
2006). 

Diante do exposto, o uso de nanoemulsões para otimizar e melhorar a solubilidade do 
ibuprofeno se mostra um estudo imprescindível. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
produzir nanogeis a partir de nanoemulsões contendo ibuprofeno, resolvendo o 
problema da biodisponibilidade e da hidrofobicidade deste fármaco, como também a 
problemática da baixa viscosidade das nanoemulsões, fornecendo um maior tempo de 
contato com o local de aplicação e uma liberação prolongada e controlada o Ibuprofeno. 

 
Metodologia 

 

1.1.Materiais: 

Triglicerídeo de cadeia média; Fosfatidilcolina de soja; Polisorbato 80; Propilenoglicol; 
Água purificada; Ibuprofeno; Etanol; Metanol; Poloxamer 407. 

1.2. Teste de solubilidade do IBF: 

A solubilidade do Ibuprofeno foi testada nos diferentes componentes da formulação 
(Triglicerídeo de cadeia médio; Fosfatidilcolina de soja; Polisorbato 80; Propilenoglicol). 
A metodologia empregada utilizou 2mL de cada matéria-prima com um excesso do 
fármaco sob agitação magnética constante por 48 horas. Após esse período uma 
centrifugação foi realizada durante 5 minutos a 5000 rpm. Após a centrifugação o 
sobrenadante foi retirado e posto em balão volumétrico de 10mL, que teve seu volume 
completado com etanol. A leitura das amostras foi feita em espectrofotômetro (λ = 264 
nm). Este teste foi realizado em duplicata. 

1.3. Preparação das nanoemulsões: 

As nanoemulsões foram preparadas pela técnica de inversão de fases (BOUCHEMAL 
et al., 2004). A preparação consistiu na adição gradual da água purificada na mistura de 
óleo, tensoativos e co-solvente. Diferentes concentrações de mistura de tensoativos 
foram testadas (1%, 2,5% e 5%). A homogeneização das amostras foi feita utilizando 
agitador magnético durante 40 minutos em banho-maria a 65°C. Para preparar as 
nanoemulsões contendo Ibuprofeno a mesma metodologia foi utilizada, sendo o 
fármaco adicionado no componente da formulação onde obteve melhor solubilidade. 

1.4.Preparação dos nanogéis 

Para preparação dos nanogéis adicionou-se o Poloxamer 407 em diferentes 
concentrações (10%, 12,5%, 15%, 17,5%, 20%) após 24 horas da preparação das 
nanoemulsões com 1% de mistura de tensoativos, sob agitação constante em vórtex. 

1.5.Caracterização das formulações 

1.5.1. Eficiência de encapsulação 
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Foram adicionados 100 mg de ibuprofeno na nanoemulsão que obteve melhores 
características físico-químicas e a quantidade de fármaco nesta formulação foi 
determinada após diluição de 0,5g da amostra em metanol e etanol. A solução foi 
analisada em espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda de 264 nm, com 
concentração determinada a partir de uma curva de calibração realizada anteriormente. 

1.5.2. Tamanho médio de gotícula e índice de polidispersão: 

O tamanho médio de gotícula e o índice de polidispersão das formulações 
desenvolvidas foram obtidos por meio do espalhamento de luz dinâmica (Dynamic Light 
Scattering - DLS) utilizando o Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. Ltd, UK). As 
amostras foram diluídas com água ultrapura na concentração de 1:100 e lidas à 
temperatura de 25°C, sob ângulo de detecção de 173° em um comprimento de onda de 
633 nm. Os valores obtidos estão expressos como média ± desvio padrão (n=2). 

1.5.3. Potencial Zeta; 

O potencial zeta foi analisado através da avaliação da mobilidade eletroforética das 
gotículas utilizando o Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. Ltd, UK). As amostras 
foram diluídas com água ultrapura na concentração de 1:100 e lidas na temperatura 
ambiente (25°C). 

1.5.4. Estabilidade: 

O estudo de estabilidade das formulações brancas foi realizado à temperatura ambiente 
(25°C) em diferentes dias (1, 7, 30, 60). As formulações contendo IBF foram analisadas 
sob a mesma condição de temperatura durante 15 dias. Foram avaliados tamanho 
médio de gotícula, índice de polidispersão e potencial zeta como descritos 
anteriormente. Além disso também foi avaliada a quantidade de Ibuprofeno no primeiro 
dia do estudo. Para isso foi pesado 0,5g de amostra, que em seguida foi dissolvida em 
metanol em balão volumétrico de 25ml. Desta solução foram retirados 5ml, que foram 
transferidos para um balão volumétrico de 10 ml, que teve seu volume completado com 
etanol. A leitura foi feita em espectrofotômetro (λ = 264 nm) e a concentração de IBF 
pôde ser determinada. 

 
Resultados e Discussões 
 

1.1.Ensaio de solubilidade 

A solubilidade do fármaco foi analisada em estudo de pré-formulação das nanoemulsões 
e nanogéis nos diferentes componentes da formulação. A solubilidade média (mg/2ml) 
do Ibuprofeno no triglicerídeo de cadeia média foi de 81,33; no Propilenoglicol de 86,5 
e no Polisorbato 80 de 27,15. A leitura e quantificação do Ibuprofeno na Fosfatidilcolina 
de soja não pode ser avaliada devido a solidificação da matéria-prima. Diante dos 
valores obtidos foi possível observar a maior solubilidade do ibuprofeno no 
propilenoglicol. Desta forma, após a obtenção deste resultado, as formulações que 
possuíam ibuprofeno o tinham solubilizado em propilenoglicol. 
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1.2.Tamanho médio de gotícula, índice de polidispersão e potencial zeta das 
formulações 

Observando o tamanho médio de gotícula, o índice de polidispersão (PDI) e o potencial 
zeta das nanoemulsões brancas e as nanoemulsões com IBF foi possível observar que 
com o aumento da concentração de mistura de tensoativos o tamanho médio da gotícula 
aumentou, tanto nas nanoemulsões vazias (de 98,55 ± 0,64 para 389,55 ± 13,77), como 
também nas nanoemulsões contendo o fármaco (de 278,8 ± 4,35 para 422,2 ± 4,48). 
Além disso foi observado que a adição de fármaco no sistema também contribuiu para 
o aumento do diâmetro da gotícula, sugerindo que o fármaco está encapsulado na fase 
interna da nanoemulsão. Por apresentar características satisfatórias tais como tamanho 
de gotícula na escala nanométrica (sem fármaco - 98,55 ± 0,64; e com fármaco 278,8 ± 
4,35) e índice de polidispersão até 0,3 (sem fármaco - 0,167 ± 0,009; com fármaco 0,338 
± 0,014), a nanoemulsão contendendo 1% de mistura de tensoativos foi escolhida para 
ser transformada em nanogel. 

Posteriormente, a nanoemulsão escolhida foi gelificada com a utilização do Poloxamer 
407 em diferentes concentrações (10%, 12,5%, 15%, 17,5% e 20%). Os testes foram 
feitos tanto no nanogel com nanoemulsão vazia como no nanogel com nanoemulsão 
incorporada com ibuprofeno, e foram obtidos tamanho médio de gotícula, índice de 
polidispersão e potencial zeta. Visualmente, os nanogéis obtidos neste estudo, 
contendo 10% e 12,5% do polomaxer 407 não obtiveram sucesso no aumento aparente 
da viscosidade, como desejado; somente as concentrações entre 15% e 20% 
mostraram o resultado aguardado, o que já era esperado visto que a propriedade de 
gelificação desse copolímero só é alcançada nas concentrações de 15% a 50% (ROWE; 
SHESKEY; COOK, 2009). Dentre as amostras que obtiveram sucesso no processo de 
gelificação a que possui menor tamanho de gotícula e menor índice de polidispersão foi 
a amostra de 15%, com valores de 104,1 ± 1,79 e 0,226 ± 0,011 para tamanho e índice 
de polidispersão do nanogel vazio, respectivamente e valores de 133,4 ± 3,70 e 0,563 
± 0,073 para tamanho e índice de polidispersão para o nanogel contendo nanoemulsão 
de ibuprofeno. 

O pequeno tamanho de gotícula das amostras fornece uma maior área de superfície, 
assim como uma liberação mais controlada do fármaco e aumenta a capacidade de 
carrear maior quantidade de medicamento (GOKHALE; MAHAJAN; SURANA, 2019); já 
os valores dos índices de polidispersão indicam a amplitude da distribuição das 
gotículas e podem variar de 0 a 1, sendo os valores próximos de 0 indicativos de um 
sistema monodisperso; valores maiores que 0,7 indicam uma distribuição com 
tamanhos de gotículas muito variados (MARQUES et al., 2017; STRECK et al., 2019). 

1.3. Eficiência de encapsulação: 

O conteúdo de Ibuprofeno foi determinado na nanoemulsão de 1% de mistura de 
tensoativos visto que ela foi a selecionada para dar seguimento aos testes de 
formulação de nanogel. A partir da curva de calibração obtida (y = 0,0017x - 0,0143), 
com r²=0,9999, foi observado que 100 mg de fármaco adicionados, 74,8 mg estavam 
incorporados na nanoemulsão. 

1.4. Estabilidade: 

1.4.1. Nanoemulsão vazia: 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1210 

 

A estabilidade das nanomeulsões vazias com diferentes concentrações de mistura de 
tensoativos foi avaliada durante o período de 60 dias em temperatura ambiente. 
Observou-se que a NE – 1% MT exibiu melhor comportamento durante o estudo, 
apresentando tamanho de gotícula menor que 200 nm assim como índice de 
polidispersão menor que 0,2 e valores de potencial zeta em torno de -30mV. Já a 
formulação NE - 2,5% MT, apesar de apresentarem tamanho de gotícula menor que 200 
nm e potencial zeta em torno de -30mV, tiveram índice de polidispersão entre 0,2 e 0,46. 
E a formulação NE – 5% MT mostrou tamanho de gotícula variando de 238,4 nm a 389,5 
nm, tendo valores de PDI variando entre 0,6 e 07 e valores de potencial zeta em torno 
de -27mV. Observou-se também que uma maior concentração de tensoativos contribuiu 
para aumento do diâmetro da gotícula assim como para o aumento do PDI e diminuição 
dos valores de potencial zeta. 

1.4.2. Nanoemulsão contendo Ibuprofeno: 

O estudo das formulações contendo ibuprofeno foi realizado durante um período de 15 
dias, em temperatura ambiente. Ao comparar o dia 1 com o dia 15 foi possível observar 
uma diminuição dos parâmetros monitorados da NE – 1% MT. Em contrapartida, a 
formulação NE – 2,5% MT teve aumento em seus valores de tamanho de gotícula, 
potencial zeta e índice de polidispersão. A amostra NE – 5% MT não pode ser 
comparada com o final do período de teste devido à separação de fases. 

1.4.3. Nanogel branco: 

O nanogel branco teve sua estabilidade acompanhando durante 42 dias, em 
temperatura ambiente. Foi avaliada a influência das diferentes concentrações de 
polímero na estabilidade da amostra e o que pôde ser observado é que o aumento da 
concentração de polímero no sistema não impacta no tamanho de gotícula, que ficaram 
entre 90,68 nm e 116,9 nm ao final dos 42 dias. Os valores de índice de polidispersão 
ficaram entre 0,2 e 0,3. Foi possível observar também que independente da 
concentração de polímero das amostras, ao final do teste de estabilidade todas as 
formulações apresentaram uma diminuição do valor de potencial zeta. 

1.4.4. Nanogel contendo nanoemulsão com 1% de tensoativo e Ibuprofeno: 

O acompanhamento da estabilidade dos nanogeis contendo nanoemulsões de 
ibuprofeno foi feito em 42 dias, a temperatura ambiente. Não foi possível observar um 
aumento significativo entre as diferentes concentrações de polímero. Os valores de 
índice de polidispersão se mostraram um pouco elevados, chegando a 0,6. No entanto, 
os tamanhos de gotícula se mantiveram na escala nanométrica, variando de 114,11nm 
a 183,1 nm. 

 
Conclusão 
 

Diante do exposto é possível concluir que a nanoemulsão contendo 1% de mistura de 
tensoativos obteve êxito tanto na sua forma sem e com fármaco, e que obteve uma 
estabilidade melhorada após o processo de gelificação, mantendo características 
nanométricas de forma satisfatória por mais de 40 dias, podendo então ser um potencial 
veículo para liberação de fármacos por via tópica. A perspectiva futura é a de 
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complementar este trabalho com um estudo com base na liberação in vitro das 
formulações como também estudo de sua morfologia por técnica de microscopia. 
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TÍTULO: POTENCIAL EFEITO ANTIESCORPIÔNICO DA PEÇONHA DE Tityus 

serrulatus FRENTE AO SUCO DOS FRUTOS DE Hancornia speciosa Gomes 

Resumo 

No Brasil, dentre os principais animais envolvidos em acidentes peçonhentos, os 
escorpiões estão em maior incidência, ocorrendo 43,6 acidentes para cada 100 mil 
habitantes, alguns evoluindo para óbito (taxa de letalidade 0,11%). A peçonha dos 
escorpiões é uma mistura complexa de proteínas, peptídeos, mucopolissacarídeos 
entre outras, e são responsáveis por manifestações locais e sistêmicas. As 
manifestações locais caracterizam-se fundamentalmente por dor no local da picada, às 
vezes irradiada, sem alterações do estado geral. As manifestações sistêmicas são 
menos frequentes, e estão presentes em acidentes classificados como moderados ou 
graves. O edema pulmonar agudo é a complicação mais temida. Nesses casos, além 
do combate à dor e tratamento de suporte, está indicada a soroterapia. Entretanto, a 
aquisição do soro, sua distribuição para a população e o efeito eficiente no tratamento 
do edema de pulmão são consideradas algumas limitações da soroterapia. Diante disso, 
faz-se necessário estudos para melhoria do tratamento de acidentes envolvendo picada 
de escorpião. O uso de plantas medicinais é uma alternativa de escape para retardar 
essas manifestações até que o paciente consiga atendimento médico. O estudo foi 
realizado com a espécie vegetal Hancornia speciosa Gomes, espécie nativa do Brasil 
que pertence à Família Apocynaceae e é popularmente conhecida como “mangabeira”. 
 
Palavras-chave: “Mangabeira”; “Tityus serrulatus”; “Hancornia speciosa Gomes”. 

TITLE: POTENTIAL ANTI-SCORPIC EFFECT OF Tityus serrulatus PART IN FRUIT 

JUICE OF Hancornia speciosa Gomes 

Abstract 

In Brazil, among the main animals involved in venomous accidents, scorpions are more 
prevalent, with 43.6 accidents per 100,000 inhabitants, some evolving to death (mortality 
rate 0.11%). Scorpion venom is a complex mixture of proteins, peptides, 
mucopolysaccharides, among others, and is responsible for local and systemic 
manifestations. Local manifestations are mainly characterized by pain at the bite site, 
sometimes irradiated, without changes in the general condition. Systemic manifestations 
are less frequent and are present in accidents classified as moderate or severe. Acute 
pulmonary edema is the most feared complication. In these cases, in addition to 
combating pain and supportive treatment, serotherapy is indicated. However, serum 
acquisition, distribution to the population, and efficient effect in the treatment of lung 
edema are considered some limitations of serotherapy. Therefore, studies are needed 
to improve the treatment of accidents involving scorpion bites. The use of medicinal 
plants would be an escape alternative to delay these manifestations until the patient gets 
medical attention. The study was conducted with the plant species Hancornia speciosa 
Gomes, a native species from Brazil that belongs to the Apocynaceae family and is 
popularly known as “mangabeira”. 
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Introdução 
No Brasil, dentre os principais animais envolvidos em acidentes peçonhentos, os 
escorpiões estão em maior incidência, ocorrendo 43,6 acidentes para cada 100 mil 
habitantes, alguns evoluindo para óbito (taxa de letalidade 0,11%) (SINAN, 2014). 
Atualmente, há 19 famílias de escorpiões distribuídas em todo o mundo. Os gêneros 
que causam os mais graves acidentes são: Androctonus e Leiurus (África setentrional), 
Centruroides (México e Estados Unidos) e Tityus (América do Sul e Ilha de Trinidad) 
(SINAN, 2018) sendo a espécie Tityus serrulatus a mais predominante nas regiões 
brasileiras, responsável pelos acidentes de maior gravidade registrados no país, 
conhecido popularmente como escorpião amarelo, pela sua coloração característica e 
se reproduzem por partenogênese (BRASIL, 2009). Os grupos mais vulneráveis são os 
trabalhadores da construção civil, crianças e pessoas que permanecem maiores 
períodos dentro de casa ou nos arredores, como quintais (intra ou peridomicílio) (SINAN, 
2018). A peçonha dos escorpiões é uma mistura complexa de proteínas, peptídeos, 
mucopolissacarídeos entre outras, e são responsáveis por manifestações locais e 
sistêmicas. As manifestações locais caracterizam-se fundamentalmente por dor no local 
da picada, às vezes irradiada, sem alterações do estado geral. As manifestações 
sistêmicas são menos frequentes, e estão presentes em acidentes classificados como 
moderados ou graves. Nesses casos, além da dor local, alterações sistêmicas como 
hiper ou hipotensão arterial, arritmias cardíacas, tremores, agitação psicomotora, 
arritmias respiratórias, vômitos e diarreia são observadas. O edema pulmonar agudo é 
a complicação mais temida. Nesses casos, além do combate à dor e tratamento de 
suporte, está indicada a soroterapia (PUCCA, 2015). O tratamento para alívio da dor 
local é feito através da utilização de analgésicos ou bloqueio local com anestésicos, 
consistindo na principal medida terapêutica que corresponde à maioria dos acidentes 
registrados no país (BRASIL, 2009). Porém, quando há manifestações sistêmicas faz-
se necessário o uso do soro antiescorpiônico para tratar o envenenamento, entretanto, 
a aquisição do soro, sua distribuição para a população e o efeito eficiente no tratamento 
do edema de pulmão são consideradas algumas limitações da soroterapia (GONZALEZ, 
2013). Diante disso, faz-se necessário estudos para melhoria do tratamento de 
acidentes envolvendo picada de escorpião. O uso de plantas medicinais é uma 
alternativa de escape para retardar essas manifestações até que o paciente consiga 
atendimento médico. Como essas plantas são naturalmente encontradas em relativa 
abundância no Brasil, a população tem fácil acesso a essas fontes naturais e com custo 
baixo e efeitos colaterais mínimos (MIKAWLRAWNG, 2018). Neste contexto, fizemos o 
estudo com a espécie vegetal Hancornia speciosa Gomes, espécie nativa do Brasil que 
pertence à Família Apocynaceae, e é popularmente conhecida como “mangabeira”. Na 
medicina tradicional, seus frutos têm sido usados para tratar úlceras, tuberculose e 
distúrbios inflamatórios (TORRES-RÊGO et al., 2016). O estudo foi realizado 
administrando o suco dos frutos da planta Hancornia speciosa Gomes via oral para 
avaliar a ação antiescorpiônica in vivo, utilizando-se de modelo animal de edema 
pulmonar com doseamento de citocinas inflamatórias. 
 
Metodologia 

 
2.1 Material vegetal Os frutos da Hancornia speciosa Gomes foram coletados na zona 
rural do município de Pureza (lat: −5,46686 long: −35,5573) estado do Rio Grande do 
Norte. A coleta foi realizada mediante autorização do Sistema de Autorização e 
Informação em Biodiversidade (Sisbio) (número 35017) e Autorização de Acesso e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1215 

 

Remessa de Componente do Patrimônio Genético (Processo 010844/20139). A 
exsicata contendo folhas, flores e frutos da H. speciosa foi depositada no Herbário 
Parque das Dunas do Rio Grande do Norte, Brasil, sob o número de registro RN1179. 
2.2 Preparação do suco dos frutos maduros de Hancornia speciosa Gomes Os frutos 
maduros da espécie vegetal Hancornia speciosa foram selecionados quanto a sua 
integridade. Apenas os que não estavam amassados e que não apresentavam fissuras 
foram utilizados, sendo o restante desprezado. Os frutos foram lavados em água 
corrente e depois higienizados com solução higienizadora de alimentos (Hidrosteril®) 
contendo 8,0 mg de cloro ativo, 0,1 mg de permanganato de potássio e água deionizada 
qsp 1 mL, na proporção de 20 gotas para cada litro de água. Os frutos ficaram imergidos 
nesta solução durante 15 min, após isso foram colocados em uma peneira para retirada 
do excesso de água. Para o preparo do suco, 800 gramas do fruto fresco foram 
misturados a 800 ml de água, e submetidos a turbólise por 5 minutos. Após este 
processo, o suco foi acondicionado em tubos plásticos e submetido ao processo de 
liofilização (liofilizador modelo L202 da marca Liotop). O liofilizado obtido foi 
acondicionado em geladeira para ser utilizado posteriormente em experimentos in vivo. 
2.3 Peçonha do escorpião Tityus serrulatus Foi utilizada a peçonha liofilizada do 
escorpião Tityus serrulatus, cedida pelo Instituto Butantan (SP). Para os experimentos, 
as peçonhas foram ressuspendidas em PBS (tampão salina-fosfato) e o teor de 
proteínas da peçonha foi quantificado pelo método de Bradford (1976). 2.4 Animais de 
experimentação Os experimentos com animais foram realizados utilizando-se 
camundongos albinos Swiss machos e fêmeas, com idade entre 6 a 8 semanas, 
pesando entre 25 e 35 gramas, provenientes do Biotério do Centro de Ciências da 
Saúde (CSS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram 
mantidos em gaiolas com um número de 5 a 6 animais, temperatura de 22 ± 2 ◦C, ciclo 
claro e escuro (12:12 horas), com livre acesso a água e comida. O uso destes animais 
foi realizado mediante autorização da Comissão de ética no uso de animais (CEUA), 
protocolo nº 048.038/2017 2.5 Avaliação da atividade antiescorpiônica do suco da 
Hancornia speciosa Gomes A Inibição do edema pulmonar induzido pela peçonha de 
Tityus serrulatus foi avaliado através do doseamento das citocinas pró-inflamatórias 
interleucina 6 (IL-6), interleucina B1 (IL-B1) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa). 
Primeiramente, avaliou-se o tempo de espera necessário para que a peçonha de T. 
serrulatus (TsV) fosse capaz de induzir atividade edematogênica pulmonar. Os animais 
foram divididos em dois grupos, cada grupo contendo cinco animais. O grupo I recebeu 
injeção subcutânea de 30µg/kg da peçonha, considerado 100% de atividade 
escorpiônica (controle positivo), e o grupo II recebeu apenas PBS, representando a 
ausência de atividade (controle negativo). Os tempos analisados foram 1, 2 e 4 horas. 
Observou-se que, após 2 horas da administração da peçonha, já houve o 
desenvolvimento do edema pulmonar. Para os testes de inibição, grupos de 5 animais 
receberam injeção subcutânea de TsV (30µg/kg). A eficácia do suco em inibir o veneno 
foi avaliada em um protocolo de pré e pós tratamento, no qual o suco foi administrado 
de forma independente da peçonha, por via oral. Os tratamentos utilizados foram: suco 
de Hancornia speciosa 100 e 200 mg/kg pré e pós tratamento; dexametasona 2 mg/kg 
(intraperitoneal) pós-tratamento; PBS via oral por gavagem para o grupo controle 
positivo, considerado como 100% de atividade, e o grupo controle negativo, recebeu 
injeção e tratamento oral de PBS (ausência de atividade). Após duas horas da 
administração d apeçonha, os animais foram eutanasiados por via intraperitoneal com 
overdose de xilazina (10mg/kg) e cetamina (100 mg/kg), os pulmões foram coletados 
para realização do doseamento das citocinas IL-6, IL-1B e TNF-alfa, mensuradas 
utilizando o kit da Ebioscience. 
 
Resultados e Discussões 
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Resultados 
O resultado obtido foi demonstrado no gráfico abaixo. Figura 01: Efeito do suco de 
Hancornia speciosa Gomes frente ao envenenamento de Tityus serrulatus. Grupos 
contendo 5 animais (camundongos Swiss) foram tratados com 100mg/kg e 200mg/kg 
com suco da H. speciosa, no protocolo pré e pós administração da peçonha; 
dexametasona 2 mg/kg (intraperitoneal) pós-tratamento; PBS via oral (gavagem) e o 
grupo que recebeu apenas a peçonha. 
  
Discussão 
A peçonha do escorpião Tityus serrulatus é composta por numerosas toxinas, 
principalmente de peptídeos e neurotoxinas, que são responsáveis pelos sintomas 
apresentados após o envenenamento, tais como febre, agitação psicomotora, salivação, 
lacrimejamento, aumento da mobilidade do trato gastrointestinal, arritmias cardíacas e 
respiratórias, hipertensão arterial seguido de hipotensão, insuficiência cardíaca, e o 
mais grave, edema pulmonar (Galvani et al., 2017) A patogênese relacionada ao edema 
pulmonar induzido pelo T. serrulatus é bastante complexa e há participação de 
diferentes vias, como, ativação de mecanismos cardiogênicos e não cardiogênicos, 
liberação maciça de catecolaminas, estimulação dos receptores alfa-adrenérgicos 
podendo levar à supressão da secreção de insulina e danificar o coração, induzindo o 
aparecimento de edema. A peçonha também estimula a liberação de substâncias 
vasoativas (prostaglandina E2, leucotrieno B4 e tromboxano A2), o que aumenta a 
permeabilidade vascular pulmonar; liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-
α e KC (quimiocina derivada de queratinócitos), a atividade da MPO (mieloperoxidase e 
óxido nítrico) e infiltração de células mononucleares e polimorfonucleares, aumentando 
também a expressão de citocinas inflamatórias pulmonares e citocinas não-
inflamatórias, além disso, expressão de IL-1α, IL-1β e IL-6. (Oliveira et al., 2013) Quando 
há manifestações sistêmicas e principalmente o edema pulmonar induzido pela picada 
do escorpião é necessário a administração do soro antiescorpiônico. Entretanto, a 
aquisição do soro, sua distribuição para a população e o efeito eficiente no tratamento 
do edema de pulmão são consideradas algumas limitações da soroterapia, sendo 
necessário a buscar para novas alternativas (PUCCA, 2015) Neste estudo foi utilizado 
o suco dos frutos da planta Hancornia speciosa Gomes, pois ela já demonstrou ações 
anti-inflamatórias em estudos realizados anteriormente no grupo de pesquisa 
(TORRES-RÊGO, M, et al., 2016). As citocinas dosadas para avaliar a inibição da 
peçonha frente ao suco foram IL-6, IL-1B e TNF-alfa. A IL-6 foi descrita como fator de 
estimulação de células B que aumenta a diferenciação de células B efetoras em relação 
à produção de anticorpos. É um glicopeptídeo pequeno (185 aminoácidos, 25 kDa) 
secretado pela ampla variedade de células imunes e não imunes, incluindo células T e 
B , monócitos , células endoteliais, fibroblastos, queratinócitos, células mesangiais e 
adipócitos (Masjedi et al., 2018) sendo um marcador inflamatório com bastante 
significado clinico. A IL-1B é uma citocina pró-inflamatória, com potente ação na ativador 
de macrófagos alveolares (HAMMAD et al., 2015), contribuindo para a avaliação da 
concentração do recrutamento de leucócitos nos alvéolos pulmonares. O (TNF) -α, 
produzido predominantemente por macrófagos, é uma das mais importantes citocinas 
inflamatórias, e foi identificado inicialmente como uma citocina antitumoral que induz a 
necrose tumoral; evidências indicam que o TNF-α é um mediador central da inflamação 
e, portanto, fornece uma ligação molecular entre a inflamação crônica e o 
desenvolvimento de malignidades (Tan et al., 2019). Sendo importantes citocinas para 
avaliar os níveis da inflamação no edema pulmonar. Os resultados mostraram que o 
suco da Hancornia speciosa possui atividade antiescorpiônica no edema pulmonar. 
Apresentando melhor atividade na inibição do TNF-alfa, na concentração de 200mg/mL, 
administrado como pré-tratamento. Entretanto, todas as concentrações do suco 
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apresentaram inibição no edema pulmonar com relação ao grupo que recebeu apenas 
a peçonha. Demonstrando ser uma alternativa no retardamento da ação da peçonha, 
podendo servir como auxiliador na sorotepia. 
 
Conclusão 
 
O suco dos frutos da espécie vegetal Hancornia speciosa Gomes, demostrou potente 
ação na inibição do edema pulmonar ocasionado pela peçonha do escorpião Tityus 
serrulatus. Mostrando-se ser uma alternativa no tratamento da picada de escorpião. 
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Anexos 

 

 

Figura 01: Efeito do suco de Hancornia speciosa Gomes frente ao envenenamento de 
Tityus serrulatus. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil clínico-nutricional de pacientes oncológicos 

hospitalizados 

Resumo 

O câncer é caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o crescimento 
acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos do corpo. Indivíduos 
com câncer apresentam diversas alterações metabólicas, resultando num estado 
nutricional deficiente em vários aspectos, como desnutrição calórica, proteica, de 
vitaminas e minerais. Diversos fatores podem estar envolvidos, como a redução do 
apetite, disfagia e efeitos do tratamento (náuseas, diarreia, alterações no paladar). Com 
o objetivo de caracterizar os pacientes hospitalizados em relação ao perfil clínico-
nutricional, foi utilizado um questionário pré-elaborado com informações clínicas e do 
estado nutricional (peso, altura, CB, DCT, PP, MAP e ASG-PPP. Os resultados 
mostraram que 58% dos pacientes internados eram mulheres, com média de idade de 
55 anos. 60% estavam em quimioterapia e 40% relataram ter hipertensão. 
Aproximadamente 25% relataram ter falta de apetite e 23% sentir saciedade precoce, 
sendo esses sintomas os mais recorrentes. A taxa de sobrepeso/obesidade foi de 
28,81%, que em sua maioria eram mulheres. Também foi observado que grande parte 
tinha diagnóstico há um tempo maior ou igual a 6 meses e ingestão média de 1610 Kcal 
por dia. Com o presente trabalho pode-se concluir que os participantes, em sua maioria, 
apresentaram estado nutricional alterado com comorbidades associadas e sintomas de 
grande impacto nutricional, e com presença de uma alta taxa de sobrepeso/obesidade 
e baixa ingestão calórica. 
 
Palavras-chave: câncer, diagnóstico, nutrição. 

TITLE: Characterization of clinical and nutritional profile of hospitalized cancer patients 

Abstract 

Cancer is characterized by the set of 100 diseases that have the rapid and disordered 
growth of cells that invade organs and tissues of the body. Individuals with cancer have 
several metabolic changes, resulting in a deficient nutritional status in many aspects, 
such as caloric, protein, vitamin and mineral malnutrition. Several factors may be 
involved, like reduced appetite, dysphagia, and treatment effects (nausea, diarrhea, 
changes in taste). In order to characterize hospitalized patients in relation to the clinical 
and nutritional profile, a pre-designed questionnaire with clinical and nutritional status 
information (weight, height, AC, TS, CG, APM and ASG-PPP) was used. 58% of the 
inpatients were women, mean age 55. 60% were on chemotherapy and 40% reported 
having hypertension Approximately 25% reported lack of appetite and 23% had early 
satiety, these symptoms being the most recurrent The overweight / obesity rate was 
28.81%, which were mostly women It was also observed that most of them were 
diagnosed for a time greater than or equal to 6 months and an average intake of 1610 
Kcal per day. It can be concluded that the majority of the participants presented altered 
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nutritional status with associated comorbidities and symptoms of great nutritional impact, 
and with the presence of a high overweight/obesity rate low caloric intake. 
 
Keywords: Cancer, diagnosis, nutrition. 

Introdução 

O câncer pode ser caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o crescimento 
acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos, podendo espalhar-
se por todo o corpo. Células cancerígenas podem ser malignas e sua formação é 
influenciada tanto por fatores intrínsecos quanto extrínsecos ao corpo (BRASIL, 2018). 

Quando em tratamento, o indivíduo com câncer apresenta alterações metabólicas que 
podem acarretar em um estado nutricional deficiente em vários aspectos (INCA, 2015). 
Os sinais de má nutrição são frequentes e, na maioria das vezes, há a presença de 
desnutrição (MOURA, 2008; MELLO e BOTTARO, 2010). Para amenizar tais sinais e 
quadros de desnutrição faz-se necessária a utilização de uma terapia nutricional 
adequada e individualizada; para tanto, é imprescindível uma avaliação rigorosa do 
estado nutricional, adequação às necessidades e uma escolha de meio de 
administração. A utilização desses métodos no início do tratamento é de suma 
importância para que sejam amenizados sintomas, a progressão da doença e a 
estabilização de um estado nutricional adequado (ARRIBAS et al., 2017). 

Conhecer o perfil clínico-nutricional dos pacientes corrobora para uma correção de 
déficits que esse paciente venha ter e pode evitar complicações do quadro clínico. A 
atenção dada ao estado nutricional, realizada através de uma avaliação completa é 
capaz de identificar deficiências e fatores relacionados ao próprio paciente que podem 
trazer um agravamento do quadro (BRITO et al., 2012). Além desses, é válido 
considerar o diagnóstico, a presença de outras comorbidades, o tratamento ou outra 
complicação metabólica para que seja possível a realização de um suporte nutricional 
adequado (MAHAN e RAYMOND, 2018). 

A terapia nutricional é iniciada com uma triagem para observar as necessidades do 
paciente, e tem como objetivo prevenir ou reverter o declínio do estado nutricional 
(BRASIL, 2016). Conhecer o perfil do paciente leva a equipe multiprofissional envolvida 
a trabalhar de forma a melhorar a resposta ao tratamento, minimizando os riscos que 
possam aparecer e aumentando a qualidade de vida do paciente (BRITTO et al., 2012). 

Logo, o objetivo do estudo foi conhecer o perfil clínico-nutricional de pacientes 
oncológicos hospitalizados. 

 
Metodologia 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) (parecer n. 2.404.828). O estudo foi do tipo observacional, 
descritivo, transversal e prospectivo, com amostragem não-probabilística. A coleta de 
dados foi realizada nas enfermarias do HUOL. Os critérios de inclusão neste estudo foi 
idade igual ou acima de 20 anos e ter câncer confirmado por biópsia. Foram excluídos 
os pacientes que faziam uso de corticoterapia. Com a aceitação da participação do 
paciente, procedeu-se a leitura e assinatura no Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE), onde todo o processo foi explicado e a não identificação do 
paciente garantida, além do respeito as questões éticas. 

Para a coleta de dados um instrumento pré-elaborado foi utilizado com os pacientes 
oncológicos internados para quimioterapia, cirurgia ou tratamento clínico que dentro das 
primeiras 24h de internação. Outras informações ao diagnóstico e sua data, início, tipo 
e característica do tratamento e estadiamento foram extraídas dos prontuários. Para 
traçar o perfil nutricional dos pacientes foram usados a avaliação antropométrica e a 
Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). A ASG-PPP 
teve duas aplicações; na primeira, o paciente respondeu na forma de entrevista, as 
questões sobre alteração de peso, ingestão alimentar, sintomas relacionados ao câncer 
e alteração da capacidade nutricional. A segunda aplicação foi caracterizada pela 
avaliação das questões pelo avaliador, que envolveram o exame físico e alterações que 
aumentam a demanda metabólica. Em seguida foi feito o diagnóstico nutricional. 

Para a aferição de peso foi utilizada balança eletrônica. O participante deveria estar com 
o mínimo de roupa possível, descalço e ereto, com os pés juntos e braços posicionados 
ao longo do corpo; posicionado no meio do equipamento logo após esperar que a 
balança mostre o número zero no visor. Para aferição da altura, o indivíduo deveria estar 
em pé e ereto, com a cabeça erguida e posicionada no plano de Frankfurt; calcanhares, 
panturilhas, glúteos, escápulas e parte posterior da cabeça deveriam estar encostadas 
no estadiômetro ou parede (BRASIL, 2011). O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 
avaliado retirando os dados de peso e altura; com valores de referência da OMS (1995) 
para adultos e Lipschitz (1994) para idosos. 

Além disso, medidas como Músculo Adutor do Polegar (MAP), Perímetro do Braço (PB), 
Dobra Cutânea Triciptal (DCT) e Perímetro da Panturrilha (PP) foram aferidas para 
chegar ao diagnóstico nutricional. Para o PP utilizou-se uma fita inelástica 
horizontalmente em volta da circunferência máxima. Para o PB, foi localizado o ponto 
médio entre o acrômio e o olécrano; com o braço relaxado foi medido perpendicular ao 
eixo longitudinal do braço na marcação do ponto médio. Para a DCT, foi utilizado um 
adipômetro. Para aferição, os dedos indicador e polegar desenvolvem um formato de 
pinça para pinçar uma camada dupla de gordura da parte posterior do braço, na altura 
do ponto médio. As hastes do adipômetro foram colocadas na direção vertical das 
pontas dos dedos. Todas as aferições supracitadas foram realizadas conforme 
protocolo de Lohman et al., 1988. 

O adipômetro também foi utilizado para aferir o MAP. A aferição foi realizada na mão 
dominante e foi exercida uma pressão para pinçar o músculo no vértice de um triângulo 
imaginário formado pela extensão do polegar e indicador (LAMEU et al., 2004). 

 
Resultados e Discussões 
 

Participaram do estudo 59 pessoas, sendo 58% do sexo feminino e com média de idade 
de 55 anos. Quanto ao tratamento utilizado foi observado que 60% dos participantes 
estavam em quimioterapia, 5% em radioterapia e 35% relataram estarem internados 
para cirurgia. É válido ressaltar que poderia ser selecionado mais de um tipo de 
tratamento por paciente. Quanto à presença de outras comorbidades, 40% dos 
pacientes relataram ter hipertensão arterial, 18% diabetes e 14% dislipidemia. A relação 
entre a hipertensão e o câncer pode ser explicada pelo compartilhamento que ambas 
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as doenças têm dos mesmos fatores de risco, como sedentarismo, obesidade, 
tabagismo e alimentação inadequada (SOUZA et. al, 2015). 

Os diagnósticos foram variados, os mais prevalentes foram o de leucemia, câncer de 
estômago, das vias biliares, pâncreas e linfoma não Hodgkin. Quanto ao tempo de 
diagnóstico, 43% dos participantes tinham o diagnóstico há mais de 6 meses. 

Dos participantes adultos foi observado que 12,9% estavam com baixo peso, 45,16% 
encontravam-se em eutrofia e 38,70% com sobrepeso ou obesidade (WHO, 1995). Já 
a amostra de idosos, verificou-se que para os pacientes acima de 60 anos, 34,61% 
estavam abaixo do peso, 46,15% estavam em eutrofia e 19,23% tinham excesso de 
peso (LIPSCHITZ, 1994). Resultados semelhantes foram vistos em estudos como os de 
ZANCHIN et al., 2011, onde 72% das participantes (mulheres com câncer de mama) 
apresentaram estar com sobrepeso ou obesidade. 

A frequência de valores de PB, DCT e PP estão descritos na Tabela 1 e foram utilizados 
os pontos de corte segundo FRISANCHO, 1990 para PB e DCT e WHO, 1995 para o 
PP. 

No público masculino foi observado que 57,14% apresentaram valores de PB no 
percentil 15, sendo classificados como abaixo da média ou com baixo peso 
(FRISANCHO, 1990). Diferentemente do que foi apontado por essa pesquisa, o estudo 
de CARVALHO et al., 2018, mostrou que a maioria dos entrevistados apresentaram 
valores classificados dentro da normalidade, classificação esta que se mostrou 
semelhante ao público feminino do presente trabalho. Já o estudo de TARTARI et al., 
2010, mostrou que a maior parte dos entrevistados apresentaram risco nutricional e de 
desnutrição quando avaliados pelo PB, bem como o presente trabalho. 

Dentro da nossa amostra, 70% dos idosos apresentaram índice adequado de massa 
muscular (WHO, 1995). Para a DCT observou-se que a maioria dos participantes têm 
um grau de adiposidade adequado (FRISANCHO, 1990). 

Foi observado também que valores do MAP diminuíam de acordo com o tempo de 
diagnóstico da doença, ou seja, quanto maior o tempo de diagnóstico menor era o valor 
do MAP, podendo este estar associado ao tempo de internação como também a 
inatividade do paciente (FREITAS et al., 2010). Como ponto de corte, foi utilizado o 
citado por LAMEU et. al, 2004, com valores de 12,5 mm para homens e 10,5 mm para 
mulheres. Valores maiores do que 9,5 mm para homens e maiores que 8,0 mm para 
mulheres também foram considerados dentro da faixa de normalidade. Desta forma, 
28% e 38% dos homens e mulheres, respectivamente, tiveram baixos valores de MAP, 
isso pode ser resultado de uma redução das atividades físicas diárias e, 
consequentemente a diminuição progressiva da espessura do MAP (FREITAS et al., 
2010). 

A utilização da ASG-PPP proporcionou observar os sintomas, e eles foram citados 
fazendo associação com o surgimento/progressão da doença e utilização do tratamento, 
em que, com o passar do tempo e com as sessões de quimioterapia, as náuseas eram 
mais frequentes. A Tabela 2 mostra a frequência dos sintomas citados. 

Além do estudo de LÔBO et al., 2014, que mostrou que mulheres em quimioterapia 
relataram ter falta de apetite com maior frequência, BRASIL (2015, p.43) traz que: 
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A quimioterapia e a radioterapia causam efeitos adversos aos pacientes, entre eles, a 
toxicidade ao TGI, que provoca reações como náusea, vômito, mucosite, diarreia, 
constipação, alteração no paladar, xerostomia e alteração na absorção de nutrientes. 
Ambos os tratamentos podem acarretar em redução da ingestão alimentar, além da 
ocorrência de aversões a alimentos específicos. 

Em contrapartida 27% dos entrevistados disseram não sentir problemas para comer. 

 
Conclusão 

 

Com o presente trabalho pode-se concluir que os participantes, em sua maioria, 
apresentaram estado nutricional alterado com comorbidades associadas e sintomas de 
grande impacto nutricional, e com presença de uma alta taxa de sobrepeso/obesidade 
e baixa ingestão calórica. Dessa forma, faz-se necessário um diagnóstico nutricional de 
qualidade para que a conduta do nutricionista seja feita de forma adequada para atender 
as individualidades com o objetivo de melhorar o aporte energético e ofertar uma melhor 
qualidade de vida para o paciente. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Classificação de PB, DCT e PP. 
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Tabela 2. Frequência de sintomas relatados pelos participantes. 
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TÍTULO: Determinação da composição centesimal de polpas e sementes de melões 

Cantaloupe, Charentais e Honey Dew 

Resumo 

O melão (Cucumis melo L.) se destaca pela rica composição nutricional e presença de 
substâncias bioativas. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com maior produção. 
Entretanto, o fluxo de comercialização promove perdas devido à alta perecibilidade e 
fatores pós-colheita. Visando a produção de novos produtos alimentícios, o estudo 
avaliou a composição centesimal das farinhas de polpas e sementes dos melões 
Cantaloupe (CA), Charentais (CH) e Honey Dew (HD). Após higienização, sementes e 
polpas foram secas em estufa ventilada (60°C/8h e 55°C/24 h, respectivamente), e 
trituradas em liquidificador doméstico. Determinou-se umidade, proteínas, lipídios, 
cinzas, carboidratos disponíveis, fibra bruta e valor calórico. As farinhas das polpas 
diferiram significativamente (p<0,05) entre CA e CH quanto à umidade [22,70% (2,74) e 
16, 70% (0,64)], proteínas [8,50% (0,30) e 7,20% (0,38)] e carboidratos disponíveis 
[54,00% (1,27) e 61,90% (1,95)]. Para as farinhas das sementes, houve diferença 
significativa (p<0,05) para todas as análises. Destacando-se, por exemplo, o teor de 
cinzas entre CA e CH [4,20% (0,01) e 3,75% (0,05)], fibras entre CH e HD [42,20% 
(0,83) e 51,90 (2,96)] proteínas entre CH, CA e HD [19,00% (0,54), 14,50% (1,35) 
15,25% (1,90)]. Essas diferenças são, possivelmente, devido à variabilidade, condições 
de cultivo, clima e solo. Conclui-se que as farinhas de polpas e sementes são 
importantes para a produção de novos produtos agregando proteínas, fibras e minerais. 
 
Palavras-chave: Frutas. Resíduos. Valor calórico. 

TITLE: Determination of the centesimal composition of pulp and seed flours of 

Cantaloupe, Charentais and Honey Dew melons 

Abstract 

 

Melon (Cucumis melo L.) is a fruit that stands out for its rich nutritional composition and 
presence of bioactive substances. Rio Grande do Norte is the Brazilian state with the 
highest production. However, the marketing flow causes losses due to high perishability 
and postharvest factors. Aiming at the production of new food products, the study 
evaluated the centesimal composition of pulp and seeds of Cantaloupe (CA), Charentais 
(CH) and Honey Dew (HD) melons. After sanitation, seeds and pulps were dried in a 
ventilated oven (60°C/8h and 55°C/24h, respectively), and ground in a domestic blender. 
Moisture, protein, lipids, ashes, available carbohydrates, crude fiber and caloric value 
were determined. Pulp flours differed significantly (p<0.05) between CA and CH in 
moisture content [22.70% (2.74) and 16.70% (0.64)], protein [8.50% (0 , 30) and 7.20% 
(0.38)] and available carbohydrates [54.00% (1.27) and 61.90% (1.95)]. For seed flours, 
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there was a significant difference (p<0.05) for all analyzes. Highlighting, for example, ash 
content between CA and CH [4.20% (0.01) and 3.75% (0.05)], fibers between CH and 
HD [42.20% (0.83) and 51.90 (2.96)] and proteins between CH, CA and HD [19.00% 
(0.54), 14.50% (1.35) 15.25% (1.90)]. These differences are possibly due to variability, 
growing conditions, climate and soil. It is concluded that pulp and seed flours are 
important for the production of new food products by aggregating protein, fiber and 
minerals. 

 
 
Keywords: Fruits. Waste. Caloric value. 

Introdução 

O Brasil se destaca por apresentar uma expressiva disponibilidade de frutas, sendo as 
mais populares e importantes para o setor econômico, especialmente, o abacaxi, 
abacate, banana, mamão, maracujá, melancia e o melão (SILVA et al., 2014; MORAIS 
et al., 2015). O melão (Cucumis melo L.), uma das frutas mais consumidas e 
comercializadas mundialmente, pertence à família Cucurbitaceae do gênero Cucumis. 
Apresentando-se como uma das espécies mais diversificadas em decorrência da 
grande variabilidade estrutural de seus frutos. Além disso, destaca-se por apresentar 
ainda, excelente qualidade aromática e uma rica composição nutricional com altos 
teores de substância bioativas (SILVA et al., 2018; PETKOVA, ANTOKA, 2015). 

Desta forma, é crescente a produção de melão mundial, pois dados da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostraram que no período de 
2008 a 2016 os maiores produtores foram a Ásia, os três continentes da América e 
Europa totalizando, respectivamente, 74%, 11,9% e 7,2%. No Brasil, a maior produção 
encontra-se no estado do Rio Grande do Norte, correspondendo a 50% da produção 
total do país com 325 mil toneladas produzidas em 2017 (IBGE, 2018), sobretudo, nos 
municípios de Mossoró (62%) e Tibau (15%) em uma área plantada de 13.133 hectares 
(IBGE, 2018). 

No entanto, a alta perecibilidade somado a fatores como a falta de monitoramento pós-
colheita, acondicionamento inadequado e manuseio incorreto durante o fluxo de 
comercialização, se apresentam como os principais responsáveis pelas elevadas 
perdas nesse processo, favorecendo, consequentemente, os elevados preços de 
compra e venda desses produtos (VILELA et al.,2003). Além disso, a expansão do 
mercado de alimentos processados vem crescendo ao longo dos anos. Essa alta 
demanda, no entanto, representa uma maior geração de resíduos (por exemplo: cascas 
e sementes), geralmente descartados pelas indústrias, que representam um grande 
potencial devido as suas ricas propriedades nutricionais (SILVA, JORGE 2014; 
TOLEDO et al.,2017). 

Dessa forma, com base no exposto, o presente estudo determinou a composição 
centesimal das farinhas obtidas de polpas e sementes dos melões Cantaloupe, 
Charentais e Honey Dew, visando o desenvolvimento de novos produtos alimentícios. 

 
Metodologia 
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OBTENÇÃO DAS FARINHAS DA POLPA E SEMENTE DOS MELÕES 

Os melões dos tipos Cantaloupe, Charentais e Honey Dew foram adquiridos no 
comércio da cidade de Natal (RN), sendo selecionados de acordo com o estado de 
maturação, totalizando dois lotes, com exceção do melão Charentais que até o momento 
foi obtido apenas um lote, contendo 4 kg de melão cada. Cabe ressaltar que, os melões 
objetos deste estudo foram previamente cadastrados no Sistema Nacional de Gestão 
do Patrimônio Genético e do conhecimento tradicional associado (SISGEN) sob o 
número A5A85DF. 

Posteriormente, foram submetidos à etapa de lavagem em água corrente para remoção 
de sujidades, seguida de higienização com o uso do hipoclorito a 200 ppm por 15 
minutos. Em seguida, foram descascados manualmente e separou-se as sementes, 
cascas e polpas, sendo as duas últimas cortadas em pedações de aproximadamente 2 
cm de espessura. 

As sementes e as polpas foram colocadas em fôrmas de alumínio e secas em estufa 
ventilada por 5 horas a 60º C e 25 horas a 55ºC, respectivamente. Em seguida, foram 
trituradas com o auxílio de um liquidificador doméstico e, as farinhas obtidas foram 
pesadas, acondicionadas e congeladas (-18 °C) em frascos de vidro com tampa, para 
as posteriores análises para determinação da composição centesimal. 

Os rendimentos das farinhas de polpas e sementes obtidas foram calculados utilizando 
a seguinte fórmula: peso da farinha obtida de polpa ou semente de melão (g)/polpa ou 
semente de melão in natura (g) x 100. 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS FARINHAS DA POLPA E 
SEMENTE DOS MELÕES 

A avaliação da composição centesimal das farinhas das polpas e sementes dos melões 
dos tipos Cantaloupe, Charentais e Honey Dew foi realizada por meio da determinação 
dos teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, fibras e frações glicídicas nos 
laboratórios de Análise de Alimentos do Departamento de Nutrição e, de Bromatologia 
do Departamento de Farmácia da UFRN. Todos os experimentos foram realizados em 
triplicata. 

Utilizou-se para a determinação da umidade por meio de aquecimento em estufa a 105º 
C até a obtenção do peso constante a metodologia descrita por A.O.A.C (1992). O 
resíduo mineral fixo (cinzas) foi quantificado por incineração em mufla a 550º C até 
obtenção de peso constante (A.O.A.C, 1992). A fração proteica foi obtida por meio do 
método de Kjeldahl e fator de multiplicação de 6,25. O extrato etéreo, por sua vez, 
também foi determinado seguindo a metodologia estabelecida por A.O.A.C (1992), 
utilizando como extrator o éter etílico. O teor de fibras foi determinado por método 
gravimétrico de acordo com Van de Kramer e Ginkel (1952). 

Já a fração glicídica foi determinada a partir da soma dos valores de porcentagem de 
umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras subtraídos de 100. Além disso, para a 
obtenção do valor calórico foram utilizados os fatores de conversão de Atwater, 
considerando 4 Kcal para cada 1 g de carboidrato disponível e proteínas e, 9 Kcal para 
cada 1 g de lipídios. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Os resultados obtidos a partir das análises da composição centesimal das farinhas das 
polpas e sementes referente aos dois lotes dos melões foram analisados, utilizando o 
software GraphPad Prism 5.0. 

Os dados foram avaliados, previamente, quanto à normalidade, por meio do teste de 
Kolmogorov-Smirnov, o qual definiu as variáveis consideradas não-paramétricas e 
paramétricas. Com isso, o teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn (p < 0,05) foram 
utilizados para verificar se os dados de umidade e valor calórico para polpa diferiram 
entre os tipos de melão avaliados. As demais variáveis consideradas paramétricas para 
polpa (carboidratos, cinzas, fibras, lipídios e proteínas) e sementes foram avaliadas por 
ANOVA sendo utilizado o pós-teste de Tukey para determinar diferenças significativas 
(p<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

Na Tabela 1 (ANEXO 2A) estão demonstrados os rendimentos das farinhas das polpas 
e sementes dos melões avaliados. Observou-se que os rendimentos variaram para as 
farinhas de polpas na faixa de 7,15% (2,96) a 8,04% (0,31) e, para as farinhas das 
sementes de 20,56% (2,50) a 47,32%. Essa variação se deve, possivelmente, à grande 
variabilidade de tipos, tamanhos e formas dos frutos (KYRIACOU et al., 2018). Cabe 
ressaltar que, as Figuras 1 (ANEXO 1A) e 2 (ANEXO 1B) ilustram as farinhas de polpa 
e sementes obtidas para os diferentes tipos comerciais de melão avaliados. 

Os valores referentes à composição centesimal para cada uma das farinhas da polpa 
dos três tipos de melões são demonstrados na Tabela 2 (ANEXO 2B). 

Até o presente momento, os dados na literatura relacionados a estudos com farinha de 
melão são escassos. Dessa forma, se fez necessário a comparação com resultados 
obtidos a partir da composição centesimal de farinhas obtidas de outras frutas. 

Observou-se diferença significativa para umidade (p = 0,0055) entre os melões 
Cantaloupe [22,70% (2,74)] e Charentais [16,70%(0,64)]. Os teores encontrados estão 
acima do limite recomendado para farinhas segundo a legislação brasileira que prevê 
um máximo de 15% (BRASIL, 2005). Os teores obtidos também foram superiores 
quando comparando com os resultados encontrados por Trambini, Leonen e Mischan 
(2013) para a farinha de maracujá (10,20%). Dessa forma, é perceptível a necessidade 
de aumentar o tempo de secagem das farinhas com o intuito de adequa-las, quanto ao 
teor de umidade, ao valor estabelecido ela legislação, visando a futura utilização em 
alimentos. 

Em relação às concentrações proteicas das farinhas de polpas dos três tipos comerciais 
de melão observou-se diferença significativa (p = 0,0019) apenas entre Cantaloupe 
[8,50% (0,30)] e Charentais [7,20% (0,38)]. O conteúdo proteico obtido está acima do 
relatado por Mounjouenpou et al. (2018) para a farinha da polpa de baobá (0,80%) e, 
por Angelis et al. (2016) para a farinha de banana verde (4,8%). Destacando-se como 
uma importante alternativa a ser utilizada no desenvolvimento de novos produtos se 
comparadas às farinhas de outros frutos. 

Os teores de lipídios obtidos, como esperado, foram baixos para todas as farinhas de 
polpa avaliadas (p > 0,05), mas superior ao resultado encontrado na literatura para a 
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farinha de polpa de manga rosa (Mangifera indica var. Chokanan) (0,06%) (ABDUL et 
al.,2012). Destacando-se novamente como uma boa opção, se relacionado à farinha de 
outros frutos, para o desenvolvimento de novos produtos, visto que as fontes vegetais 
apresentam conteúdo de ácidos graxos do tipo insaturado em sua composição (LOPES 
et al.,2012). 

Para os teores de cinzas, as farinhas apresentaram semelhanças entre si, sem diferença 
significativa entre os valores obtidos (p > 0,05). As médias obtidas para fibras não 
diferiram entre si e, estão em faixas superiores [8,65% (1,20), 8,00% (1,22) e 9,85% 
(2,22)], quando comparadas às farinhas comercias comumente comercializadas, como 
a farinha de milho (5,5%) (TACO, 2011). Representando, dessa forma, uma 
possibilidade de diversificação quanto ao uso dessas farinhas e, somado a isso, um 
maior valor nutricional agregado. 

Com relação aos teores de carboidratos disponíveis, houve diferença significativa (p = 
0,0019) entre as farinhas da polpa dos melões Cantaloupe [54,00% (1,27)] e Charentais 
[61,90% (1,95)]. Esse alto teor de carboidratos disponíveis deve-se, possivelmente, ao 
processo de amadurecimento da fruta, no qual há o acúmulo de açucares simples 
devido à progressiva degradação das paredes celulares, gerando variações nos teores 
de açucares solúveis (VILLANUEVA et al., 2004). Cunha et al. (2018) encontraram 
resultados próximos para a farinha da polpa de bacuri (58,28%). 

Não foi observada diferença significativa para os valores calóricos obtidos. Comparando 
com o valor calórico (360 Kcal/100g) encontrado para a farinha de trigo convencional, 
as farinhas do melão Cantaloupe [259 Kcal (24,00)], Charentais [293 Kcal (15,00)] e 
Honey Dew [288 Kcal (22,00)] se apresentam como uma boa opção de substituição, 
devido ao menor conteúdo calórico encontrado. Além de contribuir com aporte de fibras 
e minerais para agregar valor ao produto final. 

A Tabela 3 (ANEXO 2C) apresenta os resultados obtidos para a composição centesimal 
das farinhas de sementes dos melões avaliados. O teor de umidade diferiu (p = 0,0308) 
entre as amostras de Cantaloupe [7,35% (0,38)] e Charentais [8,20% (0,06)]. Lima et 
al.(2014) analisaram as farinhas de sementes de cinco diferentes frutos (cereja, jaca, 
laranja, melão, pêssego) e obtiveram teores semelhantes a este estudo para a jaca 
(7,3%), pêssego (7,8%) e melão (7,1%). Os valores obtidos se encontram dentro da 
faixa de 15% preconizada pela legislação brasileira (BRASIL, 2005). Isso implica 
positivamente no retardo da perda de estabilidade química do alimento, alterações 
fisiológicas e deterioração microbiológica favorecendo, dessa forma, a qualidade geral 
do alimento. 

No que se refere ao conteúdo proteico, foi observada diferença significativa (p = 0,0074) 
entre as farinhas de sementes do melão Charentais [19,00% (0,54)] comparada às dos 
melões Cantaloupe [14,50% (1,35)] e Honey [15,25% (1,90)]. Dados da literatura 
indicam uma variação entre o teor de proteína em diferentes cultivos. Mallek, Bahloul e 
Kechaou (2018) encontraram um conteúdo de 27,4% em um estudo sobre composição 
centesimal das sementes de melão Mazooun cultivadas na Tunísia. Melo, Naria e Bora 
(2000) relataram em seu estudo um teor de proteínas de 14,91% para farinha de 
semente de melão cultivado no Brasil, resultado próximo aos encontrados neste estudo. 
Dessa forma, é possível constatar que as alterações no teor de proteínas podem estar 
relacionadas às diferenças entre as variedade do fruto, e às condições de cultivo como 
o solo (pH, tipo) e condições climáticas (FANIADIS, DROGOUDI, VASILAKAKIS, 2010). 
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Verificou-se diferença significativa (p = 0,0143), quanto ao teor lipídico, entre as farinhas 
dos melões Charentais [25,10% (0,23)] e Honey [19,00% (2,63)]. O teor de lipídios, em 
estudo realizado no Brasil para a farinha da semente do melão amarelo foi igual a 25,2% 
(MALACRIDA et al., 2007), sendo próximo ao encontrado para as farinhas dos melões 
Charentais e Honey Dew no presente estudo. Em um estudo posterior, Morais et al., 
(2017), encontraram teores inferiores e próximos para as sementes do abacate (3,9%) 
e mamão (20,5%), respectivamente. Além disso, os autores relataram teores superiores 
de ômega-6 para as sementes de melão comparado às de abacate e mamão. 

Para cinzas, as farinhas de sementes de Cantaloupe [4,20% (0,01)] e Charentais [3,75% 
(0,05)] diferiram entre si (p = 0,0432). Estudos anteriores avaliaram a composição 
centesimal e relataram valores próximos a faixa obtida no presente estudo de 4,33% 
para sementes do melão Seinat cultivados no Sudão (AZHARI et al.,2017) e, 
ligeiramente superior para as sementes do melão Almiscarado (4,80%), cultivado na 
Índia (MEHRA, PASRICHA, GUPTA, 2015). Essas diferenças podem ser explicadas, 
como já foi dito anteriormente, aos distintos tipos de melão, cultivos e condições 
climáticas. 

Os resultados para o teor de fibras apresentam diferença significativa (p = 0,0090) entre 
as farinhas de Charentais [42,90% (0,83)] e Honey [51,90% (2,96)]. Os valores são 
superiores aos resultados encontrados na literatura para a semente do melão dourado 
(33,94%) cultivados na Nigéria (RAJI; ORELAJA, 2014). Diante disso, é possível 
verificar que aspectos como o manuseio, solo, entre outros, podem influenciar também 
nesse parâmetro (SOUZA et al., 2014). 

Os níveis de carboidratos disponíveis foram esperados devido aos altos percentuais de 
fibras, proteínas e lipídios, sendo verificado diferença significativa (p = 0,0001) entre o 
melão Cantaloupe [5,75% (0,02)] e os melões Charentais [1,75% (0,65)] e Honey [1,85% 
(0,59)]. 

Por fim, o valor calórico diferiu significativamente (p = 0,0017) entre as farinhas do melão 
Charentais comparado aos outros tipos avaliados, que se apresentou superior em 
função dos maiores teores de proteínas e lipídios. 

De maneira geral, o melão é considerado uma fruta climatérica e durante os estágios de 
maturação pós-colheita ocorrem mudanças na composição química do fruto, somados 
ainda a fatores agroambientais, fisiológicos e genotípicos que estão relacionados à 
qualidade desses frutos, explicando as diferenças encontradas nas análises 
(VILLANEUVA et al., 2004; KYRIACOU et al., 2018). 

Cabe ressaltar ainda, a importância do processamento de resíduos alimentares, 
geralmente descartados pelas indústrias alimentícias, no planejamento e 
desenvolvimento de produtos inovadores devido, sobretudo, à rica composição 
nutricional. Soma-se a isso a importância do processamento de resíduos em farinha por 
reduzir o teor de água livre, aumentando, dessa forma, a segurança do produto como 
ingrediente alimentar (LEÃO et al. 2017). Por sua vez, as polpas de frutas tropicais como 
o melão, possuem um alto potencial de fitoquímicos, que poderiam ser utilizados nas 
indústrias alimentícias na formulação de novos produtos (AYALA et al.,2011). 

 
Conclusão 
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A partir dos resultados obtidos é possível concluir que, as farinhas de polpas e 
sementes, podem fomentar o aporte nutricional de novos produtos. A utilização dessas 
farinhas pode ser uma possível solução para o desenvolvimento de produtos acessíveis 
com valor nutricional agregado, principalmente, referentes ao teor de proteínas, fibras e 
minerais. Isso pode ajudar a reduzir as taxas de desperdícios de frutas, proporcionando 
o melhor aproveitamento e enriquecimento de produtos de panificação e confeitaria 
(bolo, pão, biscoito, entre outros). 
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ANEXO 1A. Figura 1. Farinhas obtidas das polpas dos melões (A) Cantaloupe, (B) 
Charentais e (C) Honey Dew. 

 

 

ANEXO 1B. Figura 2. Farinhas obtidas das sementes dos melões (A) Cantaloupe, (B) 
Charentais e (C) Honey Dew. 
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ANEXO 2A. Tabela 1. Rendimentos das farinhas da polpa e sementes dos melões. 

 

 

ANEXO 2B. Tabela 2. Resultados obtidos para a composição centesimal e valor calórico 
(Kcal/100g) das farinhas das polpas dos melões Cantaloupe, Charentais e Honey Dew. 
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ANEXO 2C. Tabela 3. Resultados obtidos para a composição centesimal e valor calórico 
(Kcal/100g) das farinhas de sementes dos melões Cantaloupe, Charentais e Honey 
Dew. 
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TÍTULO: EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DE FLORES E FOLHAS DE Turnera subulata 

EM MODELO DE PERITONITE INDUZIDA POR LIPOPOLISSACARÍDEO (LPS) 

Resumo 

O processo inflamatório consiste em uma série complexa de eventos celulares, que 
evoluíram para eliminar ou conter os agentes infecciosos e reparar os danos teciduais. 
No entanto, uma resposta inflamatória descontrolada contribui para a disfunção celular. 
Turnera subulata tem sido estudado em relação à sua ação anti-inflamatória, apesar de 
seu uso na medicina popular, estudos para comprovar sua eficácia em modelos de 
inflamação são necessários. Os extratos foram feitos por decocção em água fervente 
por 10 'e posterior liofilização. Seu efeito na inflamação foi avaliado pelo recrutamento 
de leucócitos e quantificação de citocinas (TNF-alfa, IL1-beta) através do modelo de 
peritonite aguda induzido em camundongos. Os resultados foram expressos como 
média ± DP e analisados por ANOVA/Tukey. Os animais tratados com Turnera subulata 
mostraram uma redução significativa no recrutamento de leucócitos no local da lesão, 
bem como uma inibição efetiva das citocinas TNF-alfa; e IL1-beta;. A dose mais alta 
(500 mg/kg) promoveu redução de 80% da infiltração celular. Além disso, os extratos 
reduziram significativamente (p <0,001) em torno de 50% da atividade das citocinas 
(TNF; e IL1-beta) em todas as doses testadas. A eficácia antimigratória, assim como a 
inibição da atividade das citocinas, proteínas envolvidas no processo inflamatório, 
tornam os extratos de Turnera subulata uma interessante espécie vegetal para novos 
estudos como agente anti-inflamatório no tratamento de doenças. 
 
Palavras-chave: Turnera; Inflamação; Terapêutica 

TITLE: ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF FLOWERS AND LEAVES OF Turnera 

subulata IN A MODEL OF PERITONITE INDUCED BY LIPOPOLISSACARIDE (LPS) 

Abstract 

The inflammatory process consists of a complex series of cellular events, that evolved 
to eliminate or contain the infectious agents and to repair tissue damages. However, an 
uncontrolled inflammatory response contributes to the cellular dysfunction. Turnera 
subulata has been studied in relation to its anti-inflammatory action, despite its use in 
folk medicine, studies to prove its effectiveness in inflammation models are necessary. 
The extracts were made by decoction in boiling water for 10’ and posterior lyophilization. 
Its effect on inflammation was assessed by leukocyte recruitment and quantification of 
cytokines (TNF-α, IL-1β) through the acute peritonitis model induced in mouses. The 
results were expressed as mean ± SD and analyzed by ANOVA/Tukey. The animals 
treated with Turnera subulata showed a significant reduction in leukocyte recruitment at 
the site of injury, as well as an effective inhibition of TNF-α and IL1-β cytokines. The 
highest dose (500 μg/kg) promoted a reduction of 80% of cellular infiltration. In addition, 
extracts significantly reduced (p <0.001) around 50% of cytokine activity (TNF-α and IL1-
β) at all doses tested. The antimigratory efficacy, as well as the inhibition of the activity 
of cytokines, proteins crucially involved in the inflammation process, make extracts of 
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Turnera subulata an interesting plant species for new studies as an anti-inflammatory 
agent in the treatment of diseases. 
 
Keywords: Turnera; inflammation, therapy. 

Introdução 

A inflamação é um processo de defesa do organismo contra danos traumático, 
infeccioso, tóxico ou autoimune, que consiste em uma ação intrincada, altamente 
regulada e coordenada de várias moléculas e tipos celulares. Esse processo é 
importante na remoção de microrganismos ou irritantes, e na potencialização do reparo 
tecidual, promovendo cura e recuperação do tecido (KUMAR et al., 2005). O processo 
inflamatório apresenta diversas etapas, sendo o recrutamento leucocitário uma 
característica essencial da resposta inflamatória. Essa etapa, no qual os leucócitos 
migram do sangue ao sítio de injúria, através do endotélio é chamado de diapedese, 
tendo início com a ligação e rolamento dos leucócitos ao endotélio vascular, firme 
aderência ao vaso, degradação da membrana basal e, por fim, migração da célula de 
defesa ao tecido lesado (ASHLEY et al., 2012). Para que o leucócito migre ao tecido 
danificado, é necessária a degradação proteolítica de alguns componentes da matriz 
extracelular, a qual é realizada principalmente pelas enzimas elastase e 
metaloproteinases de matriz (MMPs) (WILD et al., 2017). Estudos demonstram que 
essas enzimas são responsáveis pela ativação de algumas citocinas, como a 
interleucina 1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (LEE et al., 2015, 
VICTONI et al., 2016). Entre as citocinas pró-inflamatórias, a IL-1β, TNF-α e IL-6 são as 
principais reguladoras da resposta inflamatória, sendo responsáveis pela adesão 
leucocitária, quimiotaxia e produção de outros mediadores inflamatórios (WRIGHT, 
2010). Atualmente, os anti-inflamatórios apresentam efeitos colaterais relevantes, 
justificando assim, a procura de novas formulações farmacêuticas que possam atuar 
mais eficientemente no controle dessas doenças, aliados a um menor dano colateral 
possível. (PIRLAMARLA, 2016). Nesse contexto as plantas medicinais apresentam 
muitas substâncias químicas com propriedades terapêuticas que atuam no organismo 
humano causando-lhes algum efeito O uso adequado das plantas com propriedades 
farmacológicas traz uma série de benefícios para a saúde, ajudando no combate de 
doenças infecciosas, doenças alérgicas, disfunções metabólicas entre outras. Com 
base nesse potencial, comprovar as propriedades da medicina popular é uma 
necessidade crescente na busca de novas formulações que possam atuar como 
adjuvantes terapêuticos na prática clínica, para um controle mais específico de uma 
grande variedade de doenças, como as de cunho inflamatório (MAIONE et al., 2016) A 
Turnera subulata, popularmente conhecida como “chanana” ou “flor-do-guarujá”, é 
membro da família passifloraceae (Gonzalez e Arbo, 2005), que consiste de 19 gêneros 
e cerca de 630 espécies catalogadas que têm distribuição de norte a sul da América, e 
na África, incluindo Madagascar e as Ilhas Mascarenhas (Arbo, 2007). A espécie 
Turnera subulata possui diversos compostos secundários, como tocoferóis, esteroides 
e flavonoides. Este gênero pode tornar-se uma importante fonte de novas drogas anti-
inflamatórias, no entanto, mais estudos devem ser realizados afim de evidenciar e 
avaliar o mecanismo de ação responsável de citotoxicidade, bem como, informações 
mais detalhadas sobre seus efeitos tóxicos, visando minimizar a ocorrência de efeitos 
colaterais relevantes no tratamento clínico. Diante do exposto, este trabalho tem como 
objetivo principal avaliar os efeitos anti-inflamatórios de flores e folhas de Turnera 
subulata em modelo experimental de peritonite aguda induzida por lipopolissacarídeo 
(LPS). 
 
Metodologia 
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Preparo do extrato aquoso das folhas da Turnera subulata As flores e folhas da Turnera 
subulata foram coletadas na cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nas 
coordenadas SS-RN 6°14’07” S/36°78’21” O, sendo a espécie identificada pelo Dr. 
Jomar Gomes Jardim e a exsicata depositada no herbário da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Após a coleta, as flores e folhas foram secas em estufa a 40ºC 
durante 48h e em seguida, foram trituradas mecanicamente. Para o preparo do extrato 
aquoso, as flores e folhas foram submetidas à decocção em água fervente durante 10 
minutos e, posteriormente foram liofilizadas. Animais Camundongos da linhagem Balb/c 
provenientes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte foram utilizados para os ensaios de inflamação em modelo de 
peritonite. Todos os animais foram mantidos com livre acesso à água e alimentos, em 
condições controladas de iluminação (Ciclos de 12 horas claro/escuro) e temperatura 
(22ºC). Os experimentos realizados com esses animais foram previamente aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN (Protocolo Nº-35/2015) Efeito dos 
extratos de Turnera subulata sobre o influxo de células a cavidade peritoneal O potencial 
anti-inflamatório dos extratos foi analisado pelo modelo de peritonite induzida por 
lipopolissacarídeo (LPS). O LPS é um agente responsável pela inflamação aguda na 
cavidade peritoneal com o influxo de neutrófilos e produção de citocinas pró-
inflamatórias. O efeito dos extratos sobre a peritonite foi indicado pela contagem total e 
diferencial de células recrutadas à cavidade do peritônio, bem como, pela produção das 
citocinas IL-1β e TNF-α. Foram formados 8 grupos, cada um contendo 4 animais (todos 
machos) distribuídos da seguinte forma: Controle negativo, controle positivo, extratos 
florais de Turnera subulata [EFLTS] (0.5, 50 e 500 µg/Kg/animal) e extratos foliares de 
Turnera subulata [EFOTS] (0.5, 50 e 500 µg/Kg/animal). Os animais do grupo controle 
negativo receberam injeção intraperitoneal com solução salina (PBS), enquanto que o 
positivo recebeu estímulo intraperitoneal com LPS da cepa 055:B5 (3,3 µg/Kg/animal) e 
após 1h foi realizado o tratamento com PBS. Os grupos dos compostos teste foram 
estimulados com LPS e tratados com 100µL das amostras de T.subulata por injeção 
intravenosa (veia caudal) após 1h de estímulo. Após 4h, os camundongos foram 
eutanasiados e a cavidade peritoneal foi lavada com 2mLs de PBS contendo 0,5% de 
soro de albumina bovina e 1mM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), afim de 
recuperar as células presentes na cavidade. O lavado peritoneal foi então coletado e 
utilizado para contagem global e diferencial de leucócitos, bem como, para a 
quantificação das citocinas pró-inflamatórias por meio de kits de ensaio 
imunoenzimático (ELISA) (Ebioscience) de acordo com as instruções do fabricante 
 
Resultados e Discussões 

 

Para avaliar o efeito dos extratos sobre o recrutamento de leucócitos foi realizado um 
ensaio de peritonite. O controle positivo apresentou um aumento significativo de células 
na cavidade peritoneal, em relação ao controle negativo, indicando que o LPS possui 
efeito no aumento da migração leucocitária. 

Observou-se que os extratos de Turnera subulata (flores e folhas) foram capazes na 
sua maior concentração testada (500µg/Kg) de reduzir em 80% a migração de leucócitos 
totais para o peritônio em comparação ao controle positivo, não apresentando diferença 
significativa ao controle negativo. Os extratos em menor concentração (50 µg/Kg) 
conseguiram reduzir a migração leucocitária em 50% em comparação ao controle 
positivo, entretanto, também com uma diferença estatisticamente significativa em 
relação ao controle negativo (Figura 1). 
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Quando avaliou-se a contagem diferencial de leucócitos, observou-se que as células 
polimorfonucleares (PMNs) apresentaram uma diminuição de migração nos animais 
tratados com os extratos de Turnera subulata. Os extratos em sua maior concentração 
(500µg/Kg) reduziram em torno de 70% a migração de células ao peritônio, diferindo 
estatisticamente do controle positivo, uma vez que, os extratos em sua concentração 
intermediária (50 µg/Kg), conseguiram diminuir o recrutamento de células ao peritônio 
em torno de 45% (Figura 2). 

Os resultados sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias estão apresentados nas 
figuras 3 e 4. O controle positivo diferiu do controle negativo em nas citocinas avaliadas, 
indicando que o LPS estimula a produção dessas moléculas. 

Os animais tratados com os extratos estudados apresentaram uma redução de em torno 
de 55% dos níveis de IL-1β em suas maiores concentrações testadas, enquanto 
aqueles, com concentrações intermediárias, alcançaram uma redução em torno de 25% 
na atividade da IL-1β, sendo essas comparações em relação ao controle positivo de 
processo inflamatório. 

Com relação ao TNF-α, os extratos de Turnera subulata (500µg/Kg) reduziu os níveis 
em torno de 50%, enquanto que os extratos com concentração intermediária (50 µg/Kg), 
reduziram 15% em relação ao controle positivo. 

 
Conclusão 
 
Após a realização do experimento, foi possível concluir que a Turnera subulata 
apresenta potencial anti-inflamatório pois seus extratos foram capazes de reduzir a 
migração de leucócitos totais e diferenciais, além de diminuir a produção de citocinas 
envolvidas no processo inflamatório. 
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TÍTULO: Obtenção de saponinas a partir do resíduo industrial de Agave sisala para uso 

em sabonete facial em pó: caracterização química da fração enriquecida em saponinas 

e polissacarídeos 

Resumo 

Agave sisalana (sisal), é uma planta herbácea originária do México e adaptada na 
Caatinga Nordestina. Na composição química do seu resíduo industrial encontra-se 
saponinas que podem ser utilizadas como tensoativos naturais em cosméticos. O 
objetivo do trabalho foi executar a prospecção fitoquímica comparativa de extratos e 
frações do resíduo do Sisal. O resíduo coletado foi submetido a dois diferentes 
processos: i) prensagem resultando no líquido de prensagem (LP) e, ii) secagem do 
resíduo total em estufa circulante obtendo o resíduo seco (RS). A partir desses foram 
obtidos três extratos: A - LP em etanol 30 % (p/p); B - RS com agente extrator água em 
soxhlet e, C - RS em etanol 30 % (p/p). A partir desses extratos, foram obtidas frações 
enriquecidas baseadas em duas metodologias de purificação gerando fração celite e 
patente A, B e C. A quantificação de saponinas totais foi realizada por 
espectrofotometria (544 nm) utilizando o método vanilina-ácido sulfúrico. O teste de 
tensão superficial foi feito pela técnica de borbulhamento. O método analítico para 
quantificação de saponinas totais foi linear com R2 = 0,9951. As amostras extrato B e a 
fração celite B apresentaram maiores concentrações de saponinas totais, 38,49 % e 
33,22 % respectivamente. A fração celite B apresentou melhor resultado para o teste de 
tensão superficial (55,6 dynes/cm). Assim pode-se concluir que o extrato B e a fração 
celite B são os melhores candidatos a serem utilizados como fitoingredientes. 

 
Palavras-chave: Agave sisalana. Fitocosmético. Saponinas. Prospecção fitoquímica. 

TITLE: OBTAINING SAPONINS FROM THE BY-PRODUCT OF Agave sisalana FOR 

USE IN FACIAL SOAP POWDER: CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SAPONINS 

AND POLYSACCHARIDE-ENRICHED FRACTION 

Abstract 

 

Agave sisalana (sisal) is an herbaceous plant originating in Mexico and adapted to 
Northeast Caatinga. In its industrial residue there are saponins in the chemical 
composition which can be used as natural surfactants in cosmetics. The aim of this work 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1244 

 

was to perform the comparative phytochemical prospecting of extracts and fractions from 
the sisal by-product. The Agave sisalana by-product was submitted to two different 
processes: i) the by-product was pressed affording a pressing liquid (LP) and, ii) drying 
of the total by-product in circulating kiln obtaining the dry residue (RS). From these, three 
extracts were obtained: A - LP in 30% (w / w) ethanol; B - RS with water as an agent 
extractor in soxhlet, C - RS with 30% (w / w) ethanol. From these extracts, enriched 
fractions were obtained based on two purification methodologies. Quantitation of total 
saponins was performed by spectrophotometry (544 nm) using the vanillin-sulfuric acid 
method. The surface tension test was made by the bubbling technique. The analytical 
method for quantification of total saponins was linear with R2 = 0.9951. Extract B 
samples and Celite B fraction showed higher concentrations of total saponins, 38.49% 
and 33.22% respectively. The Celite B fraction presented better results for the surface 
tension test (55.6 dynes / cm). Thus, it can be concluded that extract B and Celite B 
fraction were the best candidates to be used as phyto-ingredients. 

 
 
Keywords: Agave sisalana. Phytocosmetic. Saponins. Phytochemical prospecting. 

Introdução 

Dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), revelaram que o Brasil ocupa a quarta posição 
mundial de consumo dos mesmos. Ao observar estes dados torna-se redundante 
afirmar que é um setor extremamente importante para economia brasileira, mesmo 
nesse período de instabilidade econômica. (ABHIPEC, 2018). 

Produtos de limpeza devem primordialmente remover sujidades, ou seja, principalmente 
materiais lipofílicos indesejados da superfície da pele, sendo a estrutura anfifílica do 
tensoativo facilitadora desse processo, solubilizando esses materiais e permitindo a sua 
remoção posterior com o enxágue. Porém, a problemática dos fabricantes é produzir um 
produto capaz de promover limpeza adequada associada a baixos níveis de agressão 
e irritação cutânea, com produção de espuma volumosa e cremosa, solúvel em água e 
estável em pH cutâneo com custo acessível (CORREA, 2012). 

Tendo em vista a grande biodiversidade presente na Caatinga brasileira que é pouco 
explorada de forma sustentável, vê-se uma alternativa promissora para 
desenvolvimento de um ativo cosmético a partir do resíduo industrial da Agave sisalana, 
conhecida popularmente como sisal, uma planta herbácea originária da Península de 
Yucatã no México (WANG, et al. 2014) que recebeu este nome de uma erva nativa 
chamada zizal-xiu (MARTIN, et al. 2009) e é pertencente à classe vegetal 
monocotiledônea e a família Agavaceae (WANG, et al. 2014). 

As folhas são as partes utilizadas da Agave sisalana, que é colhida por meio de corte 
manual (SANTOS; BRANDÃO, 2017). Delas são retiradas as fibras rígidas que 
representam, em peso total da planta, de 3 % a 5 %. Os 95 % a 97 % restantes, chamado 
de resíduo do sisal, pode ser utilizado para alimentação animal, fertilizante orgânico 
(bioinseticidas), matéria-prima intermediária para síntese de medicamentos, pois é rico 
em compostos esteroidais como a tigogenina, diosgenina (NAVA-CRUZ, et al. 2015; 
RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2015; RIBEIRO; COELHO; MARRUCHO, 2013; 
WANG, et al. 2014) e em maior quantidade a hecogenina (PIZARRO, et al. 1999; 
SANTOS; BRANCO, 2014). Pizarro et al. (1999) também relataram a presença de 0,545 
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g a 0,670 g por litro de sapogenina no resíduo do sisal. Nava-Cruz et al. (2015) relataram 
que as folhas, caules e raízes do gênero Agave podem ser utilizados para produção de 
sabão e detergente. 

O interesse no uso de plantas na Cosmetologia pode ser atribuído ao fato de que as 
matrizes vegetais são misturas complexas de substâncias, incluindo componentes 
orgânicos e inorgânicos, como por exemplo, as saponinas, que são utilizadas pela 
indústria cosmética por apresentarem propriedades de diminuição da tensão superficial, 
ação detergente e emulsificante (RIBEIRO; COELHO; MARRUCHO, 2013; SCHENKEL; 
GOSMANN; ATHAYDE, 2010). 

Saponinas são metabólitos secundários pertencentes à classe dos terpenoides e podem 
ser encontradas na natureza sob duas formas principais: saponinas triterpênicas e 
saponinas esteroidais. Em comum, as duas classes têm como característica a presença 
de uma estrutura química formada por um esqueleto carbônico, com 30 átomos 
(saponinas triterpênicas) ou com 27 átomos (saponinas esteroidais), ligado a resíduos 
de açúcar, em um ou dois pontos diferentes da molécula. Essa característica torna 
essas moléculas com propriedades anfifílicas, anfóteras ou tensoativas. Nesse 
contexto, as saponinas esteroidais podem ser classificadas ou descritas como 
tensoativos naturais com potencial de aplicação em formulações cosméticas de higiene 
pessoal (CUTLER; CUTLER,1999). 

 
Metodologia 

 

Obtenção do subproduto de Agave sisalana 

O resíduo foi cedido pela empresa Sisaltec- Indústia de Fibras de Sisal do RN. A coleta 
foi realizada em agosto de 2017, na fazenda de cultivo de sisal na cidade de Pedra 
Grande, Rio Grande do Norte, Brasil (5°07’56.3”S 35°54’31.7”W). Uma exsicata foi 
depositada no Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob número 
de registro UFRN- 20544. O subproduto se refere ao material vegetal obtido após o 
processo de desfibramento. Certidão de regularização junto ao Sistema Nacional de 
Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) sob 
o n. AD47A9E. 

Metodologias de extração de Agave sisalana 

Para obtenção do resíduo seco (RS) foi realizado secagem do material bruto em estufa 
de ar circulante à 45 °C, no período de 5 dias. Após secagem, passou pelo triturador em 
facas e foi tamisado em 710 µm para padronização de granulometria. 

Para obtenção do material líquido (LP) realizou-se extração mecânica através de 
prensagem do resíduo do sisal e coletou-se o líquido que posteriormente foi congelado. 
A partir do LP e do RS foram realizadas três tipos de extração para obtenção das 
saponinas. 

Seguindo metodologia sugerida por Ribeiro, Barreto e Coelho (2015), o extrato “A” foi 
preparado a partir do LP que foi submetido a extração com etanol 30 % (p/p), na 
proporção 1:5 ou 0,2 (g/mL) à temperatura 50 ºC, com agitação de 200 rpm por 4 horas. 
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Em seguida o extrato etanólico obtido foi submetido a rotaevaporação e, posteriormente 
liofilizado por 48 horas a fim de obter a fração enriquecida em saponinas. O mesmo 
procedimento foi realizado só que utilizando o RS gerando extrato “C”. A terceira 
metodologia foi executada segundo Pizarro et al. (1999); Ribeiro, Coelho e Marrucho 
(2013), onde o RS foi extraído em equipamento soxhlet com o agente extrator água por 
24 horas usando a proporção de 7,5 g/ 100 mL de água purificada gerando o extrato “B” 
que posteriormente também foi liofilizado. 

A partir dessas amostras (extratos “A”, “B” e “C”) foram obtidas frações utilizando a 
metodologia descrita na patente WO2017088080A1 que foram nomeadas frações 
patente A, B e C). Essa metodologia consiste na purificação dos extratos A, B e C por 
meio da precipitação de interferentes através da complexação com sais em diferentes 
meios, seguida de filtração. O procedimento pode ser dividido em duas etapas, a de 
precipitação e a de clarificação (PADILLA ;VALENCIA, 2017). 

A fim de se obter uma fração rica em saponinas, utilizando-se uma metodologia 
economicamente viável, eficiente e sustentável, testou-se um método de purificação de 
extratos, que utilizasse solventes “verdes” e componentes de baixo custo. Fez a 
purificação com Celite PA 545 (SiO2), 150 mesh. As frações dos extratos A, B e C foram 
resuspendidas em etanol absoluto e misturadas com a Celite e posteriormente filtradas 
em kitassato com auxílio de vácuo. As frações celite A, B e C foram concentradas em 
rotaevaporador a 35 °C sob pressão reduzida (50 mPa). 

Análise quantitativa preliminar de saponinas totais 

A concentração preliminar de saponinas totais foi realizada pelo método vanilina-ácido 
sulfúrico, onde primeiramente foi construída uma curva de calibração com o padrão 
primário diosgenina (Sigma) (0,5 g/L). Para o preparo das soluções foi adicionado 200 
µL da amostra adicionada de 200 µL de solução de vanilina 8 % e 2,0 mL de solução de 
ácido sulfúrico 72 %. A solução foi submetida a banho de água a 60 ºC por 10 minutos. 
A leitura foi realizada por espectrofotometria UV-VIS no comprimento de onda 544 nm 
(MAKKAR, SIDDHURAJU; BECKER, 2007; RIBEIRO;BARRETO;COELHO, 2015). 

Posteriormente preparou-se solução mãe de 1 mg/mL em metanol 80 % de cada uma 
das amostras. Em cada tubo adicionou-se 250 µL da solução mãe, 250 µL de solução 
de vanilina 8 % e 2,5 mL de solução de ácido sulfúrico 72 %, misturou-se bem e as 
amostras foram colocadas em banho de água a 60 ºC por 10 minutos. Após esse tempo 
as soluções foram resfriadas por 3 a 4 minutos em banho de gelo e realizou-se a leitura 
da absorbância em triplicata, em espectrofotômetro, no comprimento de onda 544 nm. 

Teste de tensão superficial dos extratos e frações da Agave sisalana 

No intuito de se analisar a eficácia das frações enriquecidas em saponinas da Agave 
sisalana na diminuição da tensão superficial, realizou-se no Laboratório de Tecnologia 
de Tensoativos – UFRN, o teste de tensão superficial com o uso do equipamento 
Surface Tensiometer, SensaDyne, (BrasEq, Jarinu-SP) que tem como princípio método 
de Máxima Pressão Diferencial da Bolha para determinar a tensão superficial dinâmica 
e estática (equilíbrio). Os extratos e as frações enriquecidas em saponinas a partir de 
metodologias de purificação distintas foram analisadas. 

 
Resultados e Discussões 
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Extratos de Agave sisalana Perrine 

Os rendimentos do preparo do material vegetal e das extrações e frações estão 
apresentados na Tabela 1. 

Seguindo a tendência na redução do quantitativo e se atentando a escolha dos tipos de 
solventes, para o preparo dos extratos foi pesquisado principalmente extrações que 
utilizaram solventes “verdes” ou menos poluentes. 

Para purificação dos extratos foi utilizado Celite que é um terra diatomácea também 
denominada sílica amorfa e destaca-se pelo seu baixo custo, alta área superficial e 
baixa massa específica e é utilizada para auxiliar na purificação de amostras polares 
(CABRERA, et al. 2014). 

Foi obtida uma curva de calibração (Figura 1) com o padrão primário diosgenina com 
cinco concentrações distintas e gerando a equação da reta. O método demonstrou ser 
linear, preciso e exato. 

Na Tabela 2 está demonstrado o quantitativo de saponinas em μg/mL para cada um 
dos extratos. 

As amostras Extrato B e Celite B apresentaram maiores concentrações. A amostra 
Celite B foi realizada a partir do Extrato B para purificar e concentrar o quantitativo de 
saponinas e tentar redução dos polissacarídeos que possivelmente estavam associados 
às saponinas. 

Teste de tensão superficial dos extratos e frações da Agave sisalana Perrine 

Foram analisadas soluções das amostras que estão demonstradas na Tabela 3. 

Para avaliar a interferência do pH das soluções nos resultados do teste de tensão 
superficial ajustou-se o pH das soluções em 4,0, 7,0 e 10,0 para se fazer um 
comparativo. Após os resultados das análises concluiu-se que não foi um parâmetro 
interferente, então considerou-se os pHs originais de cada uma das amostras que estão 
dispostos na Tabela 3. 

Os resultados demonstram que apesar da menor concentração de saponinas na 
amostra Celite B no teste de tensão superficial essa amostra demonstrou maior 
diminuição da tensão superficial. Uma hipótese pode ser que o Extrato B contém muita 
partícula em suspensão e as mesmas dificultam o abaixamento da tensão superficial da 
água; e após a filtração em Celite o mesmo torna-se mais límpido. 

Mais testes serão realizados para averiguação das características espumógenas e 
limpantes das amostras. 

 
Conclusão 
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Conclui-se que fundamentados nesses resultados preliminares de quantitativo de 
saponinas e valores de tensão superficial obtidos, outras análises serão realizadas nas 
amostras de escolha (Extrato B e Celite B) para dar continuidade ao trabalho de 
caracterização da matéria-prima e posteriormente aplicação em formulação 
fitocosmética. 
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TABELA 1. Rendimento em porcentagem indicando o ponto de partida e amostra obtida 

 

 

TABELA 2. Quantitativo em micrograma por miligrama de saponinas totais nas amostras 

 

 

TABELA 3. Valores de tensão superficial com suas respectivas temperaturas e pH das 
amostras 
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FIGURA 1. Curva de calibração da diosgenina 
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TÍTULO: Acesso à alimentação e segurança alimentar na população indígena residente 

em território potiguar. 

Resumo 

A população indígena encontra-se em um estado de invisibilidade social no estado do 
Rio Grande do Norte (RN) mesmo com uma densidade populacional considerável, 
sendo constatado em 2010 a presença de 2.597 indígenas em terras do RN (IBGE, 
2012). Essa carência de suporte acarreta em várias condições sociais, econômicas e 
de saúde, sendo uma delas a de insegurança alimentar e nutricional. Foi constatado em 
uma pesquisa realizada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CONSEA/RN e colaboradores que 95,9% das famílias indígenas entrevistadas em uma 
das 8 comunidades do estado estavam com algum grau de insegurança alimentar, 
sendo 82,2 % nas formas moderada ou grave (CALAZANS et al, 2017). Com o intuito 
de avaliar as condições de acesso à alimentação e segurança alimentar desta 
população, a presente pesquisa tem como propósito dar mais visibilidade a população 
indígena do RN e dessa forma auxiliar na formulação de políticas destinada a esses 
povos. Pela demora na aprovação do parecer pelos comitês de ética (HUOL e CONEP) 
ficou impossibilitada a coleta de dados a respeito da insegurança alimentar neste último 
ano, porém foi possível a obtenção de dados suficientes para a execução de 3 artigos 
que contemplaram aspectos relacionados à segurança alimentar dessa população. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Comunidade indígena. Inclusão produtiva. 

TITLE: Dimensions that influence the food security of indigenous peoples: a study with 

ethnic groups belonging to the Potiguar territory. 

Abstract 

The indigenous population is in a state of social invisibility in the state of Rio Grande do 
Norte (RN) even with a considerable population density, being found in 2010 the 
presence of 2,597 indigenous in the lands of the RN (IBGE, 2012). This lack of support 
leads to various social, economic and health conditions, one of them being food and 
nutritional insecurity. It was found in a survey conducted by the State Council for Food 
and Nutrition Security - CONSEA / RN and collaborators that 95.9% of the indigenous 
families interviewed in one of the 8 communities of the state were with some degree of 
food insecurity, being 82.2% in the moderate or severe forms (CALAZANS et al, 2017). 
In order to evaluate the conditions of access to food and food security of this population, 
this research aims to give more visibility to the indigenous population of RN and thus 
assist in the formulation of policies aimed at these peoples. Due to the delay in the 
approval of the opinion by the ethics committees (HUOL and CONEP), it was impossible 
to collect data on food insecurity this past year, but it was possible to obtain sufficient 
data for the execution of 3 articles that covered aspects related to safety. food of this 
population. 
 
Keywords: Food and nutrition security.Indigenous community.Productive inclusion 
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Introdução 

O contexto histórico em que as comunidades tradicionais vem percorrendo no Brasil as 
coloca em um elevado grau de vulnerabilidade social e consequentemente agrava a 
situação de insegurança alimentar e nutricional dessas populações. A segurança 
alimentar e nutricional (SAN), é definida como “o acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como princípio práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam sociais, econômicas e 
ambientalmente sustentáveis” (CONSEA, 2004). No Rio Grande do Norte há oito 
comunidades indígenas reconhecidas pela FUNAI, mas que passam por ameaças 
constantes aos seus territórios devido à falta de demarcação das terras indígenas pela 
união, segundo estudo de Calazans et al. (2017). Entre essas comunidades se destaca 
a Mendonça do Amarelão, localizada a cerca de 90 Km da capital, próximo a João 
Camara/RN, e possui mais de 1000 índios identificados (FUNAI, 2017). Cada vez mais 
comunidades tradicionais sofrem intervenções movidas pela lógica moderna com base 
em interesses de mercado promovidos pelo capitalismo. Tais ações interferem na 
estrutura sociopolítica e cultural desses povos, alterando sua coesão comunitária e 
favorecendo a monetização das relações interpessoais, abandono de práticas de ajuda 
mútua, perda da soberania sobre o território e degradação de sistemas ambientais 
(LACERDA, 2018). Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apontam 38% da 
população indígena em situação de pobreza extrema (renda per capita familiar inferior 
a ¼ do salário mínimo), enquanto na população não-indígena é de 15,5%. Mostrando 
sua situação de vulnerabilidade e descaso dos governantes. Embora existam esses 
poucos dados acerca da população indígena no RN, o setor público ainda desconhece 
os problemas e agravantes dessa população específica, essencialmente no âmbito da 
saúde. Portanto, é esperado que a execução do presente trabalho contribua para retirar 
a população indígena da invisibilidade social, orientando e apontando ações a serem 
demandadas pelo setor público para o alcance destes povos à políticas e programas 
sociais. 
 
Metodologia 

 
Devido o público alvo desta pesquisa ser constituído de população tradicional e 
vulnerável, aprovação da pesquisa teve de ser encaminhada, além do Comitê de ética 
em pesquisa do HUOL, para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
Consequentemente, a aprovação e liberação do parecer demorou mais que o previsto, 
sendo o mesmo aprovado em junho/2019, o que resultou na impossibilidade do início 
da coleta de dados ocorrer neste primeiro ano da pesquisa. Contudo para que a 
universidade não perdesse o vínculo com a comunidade indígena Mendonça do 
Amarelão, e como forma de manter diálogo com a comunidade, com o objetivo de 
conhecer sua cultura, costumes, modos de vida, afim de estabelecer uma relação de 
confiança e aceitação necessárias para a inserção da equipe de pesquisadores na 
comunidade e para a execução da pesquisa, deu-se início a procedimentos que não 
mantinham implicação ética para a pesquisa com seres humanos, sendo esses 
procedimentos: averiguação das condições de acesso à saúde, políticas públicas, 
fontes de geração de renda, identificação dos quintais produtivos. Esse levantamento 
de dados resultou na execução de três trabalhos em formato de artigo, todos foram 
apresentados no 24° Seminário de Pesquisa do CCSA ocorrido entre os dias 27 e 31 
de maio de 2019. Os artigos apresentados foram: 1° “Inclusão social e produtiva em 
comunidade indígena: uma análise sob a perspectiva da segurança sanitária na 
produção artesanal"; 2° "Economia solidária e produção de alimentos: o trabalho em 
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uma associação Indígena"; 3° " Cozinha coletiva nos moldes da economia solidária em 
uma comunidade indígena - o trabalho da mulher em pauta”. Além destes trabalhos, a 
pesquisa também contemplou uma revisão sistemática sobre Segurança Alimentar e 
Nutricional em Povos e Comunidades Tradicionais em nível de pesquisas de pós-
graduação stricto sensu já realizadas no Brasil. O 1° artigo foi um estudo empírico 
descritivo, transversal e quantitativo, cuja coleta de dados foi realizada no mês de abril 
de 2019. A amostragem foi por conveniência onde o Empreendimento Econômico 
Solidário (EES) escolhido foi a cozinha comunitária da comunidade indígena dos 
Mendonça do Amarelão. Para obtenção dos dados foi utilizada a Lista de Avaliação para 
Boas Práticas em Serviço de Alimentação (LABPSA), que dispõe dos tópicos presentes 
na RDC 216/04, resolução essa que que visa trazer todo o regulamento técnico de boas 
práticas para serviços de alimentação. Os itens analisados eram classificados em um 
dos tópicos: Adequado; Inadequado; Não se aplica. A aplicação do check list foi 
executada por dois estudantes de nutrição da UFRN, previamente capacitados por seus 
professores, cumprindo todas as normas de Boas Práticas para permanência no 
estabelecimento. O check list foi aplicado junto as mulheres indígenas que trabalhavam 
na cozinha, dentre elas constava uma líder da comunidade. As respostas eram 
avaliadas e validadas pelos moderadores por observação in loco. Os resultados obtidos 
foram analisados e discutidos fazendo uma comparação entre RDC 216/04 e a RDC 
49/2013, que dispõe sobre a regularização para o exercício de atividade de interesse 
sanitário do microempreendedor individual, do empreendimento familiar rural e do 
empreendimento econômico solidário. O 2° artigo trata de estudo preliminar, apontando 
achados que deverão ser complementados em pesquisas futuras, com a aplicação de 
instrumentos de pesquisa mais robustos. Um dos impedimentos para a coleta de dados 
foi o trâmite do estudo no Comitê de ética em Pesquisa, apreciado sob o CAAE - 
09097919.3.0000.5292, mas que até a elaboração do presente estudo não havia 
liberado o parecer consubstanciado como aprovado, inviabilizando a aplicação dos 
instrumentos de coleta de dados planejados. O trabalho foi classificado como um estudo 
exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, e pesquisa-ação, que segundo 
Thiollent (1985, p.14), “é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 
investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.” E sua coleta de 
dados foi realizada por meio de método de observação participante. O foco do estudo 
foi o grupo de mulheres que trabalhavam na cozinha comunitária presente na 
comunidade indígena Mendonça do Amarelão, a coleta de dados foi realizada mediante 
anotações dos pesquisadores, redigidas sempre após o término da atividade de 
extensão na comunidade. Para coleta desses dados foram realizadas 6 visitas ao grupo. 
A análise dos dados foi realizada por meio da categorização, alocando as informações 
coletadas nos atributos de empreendimentos econômico-solidários. A partir da análise 
das anotações realizadas pelos pesquisadores, as informações foram utilizadas para 
evidenciar a presença de fatores que atenuam, ou não, os atributos de economia 
solidária na cozinha da associação. O 3° artigo o baseou-se na técnica de observação 
participante, onde o pesquisador coloca-se como participante da situação a ser 
observada, podendo utilizar como ferramentas observacionais o comportamento verbal 
e não verbal dos participantes, o meio ambiente em que estão inseridos, as anotações 
realizadas em campo, dentre outras, e gerar hipóteses com relação ao problema 
investigado. Para que isso ocorra é necessário que o pesquisador seja aceito pelo objeto 
de estudo, para que dessa forma o mesmo consiga transitar entre participante e 
observador (FERREIRA et al., 2012). As observações ocorreram diante das visitas 
realizadas à comunidade indígena Mendonça do Amarelão e a cozinha comunitária que 
funciona na mesma, onde se verificou a estrutura física e organizacional, indagou-se 
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sobre o funcionamento, a gestão do empreendimento e as relações sociais que o 
permeiam, sobre eventos e marcos da história da comunidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
A comunidade indígena dos Mendonça do Amarelão está localizada na área rural do 
município de João Câmara/RN e possui cerca de dois mil habitantes, com pouco mais 
de 1000 indivíduos autodeclarados indígenas, segundo dados do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CALAZANS et al., 2017). Essa comunidade é 
atualmente reconhecida pelo comércio da castanha, cujo beneficiamento já ocorre a 
mais de 20 anos por iniciativa própria dos moradores. Sobre os equipamentos públicos, 
a comunidade possui uma unidade de saúde, que realiza atendimentos básicos aos 
moradores, e uma escola de nível fundamental e médio, recém-construída, mas que até 
março de 2019 ainda não estava em funcionamento. Existe também a Associação 
Comunitária do Amarelão, espaço social dos moradores da comunidade. A associação 
tem sede própria e situa-se próxima à escola e a cozinha comunitária. Sua presidente é 
uma mulher, liderança do território, e que conta com sua filha na vice-presidência O EES 
presente nas observações dos 3 artigos é uma cozinha comunitária criada por uma 
associação de mulheres da comunidade indígena que está em funcionamento desde 
2013. Sua abertura ocorreu devido a necessidade de complementar a renda familiar 
provinda da comercialização da castanha de caju. Todas as 6 funcionárias da cozinha 
são mulheres indígenas da comunidade, e suas atividades são planejadas e discutidas 
em conjunto com todas as funcionárias, porém é observado que a liderança indígena 
que faz parte das cozinheiras é vista como uma coordenadora, e sua opinião é sempre 
requisitada ao questionar as demais cozinheiras sobre a comunidade e o funcionamento 
do EES. Contudo as funções exercidas assim como a renda obtida pela cozinha são 
divididas de forma igualitária entre elas. Os alimentos ofertados pela cozinha variam 
entre alimentos da cultura local e alimentos “modernos”, variando desde Bolo de 
castanha e biscoito de castanha, até enroladinho de salsicha e salgadinho de queijo. A 
cozinha também oferta refeições principais - café-da-manhã, almoço e jantar - conforme 
as demandas do mercado que se compõe, principalmente, de trabalhadores 
temporários na comunidade ou visitantes. Ao relatar o período em que houve elevação 
do trabalho mediante o aumento da produção dos alimentos para os trabalhadores da 
obra da escola, as mulheres expuseram uma situação de ajuda mútua. Pois além do 
trabalho diário na cozinha, elas também tinham uma jornada dupla com os trabalhos do 
lar. Sendo a ajuda mútua caracterizada nesse caso como a existência de relações 
cooperativas. As informações coletadas sobre a cozinha comunitária em relação as 
condições físicas e higiênicas mostraram um elevado nível de inadequação segundo a 
LABPSA, tendo um índice de 54% de não conformidades. Dos itens abordados pelo 
check list aplicado foi observado um maior déficit nos tópicos de Documentação, 
Armazenamento, e Pragas, sendo que os 3 encontravam-se com 100% de 
Inadequações. Esses resultados mostram que os maiores problemas encontrados no 
estabelecimento não eram por falta de renda da comunidade em investir no EES, e sim 
na carência de capacitação das cozinheiras, de forma que cursos de atualização e 
capacitação possam vir a melhorar significantemente os valores de adequação. 
Percentuais gerais baixos de adequação (40%) também foram encontrados nos ESS do 
tipo cozinha comunitária na cidade de Salvador/BA, identificando, principalmente, 
deficiências na estrutura física, no controle de vetores e no armazenamento de 
alimentos (SOLEDADE et al.,2017). Em uma avaliação das cozinhas comunitárias 
vinculadas à Politica de Segurança Alimentar efetuada por Sarti et al. (2013) foi 
detectado condições de higiene deficientes (78%). Isso pode sinalizar dificuldades 
comuns nesses estabelecimentos. Contudo, alguns estudos mais recentes, como o 
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realizado por Martins, Tondo e Cruz (2016), tendo como base a inclusão sócio-produtiva 
e a segurança sanitária na produção de alimentos, têm indicado que apesar de os 
estabelecimentos não cumprirem todos os critérios legais, as famílias que participam da 
manipulação adotam práticas higiênicas adequadas e foi observada a importância 
ambiental, econômica e social da produção da polpa sendo essencial para consolidação 
da Segurança Alimentar e Nutricional das famílias entrevistadas nesse estudo. Esses 
dados relacionam-se com os encontrados na cozinha comunitária da comunidade 
Mendonça do Amarelão, onde é visto que esse empreendimento promove geração de 
renda, reconhecimento e visibilidade dentro da comunidade, integração e valores de 
parceria e cooperativismo, além de movimentação da economia local. Esse processo 
colabora de forma que as mulheres envolvidas na cozinha sintam-se protagonistas na 
sua vida e na comunidade, encadeando em uma propagação desses princípios no corpo 
social em sua volta (BOEIRA; SIMON, 2017). 
 
Conclusão 
 
Apesar do elevado índice de inadequações (54%), foi constatado que os itens 
identificados com baixa conformidade podem ser corrigidos sem recursos e/ou 
investimentos financeiros elevados, com foco na capacitação dos seus gestores e 
manipuladores de alimentos. Foi observado também que as atividades desenvolvidas 
na cozinha comunitária privilegiam a todos da comunidade indígena, tanto em teor 
econômico quanto social, pois além da renda complementar gerada para as cozinheiras, 
esse engajamento coletivo das mulheres uma transformação social baseado em 
princípios de solidariedade, além de alavancar o protagonismo feminino na comunidade 
e auxiliar em sua visibilidade para o governo e comerciantes regionais. A necessidade 
de novos trabalhos como os desenvolvidos com o público indígena mostram-se de 
grande relevância, tendo em vista sua escassez na literatura, para que dessa forma 
essa população obtenha um reconhecimento adequado, não só pelo governo mas pela 
população em geral. 
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TÍTULO: EFEITOS DA INCLINAÇÃO DA ESTEIRA SOBRE A FUNÇÃO MOTORA DE 

INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

 

O AVC é uma das principais causas de mortalidade em adultos, como também uma das 
doenças que mais causam incapacidade devido às sequelas geradas pela lesão 
cerebral, onde essas afetam as funções motoras, sensitivas, cognitivas, de coordenação 
e de força (hemiplegia). Diante dessas alterações importantes na função motora, a 
pesquisa desenvolvida incorpora como um dos meios de avaliação a Escala de 
Avaliação de Fugl-Meyer (EFM). Essa escala tem como principal objetivo mensurar e 
classificar o comprometimento motor em indivíduos que sofreram o AVC seja ele 
isquêmico ou hemorrágico. Com isso, a EFM é composta pelas classificações: severo, 
marcante, moderado e leve. Essa mensuração da função motora proposta pela EFM se 
estrutura por uma pontuação que determina os níveis de comprometimento causados 
pelos danos ao tecido nervoso central e suas repercussões na condição motora. Os 
indivíduos submetidos à essa avaliação tiveram uma classificação predominantemente 
dos níveis elevados de comprometimento motor definidos pela EFM. Dessa forma, o 
presente trabalho apresenta dados preliminares da avaliação de função motora, 
propondo assim uma continuidade no estudo para realização de comparativos nos 
resultados da EFM no início e termino do treinamento em esteira inclinada. 

 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Função Motora. Treino em Esteira. 

TITLE: EFFECTS OF MAT TILT ON THE MOTOR FUNCTION OF CEREBRAL 

VASCULAR ACCIDENT INDIVIDUALS 

Abstract 
 

Stroke is one of the leading causes of adult mortality, as well as one of the most disabling 
diseases due to sequelae generated by brain injury, where they affect motor, sensory, 
cognitive, coordination and strength (hemiplegia) functions. Given these important 
changes in motor function, the research developed incorporates as one of the means of 
evaluation the Fugl-Meyer Rating Scale (EFM). This scale aims to measure and classify 
motor impairment in individuals who have suffered ischemic or hemorrhagic stroke. 
Thus, the EFM is composed by the ratings: severe, striking, moderate and mild. This 
measurement of motor function proposed by the EFM is structured by a score that 
determines the levels of impairment caused by damage to central nervous tissue and its 
repercussions on motor condition. Individuals undergoing this assessment had a 
predominantly high motor impairment level as defined by the EFM. Thus, the present 
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study presents preliminary data on motor function assessment, thus proposing a 
continuity in the study to perform comparisons on the results of the EFM at the beginning 
and end of inclined treadmill training. 

 
 
Keywords: Stroke. Motor function. Treadmill training. 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) possui um dos índices mais altos de mortalidade, 
ficando entre as quatro doenças que mais matam no mundo e ainda é responsável por 
causar sequelas neurológicas em um grande número de pacientes. Existem dois tipos 
de AVC, um denominado de AVC isquêmico que ocorre quando existe a oclusão de 
vasos cerebrais interrompendo assim o fluxo sanguíneo na área. Já o outro tipo de AVC 
é chamado de hemorrágico, que acontece pela ruptura de um vaso sanguíneo cerebral 
e extravasamento do seu conteúdo para outras estruturas cerebrais. Nos dois tipos de 
ocorrência do AVC acontece a morte do tecido nervoso da região afetada devido à 
ausência de irrigação sanguínea e por consequência a falta de oxigenação no local, 
levando esse tecido a uma hipóxia ou anóxia em casos mais graves. 

O AVC é responsável por acometimentos sensório-motores que estão relacionados com 
a área da lesão e extensão da mesma. Dessa forma, a função cerebral após o AVC é 
comprometida de forma geral ou localizada. Ainda assim, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) esclarece que a ocorrência do AVC se dá de forma súbita, se 
caracterizando por sintomas de aspecto vascular com duração igual ou superior a 24 
horas. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

De uma forma geral, os indivíduos que sofreram o AVC podem apresentar déficits nas 
funções sensitivas, motoras, cognitivas e de linguagem. As manifestações clínicas 
comumente encontradas são os danos causados na função motora, dessa forma deve-
se destacar a presença da hemiplegia contralateral à lesão cerebral, que pode gerar 
prejuízos no equilíbrio, na marcha e na força muscular. Esses danos na função motora 
são observados fortemente nesse tipo de acometimento, levando a pensar em uma 
atenção maior para a realização de uma avaliação direcionada para essas alterações 
motoras causadas pelo AVC. 

A função motora é a habilidade responsável pelo movimento aprendido e posteriormente 
executado. Esse movimento é pré-determinado e executado após máxima certeza, 
levando assim ao aprendizado motor que é capaz de se aprimorar e tornar-se uma 
capacidade permanente de realização de determinada experiência resultante da prática 
e desempenho motor. Sendo assim, o controle motor exige que o indivíduo conserve e 
modifique a postura, de forma que sua resposta de movimentação seja fundamentada 
em uma interação entre o indivíduo, a atividade e a ambientação. (HOUGLUM e 
BERTOTI, 2014). 

Com isso, uma das formas de avaliação da função motora dos pacientes nessa pesquisa 
foi realizada através da Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM), que tem como o 
objetivo mensurar o nível de comprometimento da função motora de indivíduos que 
sofreram AVC seja ele isquêmico ou hemorrágico. 
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Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado com pacientes de ambos os sexos (masculino e 
feminino), em que os critérios de inclusão desses pacientes na pesquisa foram: AVC 
crônico com tempo de sequela igual ou superior a seis meses, déficits de marcha em 
pacientes com diagnóstico do primeiro AVC unilateral sendo ele isquêmico ou 
hemorrágico; idade entre 20 e 70 anos; capacidade de compreensão e resposta de 
comandos motores simples; capacidade de deambular sem auxílio pessoal em 
ambientes fechados, respeitando os escores da Categoria de Deambulação [FAC] 
sendo esses iguais ou superiores a 3; possuir velocidade de marcha no solo inferior a 
0,8 m/s, sendo classificada como lenta ou moderada conforme a categorização sugerida 
por Bowden e colaboradores (2008). 

O treinamento em esteira inclinada realizado com os pacientes é dividido em três grupos 
com inclinações distintas. No primeiro dia de atendimento o paciente é randomizado 
para um desses grupos que são: controle, com nenhuma inclinação; experimental I, que 
possui 5% de inclinação anterior; e experimental II que possui 10% de inclinação. As 
condições do treinamento para todos os participantes são: caminhada na esteira por 30 
minutos, onde a cada 10 minutos são avaliados a pressão arterial, frequência cardíaca, 
saturação periférica de oxigênio e escala de borg para dispneia e fadiga. Esses dados 
também são coletados antes, logo após e 5 minutos depois do treino completo na 
esteira. 

Em relação a função motora do paciente, foi aplicada a Escala de Avaliação de Fugl-
Meyer, onde pode ser realizada a mensuração do comprometimento motor e sensorial 
após o AVC, sendo essa uma escala bastante conhecida e usada na pesquisa e prática 
clínica. As medidas propostas nessa escala são baseadas na atividade sensório-motora 
de membros superiores e membros inferiores, identificando movimentos seletivos e 
padrões sinérgicos em indivíduos após o AVC. 

A Escala de Avaliação de Fugl-Meyer se caracteriza por um sistema de pontuação que 
avalia aspectos como: amplitude de movimento, dor, sensibilidade, função motora de 
membros superiores e inferiores, coordenação e velocidade. Todos esses aspectos 
devem totalizar no máximo 226 pontos. Para a função motora, a escala pode atingir a 
pontuação máxima de 100 pontos que são destinados 66 pontos para função motora de 
membros superiores e 34 pontos para membros inferiores. A pontuação se dá pelo 
somatório de itens que são classificados da seguinte forma: 0 – tarefa não pode ser 
realizado completamente, 1 – tarefa pode ser realizada parcialmente; 2 – tarefa é 
realizada perfeitamente. O nível de pontuação é determinado de acordo com o 
comprometimento motor do avaliado. Os níveis de comprometimento são enquadrados 
em: menor que 50 pontos, possui uma indicação de comprometimento motor severo; 
entre 50 e 84 pontos apresenta um comprometimento marcante; de 85 a 95 se enquadra 
em um nível moderado; e de 96 a 99 pontos indica um dano motor leve. Essa avaliação 
motora realizada através da EFM inclui a medida do movimento, coordenação e 
atividade reflexa, englobando os segmentos de ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, 
joelho e tornozelo. (MAKI et al, 2006). 

 
Resultados e Discussões 
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A aplicação da EFM foi realizada com vinte e cinco (25) pacientes que passaram pelos 
critérios de inclusão descritos anteriormente. Os resultados obtidos através dessa 
pesquisa são dados preliminares que fazem parte da avaliação inicial realizada 
previamente ao treinamento em esteira inclinada. Seguindo a classificação 
desenvolvida pela EFM e de acordo com os dados coletados desses pacientes, foram 
obtidos os dados que serão apresentados a seguir. 

Conforme as informações preliminares colhidas, foi possível perceber que dentre os 
pacientes avaliados, apenas três (3) se enquadraram na classificação severa para o 
comprometimento motor, atingindo assim pontuação menor que cinquenta (50). A 
classificação para prejuízo motor marcante com pontuação de 50 a 84 ocorreu para 
dezesseis (16) indivíduos. Já para o comprometimento moderado que vai de 85 a 95 
pontos, apresentou um total de seis (6) pacientes. Para a classificação de danos leves 
que é para quem pontua entre 96 a 99, não houve nenhum paciente. 

Dessa forma, pode-se perceber que as lesões ocorridas na função motora desse 
número específico de pacientes avaliados, houve a predominância desse 
comprometimento nos graus mais elevados de classificação da EFM, estando mais da 
metade desses pacientes classificados no grupo que possui o comprometimento motor 
em nível marcante. 

Diante desses fatores de classificação pela EFM, pode-se entender que o AVC é uma 
das principais doenças que leva a óbito no Brasil e no mundo e a que gera maiores 
sequelas motoras como a hemiplegia, além de déficits de cognição, visão e linguagem. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). A aplicação dessa escala só enfatiza os 
fatos já consolidados pela OMS, de que os danos na função motora de pacientes que 
sofreram AVC são em sua maioria lesões que geram prejuízos de marcante a 
moderado. 

Portanto, é importante informar que a coleta dos dados relativos da EFM aplicada após 
o treinamento em esteira inclinada ainda estão sendo coletados e serão analisados e 
discutidos em um estudo futuro. 

 
Conclusão 

 

Apesar de o estudo apresentar dados preliminares da avaliação de função motora, é 
importante entender e direcionar as análises conforme os acometimentos mais 
pertinentes em pacientes com perfil clínico de AVC crônico. Contudo, deve-se levar em 
consideração que o estudo comparativo da EFM aplicada antes e depois do treinamento 
em esteira inclinada será uma forma melhor de analisar os efeitos desse treino e com 
isso poder avaliar as variações de perfil dos pacientes e mudança de níveis de 
comprometimento motor em um mesmo paciente antes e depois do treinamento da 
caminhada. Ainda assim, se faz necessário uma análise com uma amostra maior de 
pacientes com esse perfil, e espera-se que com a continuidade do estudo seja possível 
desenvolver conclusões com resultados mais concretos. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil sorológico de indivíduos com a doença de Chagas e 

as leishmanioses no estado do RN. 

Resumo 

 

  Na America Latina, especialmente em regiões tropicais, a Doença de Chagas e a 
Leishmaniose se destacam por sua prevalencia entre as regiões norte e nordeste. Para 
o diagnostico clinico dessas enfermidades, é assossiada a sintomatologia, dados 
epidemiologicos e sorologicos. Dentre os exames laboratoriais disponiveis, há o 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, mais conhecido como ELISA ou ensaio de 
imunoabsorção enzimatica, que detecta a presença de anticorpos especificos frente a 
um determinado antigeno. Devido a similaridade entre o Trypanosoma cruzi e a 
Leishmania spp., pertencentes a mesma familia, ambos apresentam reatividade 
cruzada entre si, onde seus anticorpos podem detectar e se ligar à epitopos de outros 
antigenos. Portanto, este trabalho tem como objetivo identificar antigenos 
tripanosomatídeos envolvido na reatividade cruzada em pacientes portadores da 
Doença de Chagas e Leishmaniose em Natal, RN. 

 
 
Palavras-chave: Doença de Chagas, Leishmaniose, ELISA 

TITLE: Characterization of the serological profile of individuals with Chagas' disease and 

Leishmaniasis in the state of RN. 

Abstract 
  In Latin America, especially in tropical regions, Chagas' disease and Leishmaniasis 
stand out for their prevalence between the north and northeast regions. For the clinical 
diagnosis of those diseases, symptomatology associated with epidemiological and 
serological data are supported. Among the available laboratorial tests is the Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay, better known as ELISA, which detects the presence of 
specific antibodies against a particular antigen. Due to the similarity between 
Trypanosoma cruzi and Leishmania spp., belonging to the same family, both present 
cross-reactivity, where their antibodies can detect and bind to epitopes of each other 
antigens. Therefore, this study aims to identify trypanosomatid antigens involved in 
cross-reactivity in patients with Chagas' disease and Leishmaniasis in Natal, RN. 
 
Keywords: Chagas' disease, Leishmaniasis, ELISA 

Introdução 

  A doença de Chagas e a Leishmaniose são doenças parasitarias de natureza 
endemica causada pelos protozoarios Trypanosoma cruzi e Leishmania spp., 
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respectivamente, pertencentes a classe dos Kinetoplastida da familia 
Trypanosomatidae. A erradicação destas doenças é quase impossivel, considerando a 
variedade de insetos considerado vetores, destacando-se entre eles o genero Triatoma 
(barbeiro) e o genero Lutzomyia. 

  O carater endemico destas, se reflete na sua distribuição geografica: a doença de 
Chagas é considerada endêmica em 21 países das Americas [1], enquanto a 
Leishmaniose apresenta prioridade para Organização Mundial da Saúde, sendo 
considerada endêmica em mais de 80 países e regiões [2], abrangindo além das 
Americas, a Asia e Africa. 

  Tendo em vista a alta incidencia e a ampla distribuição, é imprecindivel detectar e 
diagnosticar essas doenças rapidamente, de maneira a controlar sua disseminação. O 
diagnostico pode ser realizado através de exames parasitologicos e sorologicos, sendo 
o sorologico mais utilizado devido sua simplicidade, custo e sensibilidade. Entre os 
metodos sorologicos mais utilizados estão a imunofluorescencia indireta (IFI) e o ensaio 
de imunoadsorção enzimatica (ELISA) [3]. Um dos pontos negativos do uso desses 
testes no diagnostico de Chagas ou Leishmaniose é especificidade, já que é possivel 
que anticorpos destes antigenos reconheçam o epitopo do outro, evento denominado 
de reação cruzada, recorrente entre a familia dos Trypanosomatidae. [4] 

  O estudo tem como objetivo quantificar os anticorpos totais anti-Trypanosoma cruzi e 
anti-Leishmania em soro de pacientes diagnosticados no estado do Rio Grande do Norte 
e determinar a interferencia da reação cruzada nos exames sorologicos. 

 
Metodologia 
 

  As amostras analizadas foram de pacientes previamente diagnosticados com doença 
de Chagas ou Leishmaniose, cedidas pelo LACEN RN e manuseadas segundo as 
normas do Comitê de Ética da UFRN. A tecnica de escolha foi o ensaio de 
imunoadsorção enzimatica (ELISA), padronizada segundo o procedimento operacional 
padrão do laboratorio. O ELISA indireto consiste na adsorção de uma microplaca com 
antigeno e na adição dos anticorpos primario e secundario, todas as etapas são 
seguidas por subsequente lavagens, e pela posterior adição do conjugado contendo um 
grupo cromóforo que dá visibilidade ao sistema e facilita a leitura por espectrofotometria. 

  A adsorção das microplacas foi realizada com 100 uL de tampão bicarbonato com 
antigenos diluido em uma concentração previamente definida. Após adição da solução, 
a placa é deixada em overnight, sob temperatura media de 4ºC. Os antigenos utilizados 
para adsorção das microplacas foram soluções contendo extrato de Trypanosoma cruzi 
e Leishmania infantum, a escolha da especie infantum se deve a sua maior prevalencia 
e disponibilidade na America Latina. 

  O procedimento seguinte inclui a lavagem, que utiliza o tampão de lavagem na 
concentração de 1:2000 v/v de tween 20 e PBS 1x, utilizando 200 uL por poço. Após 
adsorção, foi padronizada três lavagens, e entre as demais etapas posteriores, cinco 
lavagens. A etapa seguinte consiste no bloqueio da placa pelo tampão de bloqueio 
(1:100 p/v de leite e PBS 1x), durante 1 hr, sob constante agitação e temperatura 
ambiente. 
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  O anticorpo primario foi obtido através da diluição de 1:200 do soro no tampão 
anticorpo (1:50 v/v de tampão de bloqueio e tampão de lavagem), e dispostos em 100 
uL/poços por diluição seriada nas concentrações de 1:100, 1:200, 1:400 e 1:800, 
durante 1 hr, à temperatura ambiente. O anticorpo secundario, sob concentração de 
1:10000 do conjugado no tampão anticorpo, é incubado em 100 uL/poço durante 1 hr, 
sob temperatura ambiente. 

  As etapas finais consistem em incubar a microplaca com 100 uL/poço de solução de 
substrato para HRP (10 mL de tampão citrato 0,1M pH 5 + 10 µL H2O2 + pastilha OPD) 
durante 30 min. sob temperatura ambiente, e por ser fotosensivel, deve-se estar 
protegido da luz, que age como um catalizador da reação. Para leitura da absorbancia, 
é necessario adicionar 50 uL/poço da solução STOP (H2SO4 4N) para parar a reação 
colorimetrica, e ler no espectrometro a absorbancia em 490 nm. 

 
Resultados e Discussões 
 

  Foram estudadas um total de 480 amostras obtidas do LACEN, 240 referente à 
pacientes com doença de Chagas e 240 referente à pacientes com Leishmaniose, sendo 
ambos numerados. Foram primeiramente divididos nos grupos CHCH, CHLeish, 
LeishLeish e LeishCH, representando Amostra/Antigeno, para posterior obtenção dos 
valores de reatividade através da absorbancia. Cada grupo foi dividido em subgrupos 
de acordo com sua reatividade, grupo 1 com reatividade alta, grupo 2 com reatividade 
moderada e grupo 3 com reatividade baixa. 

  Ao analizar o comportamento das amostras de Chagas frente ao extrato de 
Trypanosoma cruzi (CHCH), foi observado que 8,33% das amostras (n=20) obtiveram 
reatividade alta (grupo 1), 80,42% das amostras (n=193) obtiveram reatividade 
moderada (grupo 2) e 11,25% das amostras (n=27) obtiveram reatividade baixa (grupo 
3). Já em relação as amostras de Leishmania frente ao estrato de Leishmania infantum 
(LeishLeish), 2,91% das amostras (n=7) correspondem à alta reatividade (grupo 1), 
14,17% das amostras (n=34) correspondem a reatividade moderada (grupo 2) e 82,92% 
das amostras (n=199) corresponde a reatividade baixa (grupo 3). 

  Ao analizar a reação cruzada CHLeish e LeishCH, ambos foram separados novamente 
em grupos considerando a reatividade e foram identificadas amostras que 
apresentavam alta reatividade para Chagas e Leishmaniose. Dentre o grupo CHLeish, 
destacam-se as amostras de Chagas: 67, 68, 87, 111 e 131, que obtiveram alta 
reatividade ao serem expostos à ambos os antigenos. Em relação ao grupo LeishCh, 
destaca-se a amostra 18 de Leishmania, que apresentou reatividade alta para ambos 
os antigenos, e as amostras 7, 8, 13 e 69 que apresentou alta reatividade para o 
antigeno de Leishmania e media reatividade para o antigeno de Chagas. 

  Em paralelo, no diagnostico sorologico de Chagas com o uso de complexos antigenicos 
em reações convencionais apresentaram altos valores de reatividade cruzada em 
pacientes portadores de Leishmaniose, como descrito por alguns autores [5, 6]. 

 
Conclusão 
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  É possivel concluir que apesar da simplicidade, sensibilidade e custo-beneficio da 
sorologia por ELISA, a reação cruzada prova a falta de especificidade na detecção de 
anticorpos especificos, que torna esse metodo util de maneira a complementar outras 
formas de diagnostico. 

  A importancia de um diagnostico correto e preciso, influencia no controle dessas 
doenças negligenciadas, porem bastante recorrentes. Como proximo passo, há planos 
para elaboração um mapa epidemiologico utilizando as informações disponiveis e 
variaveis, tal qual: sexo, idade, região, entre outras. 
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TÍTULO: Caracterização epidemiológica de crianças com hepatite autoimune atendidas 

no hospital de referência do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Introdução: A hepatite autoimune (HAI) é caracterizada como uma doença inflamatória 
crônica do fígado e uma importante causa de doença hepática terminal. A HAI pode se 
apresentar de duas formas: HAI tipo 1 e HAI tipo 2. A etiologia da doença permanece 
desconhecida, apesar de fatores genéticos e ambientais estarem envolvidos em seu 
desenvolvimento. Tendo em vista o número limitado de estudos avaliando crianças com 
HAI, foi objetivado a caracterização de pacientes pediátricos com HAI em um hospital 
de referência no estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: até o presente momento, 
19 pacientes com diagnóstico de HAI atendidos no setor de hepatologia pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) foram incluídos no estudo. Foi realizada a 
coleta de dados individuais dos pacientes como os achados clínicos, história clínica, 
exames realizados, esquema terapêutico e dados socioeconômicos. Resultados: a 
população avaliada tem em média 15 anos, é procedente do interior do RN, de maioria 
feminina e com HAI 1. A maioria dos pacientes utiliza como esquema terapêutico 
azatioprina em monoterapia ou prednisona + azatioprina. Conclusão: até o momento, 
os resultados demonstram similaridade entre a população estudada e outras 
populações pediátricas com HAI, além de uma boa resposta ao tratamento. 
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Abstract 
 

Autoimmune hepatitis (AIH) is characterized as a chronic inflammatory disease of the 
liver and a important cause of hepatic terminal disease. It can present in two forms: AIH 
type 1 and AIH type 2. The etiology of the disease remains unknown, besides genetic 
and environmental factors are involved in its onset and development. In view of the 
limited number of studies evaluating children with AIH, this study has the objective to 
characterize pediatric patients with AIH in a reference hospital of Rio Grande do Norte. 
Methodology: to this moment, 19 patients diagnosed with AIH attended at the pediatric 
hepatology sector of the University Hospital Onofre Lopes (UHOL) were included in the 
study. Individual data collection was performed including the clinical findings, clinical 
history, therapeutic scheme and socioeconomical data. Results: the population studied 
has on average, 15 years of age. Most of them are from the Rio Grande do Norte 
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countryside, female and with type 1 AIH. Most of the patients utilize as therapeutical 
scheme azathioprine as a monotherapy or combinde with prednisone. Conclusion: to this 
moment, the results show a similarity between the population studied and pediatric 
populations with AIH described in the literature and a positive response to therapy. 

 
 
Keywords: autoimmune hepatitis, vitamin D and vitamin D receptor 

Introdução 

A hepatite autoimune é uma doença inflamatória crônica do fígado, cujos mecanismos 
fisiopatológicos ainda não estão bem esclarecidos. A HAI tem ocorrência em todas as 
regiões demográficas, etnia, faixa etária e em ambos os sexos. Entretanto, a doença é 
mais prevalente em mulheres, sendo essa prevalência em torno de 3,5 vezes maior em 
relação aos homens (LOWE; JHON, 2018). Além disso, a doença é mais frequente entre 
crianças e adolescentes, sendo a incidência em torno de 0,4 a 3/100.00 em crianças 
(BOZZINI et. al. 2019). 

A HAI é caracterizada laboratorialmente pelo aumento da atividade sérica de enzimas 
hepáticas: aspartato aminotransferase (AST) e alalina aminotransferase (ALT), bem 
como o aumento de auto-anticorpos, sendo esses utilizados para classificar o tipo de 
hepatite autoimune. A HAI tipo 1 é classificada pela presença de anticorpo antinuclear 
(ANA) e/ou anticorpo anti-músculo liso (SMA). Já a HAI tipo 2 é classificada pela 
presença de anticorpo microssomal de fígado e rim tipo 1 (anti-LKM-1) e/ou anticorpo 
anticitosol hepático (anti-LC-1) (LIBERAL; VERGANI; MIELI-VERGANI, 2015). 

O tratamento convencional da HAI consiste da administração de prednisona (PD) em 
monoterapia, na dose de 60mg/d, ou na dose de 30mg/d associada à azatioprina (AZA) 
1-2mg/kg/d, ambos com taxas semelhantes de resposta. Esse esquema terapêutico é 
escolhido pelo efeito benéfico do corticóide no tratamento da HAI, melhorando a 
sobrevida, a sintomatologia e reduzindo ou normalizando as alterações laboratoriais e 
histologia hepática. A despeito do tratamento, 9% dos pacientes apresentam 
deterioração clínica, 13% resposta parcial e 13% intolerância ao tratamento habitual 
(SBH, 2015). 

A vitamina D é um pró-hormônio que atua como um importante regulador da 
fisiopatologia hepática, onde exerce atividades mediadora, anti-proliferativa e anti-
fibrótica quando o tecido hepático é agredido. Dessa forma, a insuficiência/deficiência 
de vitamina D pode ocasionar fibrose hepática, um fator estimulador da HAI (LIWINSKI; 
SCHRAMM, 2017). 

Chaouali e colaboradores (2018) relatam que além dos fatores ambientais, como os 
níveis séricos de vitamina D, alterações genéticas induzem o desenvolvimento da HAI 
e sugere que polimorfismos nos genes que codificam o antígeno leucocitário humano 
(HLA) e o receptor de vitamina D (VDR) predispõem ao desenvolvimento de HAI. 

Um estudo feito por Morrison, Yeoman e Kelly (1992) demonstrou que havia associação 
entre polimorfismos do VDR e a deficiência de vitamina D. Posteriormente, Kitson e 
Roberts (2012) observaram que o gene do VDR está localizado no cromossomo 12 e 
que entre os SNPs (do inglês, Single Nucleotide Polimorphism) mais comuns relatados 
no gene que codifica esse receptor estão o FokI (rs10735810) e o TaqI (rs731236). 
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Desse modo, verifica-se que os polimorfismos supracitados podem levar a alterações 
da expressão do RNAm desse gene, levando à deficiência da ação da vitamina D, por 
alterar o seu metabolismo fisiológico. Assim, torna-se importante estudar esses 
polimorfismos do gene VDR a fim de avaliar sua associação com o desenvolvimento da 
hepatite autoimune além de avaliar as características epidemiológicas deste grupo de 
crianças e adolescentes. 

 
Metodologia 

 

Casuística 

Inicialmente, a proposta do plano de trabalho consistia no recrutamento de 74 pacientes 
com idade entre 1 a 18 anos, sendo 37 com diagnóstico de HAI (grupo caso), e 37 sem 
diagnóstico de HAI (grupo controle), atendidos no setor de hepatologia pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), de acordo com o projeto devidamente 
submetido e aprovado no comitê de ética da instituição sob o parecer a ser consultado 
de número 2.484.488. Todos os pacientes e responsáveis se informados da pesquisa. 
Ao concordarem em participar, os pacientes assinariam o termo de assentimento livre e 
esclarecido (TALE) e os responsáveis legais, o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). Após o preenchimento da ficha de dados individuais, a amostra de 
sangue por punção venosa seria obtida. 

A avaliação dos polimorfismos VDR seria realizada a partir da extração do DNA de 
leucócitos pelo método descrito por Salazar et. al. (1998) e utilizando a técnica de 
descriminação alélica (sistema TaqMan®) em um sistema de PCR em tempo real. 
Entretanto, devido a atrasos dos recursos financeiros, bem como a quebra de alguns 
equipamentos importantes para a avaliação até então proposta, ainda não foi possível 
completar o número total de pacientes (n = 74). Sendo assim, embora o recrutamento 
dos pacientes ainda esteja em andamento para que o total de pacientes seja incluído e 
a avaliação molecular seja realizada, neste momento foi avaliada a caracterização geral 
dos pacientes com HAI atendidos nesse hospital de referência. 

Até o momento, 19 pacientes diagnosticados com HAI foram incluídos no estudo. A 
triagem dos pacientes foi realizada pela Dra. Jussara Melo de Cerqueira Maia, 
colaboradora da pesquisa, em suas consultas no ambulatório de Hepatologia pediátrica 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Um dos pacientes foi excluído do 
estudo, pois foi descartado o diagnóstico de HAI. Todos os pacientes que aceitaram 
participar do estudo assinaram o TALE e o TCLE, respectivamente. 

A caracterização dos pacientes foi realizada por coleta de dados através de 
questionário, além de complementação a partir do prontuário médico. Deles, foram 
coletadas informações sobre a história clínica, diagnóstico, dados de exames 
laboratoriais, achados clínicos, e tratamento farmacológico. Além disso, dados 
socioeconômicos dos pacientes também foram coletados para uma melhor 
caracterização geral. 

 
Resultados e Discussões 
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Com relação aos dados obtidos até o momento para caracterização dos pacientes, 
pode-se observar que a média de idade da população amostral é de 15 anos. Além 
disso, a maioria é do sexo feminino e tem diagnóstico de HAI 1. Porta et al. (2019) 
observaram resultados semelhantes em um estudo para caracterização de crianças e 
adolescentes com HAI no Brasil. 

Outros estudos também relataram características semelhantes às observadas no 
presente estudo avaliando populações com HAI, como a média de idade, com maioria 
do sexo feminino e apresentando HAI 1 (GATSELIS, 2015; JIMENEZ-RIVERA, C. et al. 
2015). 

A média de idade para o início dos sintomas foi de 94 meses (8,15 anos). Já a média 
de idade ao diagnóstico foi de 104 meses (8,65 anos), mostrando que o diagnóstico foi 
realizado em um tempo aproximado de 6 meses. 

Com relação ao local de procedência, observou-se que a maioria dos pacientes reside 
no interior do RN, seguida de Natal e outro estado. Já, para o perfil socioeconômico, 
constatou-se que as maiorias dos pacientes pertenciam à classe D. 

Quanto as características da autoimunidade, foram observados que poucos pacientes 
apresentavam manifestação extra-hepática. Além disso, pouco menos da metade dos 
pacientes apresentam histórico familiar de doenças autoimunes, sendo o Diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) a única citada. Dados semelhantes foram observados em um 
estudo envolvendo a caracterização de 828 crianças e adolescentes brasileiros 
(PORTA, G. et. al. 2019). Já Czaja et al. (2012) observaram 2 pacientes diabéticos entre 
161 com HAI nos Estados Unidos, já entre os 115 brasileiros, não houveram diabéticos 
tipo 1, mostrando uma concordância do resultado encontrado no presente trabalho. 

No tocante ao tratamento, em dois estudos, de Cook e colaboradores (1971) e Murray-
Lyon e colaboradores (1973), se estabeleceu que a prednisona em monoterapia ou 
associada com Azatioprina é eficaz na melhora dos sintomas, dos resultados 
laboratoriais, dos achados histológicos e da sobrevivência imediata em pacientes com 
HAI. No presente estudo, 44% da população amostral utiliza os esquemas terapêuticos 
de Prednisona associada a Azatioprina ou em monoterapia com Azatioprina, 
apresentando concordância com os dados da literatura. 

Apenas 1 dos 19 indivíduos necessitou de transplante de fígado, demonstrando que a 
maioria da população amostral possui boa resposta ao tratamento e que há remissão 
da doença. Ademais, representa menos de 10% dos casos, porcentagem essa 
semelhante aos dados publicados na literatura (CZAJA et. al. 2010) 

 
Conclusão 

 

Por meio dos resultados obtidos a partir desse estudo até o presente momento, foi 
possível caracterizar os pacientes com HAI atendidos no ambulatório de hepatologia 
pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, observando-se que 
suas características epidemiológicas são semelhantes ao relatado para outros grupos 
de crianças com HAI. 
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Com relação aos polimorfismos do VDR, se faz necessário a continuidade do estudo 
para o recrutamento de um número amostral maior para observar se existe correlação 
entre os polimorfismos do receptor e a hepatite autoimune. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROEMULSÕES 

CONTENDO CURCUMINA PARA APLICAÇÃO TRANSDÉRMICA 

Resumo 

A curcumina (CURC) é uma molécula de baixa solubilidade em água, baixa 
biodisponibilidade oral e que apresenta elevado interesse terapêutico. No intuito de 
superar esta problemática, o objetivo deste trabalho foi desenvolver dois sistemas 
microemulsionados contendo CURC com potencial aplicabilidade para via transdérmica. 
Os sistemas microemulsionados, um com CURC (MEC) e outro sem (MEB) foram 
preparados através de sonicação por 10 minutos, avaliados visualmente e 
caracterizados no que diz respeito aos parâmetros de condutividade, pH, tamanho de 
gotícula e indice de polidispersao (PdI). Ambas microemulsões apresentaram 
características adequadas após produção, que se mantiveram inalteradas ao longo de 
90 dias. Tais como, translucidez, tamanho de gotícula médio de 26 nm ± 0,3 para a MEB 
e 23nm ± 0,5 para a MEC; PdI de 0,1 ± 0,02 para a MEB e 0,1 ± 0,01 para a MEC; pH 
igual a 6,0 ± 0,1 para a MEB e 5,9 ± 0,1 para a MEC; e 226 µs/cm ± 6 para a MEC. No 
que diz respeito à condutividade da MEB, foi observado um aumento de cerca de 40% 
ao longo dos 90 dias de armazenamento, atribuídos à degradação de tensoativos, 
provavelmente inibida na MEC pela ação antioxidante da CURC. Por fim, pode-se 
concluir que o MEC se apresenta como potencial candidato para investigação da 
liberação transdérmica de CURC, contornando as limitações da CURC atualmente 
encontradas por via oral. 

 
Palavras-chave: curcumina; microemulsão; sistema transdérmico 

TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF CURCUMIN-LOADED 

MICROEMULSIONS FOR TRANSDERMAL APPLICATION 

Abstract 

Curcumin (CURC) is a liposoluble molecule that shows low oral bioavailability and low 
permeability although presenting high therapeutic interest. In order to overcome these 
drawbacks, the aim of this work was to develop two microemulsion delivery systems 
intended for the transdermal delivery of CURC. Two microemulsion systems, with and 
without CURC (MEB and MEC, respectively) were prepared by sonication for 10 minutes 
and visually evaluated, characterized by conductivity, pH, droplet size and polydispersity 
index (PdI) over 90 days. After storage, the systems remained unchanged regarding the 
studied parameters, displaying mean droplet size of 26 nm ± 0.3 for MEB and 23nm ± 
0.5 for MEC; PdI of 0.1 ± 0.02 for MEB and 0.1 ± 0.01 for MEC; pH 6.0 ± 0.1 for MEB 
and 5.9 ± 0.1 for MEC; and conductivity 226 µs / cm ± 6 for the MEC. On the other hand, 
MEC showed an increase of 40 % in conductivity over the 90 days of study, suggestive 
of surfactant degradation, which may have been prevented by the CURC in the MEC 
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sample. Finally, it can be concluded that MEC presents itself as a potential candidate for 
transdermal delivery of curcumin, possibly overcoming the limitations of this drug 
regarding its oral administration. 

 
Keywords: curcumin; microemulsion; transdermal system. 

Introdução 

1. Introdução 

Entre as moléculas de interesse farmacêutico em desenvolvimento, uma grande parte 
destas é muito pouco solúvel em água e tem baixa absorção por via oral. Dentre as 
moléculas em desenvolvimento, 70% são apolares e de classe IV (permeabilidade baixa 
e solubilidade baixa) (Yu et al., 2002). A curcumina é uma molécula de classe IV, e 
apresenta-se como fármaco com potencial terapêutico promissor, pela atribuição à suas 
inúmeras atividades biológicas relatadas na literatura científica. Todavia, a curcumina 
apresenta baixa solubilidade em água e baixa biodisponibilidade (Hu et al., 2015). Além 
disso, quando administrada por via oral, está sujeita ao metabolismo de primeira 
passagem. 

A fim de contornar estas dificuldades, a administração transdérmica revela-se como uma 
via alternativa, pois oferece vantagens em relação a outras vias de administração, como 
a via oral. Por exemplo: ausência de metabolismo de primeira passagem, não invasiva, 
comodida para o paciente e adequabilidade a pacientes idosos e pediátricos (Gallo, 
1989; Subedi et al., 2010). 

Entretanto, uma das principais limitações da via transdérmica é a penetração cutânea, 
sendo o estrato córneo, a maior barreira para a permeação de substâncias químicas 
aplicadas topicamente (Hadgraft e Lane, 2005). Para atingir e manter a concentração 
sérica do fármaco em níveis terapêuticos, esta barreira necessita ser transposta, 
demonstrando ser um grande desafio para o desenvolvimento de formulações 
transdérmicas (Sapra; Jain; Tiwary, 2008). Com isso, as microemulsões ganham 
destaque diante desta limitação, visto que, em sua composição, apresentam tensoativos 
que atuam como promotores químicos de permeação. Ou seja, substâncias que 
interagem com os componentes do estrato córneo, reduzindo a resistência cutânea à 
difusão do fármaco (Marjukka Suhonen et al., 1999). 

Nesse contexto, as microemulsões são sistemas termodinamicamente estáveis, 
opticamente transparentes, isotrópicos e de baixa viscosidade, constituídos por 
gotículas de tamanho nanométrico dispersas em uma fase contínua de um solvente 
imiscível com a fase dispersa (Silva et al., 2015). A utilização das microemulsões na 
tecnologia farmacêutica é relativamente recente e tem despertado grande interesse 
como sistema de liberação de fármacos no organismo (Kalaitzaki et al., 2013), tendo em 
vista a capacidade de modificarem perfis de biodisponibilidade (Constantinides, 1995), 
protegerem fármacos da decomposição e funcionarem como sistema reservatório 
(Dalmora et al., 2001). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar um sistema 
microemulsionado contendo curcumina, com intuito de viabilizar sua investigação de 
uso por via transdérmica almejando melhorar características biofarmacêuticas e 
farmacocinéticas da CURC, baseado na hipótese que tal formulação irá oferecer maior 
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comodidade terapêutica ao paciente por se tratar de uma via de administração menos 
invasiva, quando comparada com a via oral. 

 
Metodologia 

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Materiais: 

No estudo referido utilizou-se como fármaco a Curcumina da Sigma-Aldrich Inc. (St. 
Louis, MO, USA) grau de pureza ≥ 65%, Miglyol® 812 N comprado na CONDEA Chemie 
GMBH (Hamburg, Alemanha) como fase oleosa, Span® 80 comprado naSigma-Aldrich 
Inc. (St. Louis, MO, USA) e PEG 30 Castor Oil comprado na MCassab (Santo Amaro, 
SP, Brasil) como tensoativos para compor o sistema microemulsionado. 

2.2. Metodologia 

2.2.1. Desenvolvimento da Microemulsão Branca (MEB) e Microemulsão contendo 
Curcumina (MEC): 

Para a composição de ambos sistemas microemulsionados foram necessários uma fase 
oleosa, um sistema tensoativo composto de PEG 30: Span® 80 e fase aquosa (MEB). 
Adicionalmente, outra formulação teve curcumina (1 mg/mL) incorporada aos 
excipientes da formulação no momento da pesagem (MEC). MEB e MEC foram 
produzidos com base em um diagrama de fases pseudoternário desenvolvido 
previamente, na qual um ponto dentro da região de microemulsão foi escolhido baseado 
em alguns critérios, como: menor proporção de tensoativos e maior quantidade de óleo. 
Além disso, foi dada preferência à escolha de pontos que estejam distantes de regiões 
de transição ou de bordas (Dados não apresentados). Baseado nesse critério, utilizou-
se 15 % de tensoativo (PEG 30: Span® 80, 9: 1), 5 % de Miglyol® 812 N e 80 % de 
água. Os sistemas foram obtidos a partir da pesagem de todos os componentes da 
formulação, submetidos à mistura utilizando uma sonda de ultrassom (Vibra-Cell 
75,041, Farmingdale, NY, USA) durante 10 minutos com 40% de amplitude (Mahdi et 
al., 2011; Morais et al., 2016). 

2.3. Caracterização físico-química da MEB e MEC: 

MEB e MEC foram analisadas macroscopicamente e avaliadas por um período total de 
90 dias no intuito de monitorar o surgimento de possíveis fenômenos de instabilidade. 
Foram utilizados como parâmetros de identificação de eventos de instabilidade: a 
condutividade avaliada no Conductivity Meter MC 226, Mettler Toledo (Columbus, Ohio, 
USA), o pH, através do pHmetro PG 2000 GEHAKA, (São Paulo, SP, Brasil) e o tamanho 
médio de gotícula e o índice de polidispersão obtidos através do ZetaSizer Nano Series 
Malvern (Malvern, Worcestershire, Reino Unido) 

2.4. Desenvolvimento de curva analítica de calibração: 

Uma solução estoque etanólica de curcumina na concentração de 2 mg/mL foi 
preparada e analisada em cubeta estacionária de 10 cm de caminho óptico no 
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espectrofotômetro Libra S32 Biochrom (Darmstadt, Alemanha). Primeiramente, foi 
realizada uma varredura de 200 a 800 nm no intuito de identificar o comprimento de 
onda máximo da Curcumina. Posteriores ensaios utilizaram o comprimento de onda de 
422 nm. Em seguida, foram feitas diluições da solução estoque para obtenção de 
soluções com diferentes concentrações das quais foram mensuradas a absorbância no 
comprimento de onda de absorção máxima da curcumina e das quais os dados foram 
utilizados para plotar o gráfico de linearidade relacionando a absorbância com cada 
concentração. 

2.5. Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): 

O comportamento térmico da curcumina e das microemulsões foram avaliados na 
proporção de (1:1) através da análise simultânea de TG e DSC pelo STA 449 F1 Jupiter 
Netzsch (Selb, Baviera, Alemanha). Na análise, foram utilizados cadinhos de alumínio 
com 5 mg de amostra. O equipamento foi calibrado previamente com zinco (Zn), utilizou-
se uma razão de aquecimento de 10 °C/min, fluxo de 10 mL/min, sob uma atmosfera 
inerte e faixa de temperatura 30 – 500 °C. 

2.6. Taxa de encapsulamento: 

O quantitativo de Curcumina incorporada na MEC foi doseada por espectroscopia a 
partir de espectrofotômetro na região UV-Vis no comprimento de onda de 422 nm. Para 
avaliar a eficiência do encapsulamento na MEC, 1 mL da formulação foi submetida à 
centrifugação através da centrífuga Mini Fisherbrand (Loughborough, Inglaterra) usando 
força de 9800 RCF por um período de 10 minutos. Posteriormente, retirou-se 100 µL do 
sobrenadante e diluiu em etanol para posterior análise de doseamento do fármaco e 
cálculo da sua eficiência de incorporação. A taxa de encapsulamento foi obtida através 
da equação: 

. 

2.7. Análises estatísticas: 

As análises estatísticas foram realizadas com o software IBM SPSS Statistics (Versão 
20.0, IBM SPSS software, USA) e Statistic (versão 7.0, Florida, USA). Diferenças 
significativas entre 3 grupos ou mais foram avaliadas por Análise de Variância (ANOVA) 
seguido do teste Dunnet para comparação de médias com a amostra padrão ou 
Bonferroni para comparação de todas as amostras entre si. Análise entre 2 grupos foram 
realizadas por meio do teste t pareado. Valores de p menores que 0,05 (p <0,05) serão 
considerados significativos. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e discussão 

Caracterização físico-química dos sistemas microemulsionados desenvolvidos 

As microemulsões desenvolvidas (MEB e MEC) foram caracterizadas quanto ao 
tamanho de gotícula, índice de polidispersão (PdI), condutividade e pH e acompanhadas 
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ao longo de 90 dias. Obteve-se sistemas translúcidos, característico dos sistemas 
microemulsionados, cujo tamanho de gotículas encontram-se na faixa de 10 a 100 nm 
(Oliveira et al., 2004). A MEB apresentou tamanho de gotícula inicial de 21 nm ± 0,3 e 
após 90 dias apresentou tamanho de 26 nm ± 0,3. Após a incorporação da curcumina, 
não foi observada alteração estatística significativa no tamanho de gotícula. A MEC 
apresentou tamanho de gotícula D1 de 21 nm ± 0,3 e D90 de 23 nm ± 0,5. Com relação 
ao PdI, obteve-se no D1 (0,1 ± 0,01) e no D90 (0,1 ± 0,02) para MEB, enquanto os 
valores para MEC foram D1 (0,1 ± 0,02), no D90 (0,1 ± 0,01). Tais valores refletem a 
elevada homogeneidade na distribuição das gotículas dos sistemas. No que se refere 
ao pH das microemulsões, ambas se apresentaram compatíveis com o pH da pele. 
(MEB: D1 6,2 ± 0,2 D90 6,0 ± 0,1; MEC: D1 6,5 ± 0,1; D90 5,9 ± 0,1) e sem alterações 
significativas ao longo dos 90 dias. 

No que diz respeito ao parâmetro de condutividade, foi observado um aumento 
estatisticamente significativo (p <0,05). A MEB apresentou valores de 206,33 µs/cm ± 8 
e 289,59 µs/cm ± 22 para D1 e D90 respectivamente, enquanto a MEC obteve um 
comportamento mais estável ao longo dos 90 dias, obtendo valor máximo de 
condutividade de 226,93 µs/cm ± 6. O aumento da condutividade em MEC pode estar 
relacionado a reações químicas de instabilidade que podem ocorrer na estrutura 
química dos tensoativos. Tal comportamento, que foi pronunciado na MEB e reduzido 
na MEC, sugere que a adição da curcumina na formulação pode atuar na prevenção de 
algumas reações químicas sugestivas de instabilidade, bem como atuar de forma 
protetiva, sustentada pela atividade antioxidante da molécula em questão (Llano et al., 
2019). 

Taxa de encapsulamento da curcumina em sistema microemulsionado 

A partir da curva de calibração construída (y = 126,78x + 0,0026), R2 0,999, foi possível 
determinar a concentração de curcumina encapsulada no sistema microemulsionado, e 
obteve-se uma taxa de encapsulamento de 98,9 ± 1,5 %. Este valor indica a alta 
afinidade da molécula de curcumina pelos óleo/tensoativos utilizados na composição 
deste sistema, o que sugere uma otimização da formulação, possibilitando a veiculação 
de uma concentração adequada para este fármaco em pequeno volume de formulação. 
Adicionalmente, em concordância com Damasceno e colaboradores (2011), a eficiência 
de encapsulação foi adequadamente alcançada quando a CURC foi incorporada 
durante a formação da microemulsão proposta, tendo em vista que valores acima de 
80% são considerados satisfatórios para fármacos lipofílicos em microemulsões com 
características afins à produzida neste estudo. 

Análise térmica 

A análise do termograma (TGA/DSC) da curcumina permitiu determinar a temperatura 
de fusão deste fármaco, observada em um primeiro evento endotérmico (180 °C). O 
segundo evento endotérmico observado foi atribuído à decomposição, corroborada pela 
elevada perda de massa (equivalente a 60 %) evidenciada por TGA, cuja perda inicial 
se dá na temperatura inicial de 250 °C e final a 600 °C. Em relação a microemulsão 
branca (MEB) e a contendo curcumina (MEC) foi observado apenas um evento 
endotérmico na temperatura de 96 °C que está relacionada a perda de 70% de massa 
equivalente a água contida no sistema, em função de sua evaporação. De 100 a 400°C 
é possível observar uma curva descendente de massa, contudo não foram observados 
eventos endotérmicos ou exotérmicos característicos ao fármaco, sugerindo proteção 
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da curcumina dentro do sistema microemulsionado, corraborando com os resultados 
obtidos através dos parâmetros físico-químicos. 

 
Conclusão 

 

4. Conclusão 

Diante dos dados encontrados, pode-se concluir que foi desenvolvido um sistema 
microemulsionado contendo curcumina cujas propriedades se revelaram adequadas, 
em termos físico-químicos e térmicos. Como perspectiva, o sistema será avaliado 
quanto ao seu perfil de liberação transdérmico, visto que é esperado de uma 
microemulsão uma interação com o estrato córneo, reduzindo a resistência cutânea e 
atuando como agente promotor químico de permeação, e assim, permitindo a 
permeabilidade do fármaco. Podendo vir assim, a contornar as limitações do fármaco 
aqui apresentado quando utilizado por via oral. 
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TÍTULO: Avaliação nutricional de pacientes oncológicos ambulatoriais 

Resumo 

 

Introdução: O câncer é a segunda patologia que mais mata no mundo e estimativas 
apontam que para o biênio 2018/2019 o Brasil pode registrar cerca de 1,2 milhão de 
novos casos. Responsável por severas alterações fisiológicas e metabólicas as quais 
implicam diretamente no estado nutricional dos pacientes. Objetivos: Avaliar o estado 
nutricional de pacientes oncológicos. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo 
realizado em indivíduos atendidos no ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário 
Onofre Lopes. Foram coletados dados clínicos e demográficos, e o estado nutricional 
foi avaliado mediante antropometria, Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio 
Paciente (ASG-PPP), bioimpedância e consumo alimentar. Resultados: Participaram 
31 indivíduos, com prevalência de mulheres (54,8%) e média de idade de 58 anos. O 
câncer gástrico foi o mais predominante (32,2%) e quimioterapia o tratamento mais 
empregado (64,5%). Segundo o ASG-PPP, 74,1% dos pacientes estavam desnutridos 
ou com suspeita de desnutrição. Em relação ao consumo alimentar 51,6% alegaram 
estar comendo menos que o normal, e o consumo de proteínas e carboidratos estavam 
com consumo acima do adequado, 63% e 78%, respectivamente, e todos os 
micronutrientes estavam inadequados. Conclusão: Este estudo identificou a presença 
de desnutrição em mais de 70% dos pacientes avaliados, inadequação do consumo 
alimentar e presença expressiva de sintomas de impacto nutricional. 

 
 
Palavras-chave: Câncer. Estado nutricional. Ângulo de fase. Risco nutricional. 

TITLE: Nutritional assessment of ambulatorial oncologic patients 

Abstract 

 

Introduction: Cancer is the second most deadly pathology in the world and estimates 
indicate that for the 2018/2019 biennium Brazil may register about 1.2 million new cases. 
Responsible for severe physiological and metabolic changes that directly affect the 
nutritional status of patients. Objectives: Evaluate the nutritional status of cancer 
patients. Methods: Cross-sectional, prospective study conducted in individuals treated 
at the Dietitian Service of Onofre Lopes University Hospital. Clinical and demographic 
data were collected, and nutritional status was assessed by anthropometry, Patient-
Generated Global Subjective Assessment (ASG-PPP), bioimpedance, and food intake. 
Results: 31 individuals participated, with a prevalence of women (54.8%) and medium 
age of 58 years. Gastric cancer was the most prevalent (32.2%) and chemotherapy the 
most used treatment (64.5%). According to the ASG-PPP, 74.1% of patients were 
malnourished or suspected of being malnourished. Regarding food intake, 51.6% 
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claimed to be eating less than normal, and protein and carbohydrate intake were above 
adequate, 63% and 78%, respectively, and all micronutrients were inadequate. 
Conclusion: This study identified the presence of malnutrition in more than 70% of the 
patients evaluated, inadequate food intake and significant presence of nutritional impact 
symptoms. 

 
 
Keywords: Cancer. Nutricional status. Phase angle. Nutritional risk. 

Introdução 

Câncer é a denominação dada a um conjunto de mais de 100 patologias caracterizadas 
pela multiplicação desordenada de células de um dado tecido, sendo a segunda maior 
causadora de óbitos perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. As 
estatísticas atuais e estimativas futuras são preocupantes: as mortes por câncer no 
Brasil aumentaram 31% de 2000 a 2015, no mundo a mortalidade associada ao câncer 
é duas vezes e meia maior que o somatório das mortes causadas por complicações do 
HIV/AIDS, tuberculose e malárias juntos, até 2038 os casos devem aumentar 70% 
(OMS, 2017). E para o biênio 2018/2019, o Brasil pode registrar cerca de 1,2 milhão de 
novos casos (BRASIL, 2018). 

Esta doença também acarreta significativas alterações fisiológicas e metabólicas, em 
especial, no trato gastrointestinal relacionadas aos efeitos colaterais dos medicamentos 
utilizados no tratamento (SKIPWORTH, 2007). Assim sendo, mediante o conhecimento 
prévio da importância da estabilidade nutricional em indivíduos saudáveis torna-se 
primordial, desta maneira, analisar o status nutricional em enfermos para garantir a 
abordagem mais apropriada para recuperação e prognóstico positivo do paciente. 

No que concerne à avaliação do estado nutricional (AEN) do paciente oncológico, a 
redução do peso corporal e a desnutrição são os principais distúrbios que acometem 
este grupo de pacientes: até 30% deles apresentam redução de peso superior a 10% 
(DA SILVA et al., 2012), condição a qual interfere diretamente na resposta ao tratamento 
e qualidade de vida aumentando a morbimortalidade, tempo de internação e custo 
hospitalar (DALLACOSTA et al., 2017). Desta forma, a AEN deve ser realizada no início 
e ao longo do tratamento, assim, identificando riscos oportunizando intervenções. A 
combinação de métodos é fundamental para uma avaliação mais fidedigna, e deve 
compreender os seguintes indicadores: alterações de peso, consumo alimentar, 
sintomas de impacto nutricional e alimentar, alterações na composição corporal e 
capacidade funcional (GOMES; MAIO, 2015). 

Ao analisar o perfil clínico e nutricional de pacientes oncológicos através da triagem, 
avaliação e diagnóstico nutricional e suas relações e implicações com sinais e sintomas 
e o estado e risco nutricional e estadiamento do câncer, pode-se formular diretrizes para 
intervenções e acompanhamento nutricionais, oferecendo assistência nutricional nas 
diferentes fases da doença e tratamento com o intuito de promover melhor resposta ao 
tratamento e qualidade de vida. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o estado 
nutricional de pacientes oncológicos ambulatoriais. 

 
Metodologia 
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O presente estudo realizado foi do tipo observacional, transversal e prospectivo no 
ambulatório da Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) da Onco-
Hematologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL – UFRN), no período de 
agosto a dezembro de 2018. Participaram pacientes adultos e idosos, de ambos os 
sexos, com diagnóstico positivo de câncer, confirmado por biopsia, os quais foram 
convidados a participar voluntariamente após explicação detalhada do projeto e assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Um instrumento pré-elaborado foi utilizado para a coleta de dados nos pacientes que 
estavam na consulta nutricional ambulatorial pela primeira vez. As informações 
relacionadas à caracterização dos pacientes, diagnóstico, data do diagnóstico, início, 
tipo e características do tratamento e estadiamento foram extraídas dos prontuários dos 
pacientes. 

Para traçar o perfil nutricional dos pacientes foram avaliados também o índice de massa 
corporal (IMC), a partir dos valores de peso e altura. O valor de IMC foi interpretado 
segundo os valores de referência da OMS (1995) para adultos e segundo Lipschitz 
(1994) para idosos. 

O percentual de perda de peso foi avaliado de acordo com a tabela de significado da 
perda de peso em relação ao tempo, segundo Blackburn e Bistrian (1977). A Avaliação 
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) foi aplicada. Após o 
término o pesquisador determinou o diagnóstico nutricional do paciente: eutrofia 
(Estágio A), desnutrição moderada ou suspeita de desnutrição (Estágio B) ou 
desnutrição grave (Estágio C). 

As medidas de peso e altura foram realizadas, respectivamente, em balanças 
devidamente calibradas (Balmak, BK50F, São Paulo, SP, Brasil) e estadiômetro 
(Professional Sanny, American Medical do Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Os voluntários 
foram avaliados descalços e com roupas leves, posicionados e mantidos imóveis no 
centro da plataforma, de forma ereta, com os pés juntos, braços estendidos, mãos ao 
lado do corpo e cabeça em ângulo de 90º com o pescoço. As medidas de altura foram 
realizadas após inspiração profunda, enquanto a haste horizontal do estadiômetro foi 
abaixada até o ponto mais alto da cabeça, no vértice do crânio, com uma pressão 
suficiente para comprimir o volume do cabelo (WHO, 1995). A obtenção destas medidas 
possibilitou o cálculo do IMC, definido como peso (kg) dividido pela altura ao quadrado 
(m²). A classificação do estado nutricional foi determinada pelo IMC, segundo as 
recomendações da OMS (WHO, 1995). 

Para a obtenção do perímetro do braço (PB), o braço do paciente foi posicionado em 
direção ao tórax, formando um ângulo de 90° para localização do ponto médio entre o 
acrômio e o olecrano. A aferição foi realizada com uma fita flexível exatamente no ponto 
médio marcado, de forma ajustada e evitando compressão da pele (KAMIMURA et al., 
2005). A aferição do perímetro da panturrilha (PP) foi realizada com o paciente em pé, 
sendo a fita colocada em posição horizontal, na circunferência máxima da panturrilha, 
tocando a pele sem comprimir os tecidos subjacentes. A classificação quanto a 
presença ou ausência de desnutrição foi realizada de acordo com WHO, 1995. A dobra 
cutânea triciptal (DCT) foi aferida utilizando-se o adipômetro (Lange Skinfold Caliper, 
Beta Technologia Incorporated, Cambridge, Maryland, USA), conforme técnica 
preconizada na literatura (Frisancho, 1990). Os voluntários foram classificados 
conforme Frisancho (1990). O músculo adutor do polegar (MAP) foi aferido com o 
indivíduo sentado, com a face ventral da mão apoiada no joelho homolateral, utilizando 
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adipômetro (Lange Skinfold Caliper, Beta Technologia Incorporated, Cambridge, 
Maryland, USA) conforme técnica preconizada e classificada por Lameu et al (2004). 

As medidas bioelétricas foram realizadas com a bioimpedância elétrica (BIA) através do 
analisador de impedância bioelétrica (RJL Systems, Michigan, Estados Unidos), de 
acordo com o método padrão (LUKASKI et al., 1986). Valores de percentual de massa 
gorda, massa magra e ângulo de fase (AF), foram obtidos a partir dos valores de 
Resistência (R) e Reactância (Xc). Para comparação do AF, será utilizado os valores de 
referência da investigação de Barbosa-Silva et al. (2005). 

O registro do consumo alimentar e dietético foi realizado no primeiro contato com o 
voluntário, a partir da realização do recordatório 24 horas, onde, de forma qualitativa e 
quantitativa, as pacientes relataram os alimentos consumidos no dia anterior, com 
riqueza de detalhes, baseando-se em suas memórias. Os dados referentes ao consumo 
alimentar e dietético foram analisados por meio do software DietSmart® (São Paulo, 
Brasil) com a adição de preparações e alimentos à base de dados conforme necessário, 
sendo utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 
2011) e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Foram 
analisados o conteúdo energético, carboidratos, fibras, proteínas, gorduras totais, 
ácidos graxos saturados e insaturados, fibras, zinco, ferro, vitamina C, vitamina E, 
vitamina D e vitamina B12. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos 31 pacientes segundo idade, sexo, câncer 
primário, presença de comorbidades, modalidade de tratamento e estadiamento 
(ANEXO 1). Os participantes tinham idades entre 25 a 80 anos, sendo a média de idade 
de 58 anos, sendo a maioria do sexo feminino O tipo de câncer prevalente entre homens 
e mulheres foi o de estômago. Este tipo de tumor, se desenvolve a partir de lesões na 
mucosa gástrica decorrentes da ação de fatores endógenos (genéticos) e exógenos 
(ambientais). Dentre os agentes exógenos, a alimentação já mostrou correlação com à 
carcinogênese gástrica: dietas com altas concentrações de cloreto de sódio, nitrito e 
nitrato podem provocar alterações na mucosa gástrica originado o desencadeamento 
da neoplasia (MELO et al., 2012). Para o biênio 2018-2019, estimam-se mais de 13.000 
novos casos de câncer gástrico no Brasil, sendo este o segundo tipo mais frequente na 
Região Nordeste (BRASIL, 2017). Seu tratamento é fundamentalmente cirúrgico – pela 
remoção regional do tumor por meio da gastrectomia parcial ou total – sendo esta a 
abordagem que apresenta os melhores resultados (SILVA; FREITAS; ROCHA, 2016). 
Em relação a modalidade do tratamento, a maioria dos entrevistados fizeram ou estão 
sob tratamento quimioterápico ou cirurgia. Tais tratamentos, apesar de sua vasta 
aplicação, tem elevado número de reações adversas, dentre as quais, aquelas que 
implicam diretamente no estado alimentar e nutricional dos pacientes, como por 
exemplo: problemas gastrointestinais, perda de apetite, vômitos, náusea e diarreia, 
alterações na absorção de nutrientes (BAIG, 2011; ROTH, 2010). Em relação ao 
estadiamento, 41,9% dos pacientes não possuíam ou foram encontrados o estádio do 
câncer em seus prontuários médicos. 

A Tabela 2 apresenta a classificação do risco nutricional dos pacientes de acordo com 
a ASG-PPP (ANEXO 2). Pela sua sensibilidade e acurácia, a ASG-PPP vem sendo 
empregada como método subjetivo de avaliação do estado nutricional para avaliar a 
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presença de desnutrição em pacientes oncológicos. Sua classificação ou avaliação 
global é dividida em três níveis: A (bem nutrido), B (suspeita de desnutrição ou 
moderadamente desnutrido) e C (gravemente desnutrido). Neste estudo, pacientes 
classificados como B ou C foram considerados desnutridos, um total de 74,1%, um valor 
elevado, assim como o encontrado por Dallacosta e colaboradores (2017) onde 83% 
dos pacientes avaliados encontravam-se na mesma situação. O mesmo grupo também 
observou elevada relação entre tumores gastrointestinais e desnutrição, o mesmo 
observado neste estudo: onde 72% dos portadores de tumores gastrointestinais estão 
desnutridos ou com suspeita de desnutrição. A Tabela 3 apresenta a classificação do 
risco nutricional dos pacientes de acordo com a antropometria e composição corporal 
(ANEXO 3). 

Em relação ao consumo alimentar, segundo o ASG-PPP, 51,6% dos avaliados alegaram 
estar “comendo menos que o normal; enquanto 16,1% “comiam mais que o normal” e 
32,2% alegaram não haver mudança na quantidade de alimentos ingeridos. A Tabela 4 
apresenta a avaliação do consumo alimentar (ANEXO 4). No que concerne à adequação 
do consumo de macronutrientes, proteínas e carboidratos estavam com consumo acima 
do adequado – 63% e 78% respectivamente. Sobre os micronutrientes, apenas ferro e 
vitamina C estavam com o consumo superior às recomendações, enquanto cálcio, 
zinco, vitaminas E, D e B12 estavam abaixo dos valores de referência. O consumo de 
fibras aproximou-se da adequação com uma adequação de 95%. A Figura 1 apresenta 
os sintomas de impacto nutricional e alimentar prevalentes na população oncológica 
(ANEXO 5). 

Os valores de AF vão de 0° a 15°, onde a faixa de normalidade se encontra acima de 
5,0° para indivíduos saudáveis. Para pacientes oncológicos valores menores que 5,0° 
indicam fragilidade significante; valores entre 4,0° e 2,0° sinalizam condição grave com 
necessidade de intervenção agressiva e valores menores que 2,0° indicam risco 
eminente de morte (BAIOCCHI; SACHS; MAGALHÃES, 2018). Dos 31 avaliados, 24 
cumpriam os requisitos para se submeteram à bioimpedância, e seguindo a 
classificação acima citada: 62,5% estavam em condição adequada; 16,6% 
encontravam-se em fragilidade significativa; 20,8% em condição grave e nenhum estava 
em risco aparente de morte. Em 2004, Gupta avaliou a relação entre AF e a sobrevida 
em pacientes com câncer colorretal (n = 52) e constatou que aqueles com AF ≤ 5,57° 
tinham uma média de sobrevida de 8,6 meses, enquanto aqueles com AF ≥ 5,57° 
apresentavam uma média de sobrevida 5 vezes maior (40,4 meses). Para pacientes 
com câncer de cabeça e pescoço em estado avançado valores de AF maiores que 5,95 
indicaram melhor previsão de sobrevida em 5 ano, enquanto que valores menores que 
5,85 estavam associados à sobrevida reduzida, maior estadiamento T, maior perda de 
peso e menor peso, IMC e reactância (AXELSSON et al., 2018). Ao avaliar a sobrevida 
segundo o estado nutricional de pacientes com tumor do aparelho digestivo em 
remissão ou atividade, o AF médio encontrado foi de 5,1 , onde voluntários com AF < 5° 
tinham risco relativo de morte duas vezes maior que aqueles com AF maios 5° (BARAO, 
2016). Ao comparar três tipos de câncer, MIRANDA et al. em 2015 não encontrou 
diferenças significativas entre as médias do AF nos grupos estudados: cabeça e 
pescoço (6,02), pulmão (6,0) e colorretal (5,81). 

A análise do vetor de impedância biolelétrico (BIVA) e as associações entre o consumo 
alimentar, estadiamento do câncer, risco e estado nutricionais serão realizados 
posteriormente. 

 
Conclusão 
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Este estudo identificou a presença de desnutrição em mais de 70% dos pacientes 
avaliados, inadequação do consumo alimentar e presença expressivo de sintomas de 
impacto nutricional. Diante disso, pode-se concluir que o processo de avaliação do 
estado nutricional, mesmo sendo complexo, é fundamental para posterior e, 
consequente melhora a resposta clínica. 
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TABELA 1. Caracterização dos participantes. 
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TABELA 2. Classificação do risco nutricional segundo avaliação global da ASG-PPP. 
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TABELA 3. Avaliação do estado nutricional mediante antropometria e composição 
corporal 
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TABELA 4. Consumo alimentar 

 

 

Figura 1. Identificação dos sintomas de impacto nutricional 
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TÍTULO: Relação entre gravidez na adolescência e instabilidade pélvica 

Resumo 

Esse estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico, de caráter 
longitudinal, que faz parte de uma pesquisa longitudinal em andamento denominado 
Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research) e tem como objetivo analisar 
a relação da gravidez na adolescência e a instabilidade pélvica. A amostra foi feita nas 
UBS da região Trairi- RN, com o total de 100 gestantes, a qual 50 eram gestantes 
adultas e 50 eram gestantes adolescentes. A pesquisa é realizada através de uma 
entrevista com as gestantes, a qual nessa são realizados alguns testes de desempenho 
físico e avaliação de dor pélvica. Os dados foram analisados utilizando o software 
Statiscal Package for Social Sciences (SPPS versão 20.0). Os resultados não 
apresentou diferença estatisticamente significativas em relação aos testes de dor 
pélvica posterior, porém o teste de elevação da perna estendida, o nível de dor foi maior 
nas adolescentes na primeira e terceira avaliações e apresentou resultado significativo 
na segunda e terceira avalição. Conclui-se que ambos os grupos referiram dor nos 
testes de avaliação da instabilidade pélvica, com as adolescentes apresentando níveis 
mais elevados em alguns momentos. 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Dor Pélvica; Epidemiologia. 

TITLE: Relationship between teenage pregnancy and pelvic instability 

Abstract 
This study is characterized by being of analytical observational type, longitudinal, which 
is part of an ongoing longitudinal research called Project AMOR (Adolescence and 
Motherhood Research) and aims to analyze the relationship of teenage pregnancy and 
pelvic instability. The sample was made at the BHUs of the Trairi-RN region, with a total 
of 100 pregnant women, of which 50 were adult pregnant women and 50 were teenage 
pregnant women. The research is conducted through an interview with pregnant women, 
which are performed some tests of physical performance and evaluation of pelvic pain. 
Data were analyzed using the Statiscal Package for Social Sciences software (SPPS 
version 20.0). The results did not present statistically significant difference in relation to 
the posterior pelvic pain tests, but the extended leg elevation test, the pain level was 
higher in the adolescents in the first and third evaluations and presented significant result 
in the second and third evaluation. It was concluded that both groups reported pain in 
the pelvic instability evaluation tests, with the adolescents presenting higher levels in 
some moments. 
 
Keywords: Pregnancy in Adolescence; Pelvic Pain Epidemiology. 

Introdução 

A gravidez na adolescência é um importante assunto para a saúde pública (CHALEM et 
al., 2007), podendo ser considerado um problema global que ocorre em países de alta, 
média e baixa renda (UNFPA, 2015). Segundo Chalem et al., 2007, os países em 
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desenvolvimentos são os que exibem maiores índices de gravidez na adolescência. No 
Brasil, o Nordeste é região que apresenta mais mães adolescentes, com cerca de 32%, 
de acordo com o Ministério da Saúde em 2017. De acordo com Goldenberg; Figueiredo; 
Silva, 2005, a adolescência é fase que marca a transição da infância para vida adulta e 
nesse momento, para mulher, dá início ao estágio reprodutivo e dessa forma ocasionar 
uma gravidez indesejada ou não. Porém um problema associado a gravidez na 
adolescência está na formação dos mecanismos biológicos, pois as adolescentes ainda 
não os apresentam formados por completo e isso pode prejudicar a gestação (MANN et 
al., 2010). Estudos mostram que mulheres que têm o seu primeiro filho precocemente, 
tendem a ter mais filhos ao longo da vida. Múltiplos partos e gravidez na adolescência 
produzem modificações fisiológicas no corpo da mulher, como alterações nos músculos 
e ligamentos em torno dos quadris e aumento do número de doenças crônicas mais 
tarde na vida (PIRKLE et al., 2014). Dessa forma, um fator associado a gravidez é a dor 
pélvica, a qual apresenta algumas limitações para a gestantes, como incapacidade 
física, afetando suas atividades de vida diária (AVD´S) (BARROS et al., 2015) Outra 
fator é que a gravidez precoce pode ainda implicar em consequências para a saúde da 
mulher, além dos altos riscos de eclampsia, infecções sistêmicas e endometriose 
puerperal que ocorrem durante a gestação (GANCHIMEG, 2016). Apesar da 
importância da temática, há poucos estudos se propuseram a investigar as alterações 
que ocorrem no próprio período da gravidez que possam explicar as relações 
encontradas entre a gestação e parto na adolescência. Dessa forma o objetivo do 
trabalho é analisar a relação da gravidez na adolescência e a instabilidade pélvica. 
 
Metodologia 

 
Tipo e local do estudo: O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional 
analítico, de caráter longitudinal, que faz parte de uma pesquisa longitudinal em 
andamento denominado Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research). Os 
dados do estudo foram coletados com adolescentes e adultas residentes da região 
Trairi, a qual é composta por quinze municípios: Boa Saúde, Campo Redondo, Coronel 
Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Monte das Gameleiras, Santa Cruz, São Bento 
do Trairi, São José de Campestre, Serra Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo, Passa 
e Fica e Tangará. Desse modo, foi escolhido 5 cidades para fazer parte da pesquisa do 
projeto, são elas: Santa Cruz, Tangará, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi e Campo 
Redondo. População e amostra A população do estudo foi composta por adolescentes 
(13 a 18 anos) e adultas (23 a 28 anos) que residiam em qualquer uma das 5 cidades 
da região do Trairi. A amostra foi obtida através da divulgação nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e em clínicas particulares das determinadas cidades nos dias de consulta 
de pré-natal. As participantes foram recrutadas nas UBS das cidades incluídas pelo 
projeto, durante a sua primeira consulta do pré-natal. Na UBS tivemos o apoio dos 
enfermeiros, os quais auxiliaram na divulgação do projeto. O recrutamento de 
participantes foi realizado por um integrante do projeto (estudante de graduação ou pós-
graduação da FACISA), que explicava mais detalhadamente às participantes os seus 
objetivos e agendava as avaliações das gestantes de acordo com sua disponibilidade. 
Critérios de elegibilidade: Foram incluídas no estudo 50 adolescentes com idade entre 
13 a 18 anos e, grávidas do primeiro filho e com até 16 semanas de gestação. As 
participantes menores de 18 anos, assinaram o termo de assentimento e o TCLE era 
assinado pelo responsável legal. Foram excluídas aquelas que foram identificadas como 
tendo déficit cognitivo, doenças crônicas antes da gravidez e aquelas com uso 
prolongado de medicamentos que pudessem interferir nos resultados da pesquisa. 
Procedimentos: Todas as voluntárias do estudo foram avaliadas por entrevistadores 
treinados (estudantes de graduação de fisioterapia, nutrição e enfermagem), que eram 
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acompanhados por alunos de pós-graduação. Os dados foram coletados nas UBS’s das 
cidades ou na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA). A entrevista foi 
realizada em um local reservado, utilizando um questionário eletrônico onde foram 
coletadas informações sócio-demograficas, pessoais e familiares das participantes. 
Foram realizadas também medidas de pressão arterial, gordura corporal, peso e altura. 
Posteriormente ocorreu a coleta de sangue e urina, avaliação do desempenho físico 
através três testes: força de Preensão Palmar, força de extensores do quadril, força de 
adução do quadril, e avaliação de dor pélvica. A avaliação de dor pélvica foi feita pelo 
teste de provocação pélvica posterior e também pelo teste de elevação da perna 
estendida: Teste de provocação pélvica posterior: a gestante deitada em posição 
supina, pedia-lhe que realizasse a flexão de uma perna a 90° e a extensão da outra na 
maca, dessa forma exercia uma pressão no joelho da perna fletida. O teste foi 
considerado positivo quando a mesma sentia dor na região no momento que era 
pressionada (CHALEM et al., 2007). Teste de elevação da perna estendida: a gestante 
em posição supino, com quadril e joelho estendido, elevava o membro a uma distância 
de uma folha de papel de oficio vertical. Após o movimento perguntávamos a dificuldade 
em realizar o movimento e se sentiu alguma dor. Em ambos os testes a dor era 
classificada de 0 a 10, sendo 0 nenhum dor e 10 a pior do sentida naquele momento. A 
avaliação era realizado em dois momentos da gestação: 1º trimestre, 2º triemeste, e a 
última avaliação era feita até 4 semanas do pós-parto. Aspectos éticos: Todos as 
participantes foram informadas do objetivo do estudo e quais procedimentos seriam 
realizados. A pesquisa recebeu aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O projeto teve 
financiamento da National Institutes of Health. Análise de dados: Os dados foram 
analisados utilizando o software Statiscal Package for Social Sciences (SPPS versão 
20.0). Primeiro, foi apresentada a estatística descritiva para todas as variáveis de acordo 
com o grupo de idade das participantes e comparadas usando o teste qui-quadrado para 
as variáveis categóricas. As médias das variáveis de desempenho físico foram 
apresentadas de acordo com o grupo de idade e comparadas utilizando o teste t de 
Student. Em todas as etapas, foi considerado p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. 
 
Resultados e Discussões 
 

RESULTADOS Abaixo são apresentados os resultados do teste de dor pélvica posterior 
e teste de elevação da perna estendida, nos dois grupos (adolescentes e adultas), nos 
membros inferiores direito e esquerdo, nas três ondas de avaliações. Não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos observados em 
relação aos testes de dor pélvica posterior. Para o teste de elevação da perna estendida, 
o nível de dor foi maior nas adolescentes na primeira e terceira avaliações e apresentou 
resultado significativo na segunda e terceira avalição. 

Na primeira avaliação: Teste de dor pélvica do MID: Adolescentes = 0,74 (±1,74), 
Adultas = 0,96 (±1,91), p= 0,32 Teste de dor pélvica do MIE: Adolescentes = 0,60 
(±1,56), Adultas = 0,54 (±1,52), p= 0,74 Teste de elevação da perna estendida MID: 
Adolescentes = 0,42 (±0,94), Adultas = 0,14 (±0,53), p<0,01 Teste de elevação da perna 
estendida MIE: Adolescentes = 0,40 (±0,98), Adultas = 0,12 (±0,47), p<0,01. 

Na segunda avaliação: Teste de dor pélvica do MID: Adolescentes = 1,21 (±2,40), 
Adultas = 1,75 (±3,00), p= 0,09, Teste de dor pélvica do MIE: Adolescentes = 1,46 
(±2,68), Adultas = 2,00 (±3,03), p=0,09, Teste de elevação da perna estendida MID: 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1294 

 

Adolescentes = 0,26 (±0,94), Adultas = 0,77 (±2,24), p<0,01 Teste de elevação da perna 
estendida MIE: Adolescentes = 0,65 (±1,82), Adultas = 0,82 (±2,29), p=0,82 

Na terceira avaliação: Teste de dor pélvica do MID: Adolescentes = 0,95 (±2,32), Adultas 
= 1,51 (±2,40), p=0,56 Teste de dor pélvica do MIE: Adolescentes = 0,85 (±2,13), Adultas 
= 0,84 (±1,90), p=0,97 Teste de elevação da perna estendida MID: Adolescentes = 0,73 
(±1,80), Adultas = 0,00 (±0,00), p<0,01 Teste de elevação da perna estendida MIE: 
Adolescentes = 0,47 (±1,31), Adultas = 0,38 (±1,43), p=0,64 

DISCUSSÃO: A gestação é um período em que a mulher sofre várias transformação e 
adaptações no seu corpo (CORREIA et al., 2011), porém as adolescentes ainda não 
apresentam seus mecanismos biológicos formados por completo, o que pode encadear 
uma complicação na gestação (MANN et al., 2010). Dessa forma, a dor pélvica ela pode 
estar relacionado a diversos fatores, como as mudanças anatômicas, mudança no 
centro de gravidade e aumento de peso (DINIZ et al., 2006). Esse evento fisiológico 
ocorre por causa da frouxidão ligamentar e por atuações de hormônios (MOREIRA et 
al., 2011), e pode explicar o maior nível de dor encontrado entre as adolescentes em 
alguns testes que indicam a presença de instabilidade pélvica. Alguns estudos mostram 
que a dor pélvica é mais presente no terceiro trimestre de gestação, como explica o 
estudo de MURIANO et al., 2012, isso pode ser explicado pelos ajustes que o corpo 
necessita, como a compensação das curvaturas da coluna vertebral, a mudança do 
centro de gravidade durante a gestação e a horizontalização do sacro em relação à 
pelve (MURIANO et al., 2012). Dessa forma, é importante que sejam elaboradas 
condutas que contribuam para a redução dessa instabilidade de maneira segura, por 
profissionais capacitados. Isso pode fazer ajudar a prevenir a cronificação da dor nos 
anos seguintes ao parto, fato relativamente comum entre algumas mulheres, e, 
consequentemente, melhorar a funcionalidade em longo prazo. Portanto, é necessário 
uma participação mais ativa dos profissionais de saúde com gestantes que apresentam 
dor pélvica presente. Nesse sentido, Gomes et al., 2013, relatou que o fisioterapeuta 
tem o papel de contribuir desenvolvendo atividades tanto em grupo ou individuais de 
conscientização corporal, exercícios de fortalecimento e relaxamento muscular. Pode-
se também atuar na prevenção e promoção de doenças e orientar a importância do 
exercício físico. 

 
Conclusão 

 
O estudo mostrou que ambos os grupos referiram dor nos testes de avaliação da 
instabilidade pélvica, com as adolescentes apresentando níveis mais elevados em 
alguns momentos. Estratégias de prevenção e reabilitação da instabilidade pélvica em 
gestante, particularmente entre as adolescentes, se fazem importantes para redução do 
risco de problemas futuros, como a dor crônica e prejuízo funcional. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR DO COMPLEXO DO OMBRO EM 

INDIVÍDUOS COM E SEM DISCINESE 

Resumo 

Discinese escapular é a nomenclatura utilizada para definir alterações no movimento 
e/ou no posicionamento da escápula, a qual pode estar relacionada a diversas 
patologias do ombro. No entanto, não está clara a sua associação com as alterações de 
força muscular do complex do ombro. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é comparer 
a força da musculature periescapular e glenoumeral entre indivíduos com e sem 
discinese escapular. Trata-se de um estudo observacional transversal, desenvolvido no 
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Participaram deste estudo 44 indivíduos, homens e mulheres, com idade entre 18 e 30 
anos, sem dor e/ou incapacidade no ombro e coluna, sedentários ou irregularmente 
ativos, os quais foram divididos em dois grupos: sem discinese escapular (n=14) e com 
discinese escapular (n=30). A avaliação de força das musculaturas periescapular e 
glenoumeral foi realizada com o dinamômetro portátil. Para a comparação entre os 
grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Os resultados mostram que não há 
diferenças na força da musculatura periescapular e glenoumeral entre indivíduos com e 
sem discinese escapular. 

 
Palavras-chave: Escápula; Ombro; Fisioterapia; Força muscular. 

TITLE: MUSCULAR STRENGTH ANALYSIS OF THE SHOULD COMPLEX IN 

INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT DISCINESIS 

Abstract 

 

Scapular dyskinesis is the nomenclature used to define changes in movement and / or 
positioning of the scapula, which may be related to various shoulder pathologies. 
However, its association with postural changes, range of motion, flexibility and muscle 
strength of the spine is unclear. Thus, the general objective of this research is to analyze 
the influence of spinal posture and biomechanics in individuals with and without scapular 
dyskinesis. This is a cross-sectional observational study developed at the Department of 
Physiotherapy at UFRN. The preliminary results presented here will be from a sample of 
44 men and women, aged 18 to 30 years, without sedentary or irregularly active shoulder 
and spine pain and / or disability, which were divided into two groups: no scapular 
dyskinesis (n = 14) and scapular dyskinesis (n = 30). Postural evaluation was performed 
by biophotogrammetry using SAPO software; Pecoralis Minor Length Index was used to 
assess muscle flexibility and the strength evaluation of the CORE, periescapular, 
glenohumeral muscles with the portable dynamometer. The results question the clinical 
relevance of scapular dyskinesis, while emphasizing its prevalence in young non-
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athletes without shoulder or spine pathologies. In addition, they show the importance of 
knowing the relationships observed in the study to support and support the physical 
therapy clinical practice. 

 
 
Keywords: Shoulder blade; Shoulder; Physiotherapy; Muscle strength. 

Introdução 

Discinese escapular é a nomenclatura utilizada para definir alterações no movimento 
e/ou no posicionamento da escápula (KIBLER et al., 2009; KIBLER et al., 2013). 
Diversos fatores podem ser apontados como causadores da discinese. Causas 
neurológicas, como paralisia do nervo acessório torácico ou espinhal longo e 
radiculopatias cervicais; origens ósseas, como a cifose torácica e fraturas de clavícula; 
causas articulares, como instabilidade da articulação acromioclavicular e alterações 
internas da articulação glenoumeral; ou causas relacionadas aos tecidos moles, tais 
como encurtamentos musculares e alterações na ativação muscular podem ser citadas 
(KIBLER et al., 2013). 

Baseado nesta classificação, outro estudo (HUANG et al. 2015) encontrou associações 
específicas entre o tipo de discinese e atividade muscular. Nos indivíduos com 
proeminência da borda medial e do ângulo inferior da escápula, foram observadas 
menores atividades do músculo serrátil anterior e trapézio inferior, principalmente 
durante o retorno da elevação do braço. Neste mesmo movimento, nos casos em que a 
borda medial da escápula apresentava-se proeminente, um aumento significante da 
atividade do músculo trapézio superior foi verificado (HUANG et al., 2015). Além disso, 
é observado o predomínio da discinese escapular durante a descida do braço (KIBLER 
et al., 1998; HUANG et al., 2015), considerando as diferenças entre as atividades 
concêntricas e excêntricas dos músculos (EBAUGH et al., 2010). A diminuição da 
ativação e da força do serrátil anterior foi também encontrada por Cools e 
colaboradores, onde a perda da inclinação posterior e a rotação superior da escápula 
devido esta alteração foi considerada a responsável por causar a discinese (COOLS et 
al., 2007). 

Dada a prevalência de discinese escapular, mesmo em sujeitos assintomáticos 
(STRUYF et al., 2014; SEITZ et al., 2015; HANNAH et al., 2017), e a necessidade de 
preenchimento de lacunas existentes na literatura no que diz respeito à força da 
musculatura do complexo do ombro na discinese escapular, o objetivo geral do estudo 
é comparar a força muscular do complexo do entre indivíduos com e sem discinese 
escapular. 

 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, sob parecer 2.628.326 do Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 
pesquisa é realizada no Laboratório de Análise de Performance Neuromuscular 
(LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
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Participaram do estudo 44 indivíduos, sendo 30 com discinese e 14 sem discinese. 
Nenhum dos voluntários apresentou discinese sutil. As características demográficas dos 
participantes podem ser visualizadas na Tabela 1. 

Os procedimentos do estudo foi iniciado com o esclarecimento sobre a pesquisa, leitura 
e consentimento do participante em colaborar por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido-TCLE, preenchimento de ficha com dados sociodemográficos, 
aplicação de questionários e realização de testes especiais. Em seguida, a avaliação da 
discinese escapular é filmada para que seja possível a análise acurada posteriormente 
por dois avaliadores. 

Para identificação da discinese escapular, é utilizado o Scapular Dyskinesis Test (SDT), 
proposto por McClure (McCLURE et al., 2009), e validado por Tate (TATE et al., 2009), 
cujo objetivo é avaliar a presença de discinese escapular, bem como classificá-la de 
maneira dinâmica e com levantamento de carga. 

A avaliação da discinese é realizada por meio da análise visual do movimento escapular 
durante a elevação do braço nos planos sagital e frontal. O participante é orientado a 
permanecer em bipedestação, com os braços ao longo do corpo e ombros em rotação 
neutra. Antes de iniciar os movimentos que o teste propõe, eles são realizados pelos 
participantes para que eles se familiarizem com as ações. É solicitado que o participante 
realize cinco repetições consecutivas, ativas e bilaterais, para cada um dos movimentos 
de flexão e abdução de ombro. A carga que cada um terá que erguer enquanto realiza 
os exercícios dependerá de seu peso corporal. Para aqueles com massa corporal menor 
que 68,1kg, uma carga de 1,5kg, e 2,5kg para aqueles com massa maior que 68,1kg. 
As fases dos testes podem ser visualizadas na Figura 2. 

Na sequencia é avaliada a força da musculatura periescapular (trapézio superior e 
inferior, e serrátil anterior) e glenoumeral (rotadores internos e externos de ombro). É 
utilizado o dinamômetro portátil Lafayette Manual MuscleTester®, conforme a Figura 3. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados no programa SPSS Versão 20.0 para 
Windows. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para definição da normalidade 
das variáveis quantitativas. A análise descritiva foi realizada por meio de medidas de 
tendência central (média) e variabilidade (desvio padrão). Para a comparação entre os 
grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Para realizar os cálculos 
estatísticos, foram considerados para todas as variáveis o hemicorpo com a discinese 
escapular ou, em casos de discinese em ambos os lados, foi considerado aquele com 
maior alteração. Para o grupo sem discinese, os dados seguiram respeitando o lado 
dominante dos indivíduos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados da comparação da força muscular entre os grupos 
com e sem discinese escapular. Não foram observadas diferenças entre os grupos. 

São mencionadas na literatura possíveis causas para a discinese escapular e sua 
relação com condições dolorosas do ombro, como alterações na força muscular do 
complexo do ombro (KIBLER et al., 2009; KIBLER et al., 2013). Contudo, nossos 
resultados não mostraram diferença entre os grupos para as variáveis de força 
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periescapular e glenoumeral. A ausência de dor em ambos os grupos pode ter 
influenciado nos nossos resultados. 

Seitz e colaboradores (2015) observaram diferença na força muscular do trapézio 
inferior entre indivíduos com e sem discinese escapular, em atletas de arremesso sem 
sintomatologia dolorosa nos membros superiores, onde aqueles com alteração do 
movimento das escápulas apresentaram menor força. Em nossa pesquisa, tais 
diferenças não foram observadas. Ao mesmo tempo, tomamos atenção a dois pontos 
importantes em ambas pesquisas. Primeiro, as demandas musculares são bastante 
distintas entre os perfis dos participantes de cada estudo, visto que não avaliamos 
atletas; e segundo, a forma de avaliação da força pode ter influenciado também nos 
resultados, uma vez que eles utilizaram a dinamometria com resistência manual do 
avaliador, enquanto nós utilizamos o dinamômetro acoplado ao aparato na tentativa de 
garantir a isometria do teste. Considerando que avaliações com resistência do avaliador 
pode dar maiores margens de erros a partir do momento que o avaliado pode exercer 
mais força que o avaliador possa resistir ou virse-versa. 

Assim como a ausência de dor, o perfil de atividade física dos participantes do nosso 
estudo foi semelhante nos dois grupos, sendo eles sedentários ou irregularmente ativos. 
Pode-se então gerar questionamentos ligados ao fato de que ausência de sobrecargas 
associada a atividades físicas específicas pode ter influenciado para este resultado uma 
vez que as demandas musculares de atletas e indivíduos sedentários são diferentes. 

Hannah e colaboradores (2017) também compararam a força muscular dos músculos 
trapézio superior, médio e inferior, serrátil anterior e manguito rotador em jovens 
saudáveis com e sem discinese escapular. Semelhante ao trabalho de Seitz e 
colaboradores (2015), foi utilizado o Scapular Dyskinesis Test para avaliar presença de 
discinese escapular e a dinamometria manual para avaliar a força muscular. Semelhante 
aos achados de Hannah (2017), os nossos resultados não mostraram diferença entre 
os grupos. 

Considerando que a discinese escapular está associada a diversas patologias do ombro 
ao mesmo tempo que não é claro se esta condição trata-se de uma causa ou 
consequência de uma lesão (KIBLER, 2013), a fraqueza muscular tem sido apontada 
como causa da discinese (KIBLER, 2013; COOLS, 2007), e logo, seria esperado 
encontrar déficits de força nos indivíduos com discinese escapular. Entretanto, diante 
dos resultados contraditórios da literatura, não está claro se a variável força por si só 
seria capaz de influenciar na presença de discinese escapular. Como relatado, esta 
ausência de diferença de força entre jovens adultos não atletas com e sem discinese 
indaga a relevância clínica desta alteração de movimento como uma dinâmica 
inapropriada, podendo-se até mesmo propor que a discinese não passa de uma 
variação comum do movimento escapular (HANNAH, 2017). 

 
Conclusão 

 

Os resultados desta pesquisa mostram que não há diferenças na força da musculatura 
periescapular e glenoumeral entre indivíduos jovens assintomáticos com e sem 
discinese escapular. 
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Tabela 1 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Tabela 2 
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TÍTULO: Avaliação Oclusal dos Pacientes com Periodontite Agressiva Tratados com 

Terapia Fotodinâmica 

Resumo 

A PAg, forma mais severa da periodontite, tem início precoce, destruição periodontal 
detectável clinicamente e radiograficamente, taxa de progressão alta e ausência de 
agravos sistêmicos. É de suma importância a resolução de más-oclusões como rotina 
no tratamento periodontal. OBJETIVO: Avaliar a oclusão de pacientes com Periodontite 
Agressiva, antes e após tratamento com Terapia Básica Periodontal e Terapia 
Fotodinâmica. METODOLOGIA: Esse ensaio clínico-controlado-randomizado, duplo 
cego, com desenho de boca dividida, pretende-se avaliar 46 pacientes com PAg, 
desses, 8 já foram avaliados. Exame clínico oclusal para avaliação estática 
(sobremordida vertical e horizontal, mordida aberta, mordida cruzada, plano oclusal, 
curva de Spee, relação da linha média) e dinâmica (abertura, fechamento e lateralidade) 
no baseline e 6 meses após tratamento. Fez-se uma análise descritiva dos dados 
obtidos. RESULTADOS: Foi visto que a maioria dos pacientes tinham sobremordida 
vertical profunda (57,14%), sobremordida horizontal entre 4 e 5mm, plano oclusal e 
curva de spee íngreme (57,1%), não tinham desvio da linha média, mordida aberta ou 
cruzada (85,8%). A maioria também não apresentou ruídos na abertura (62,5%) e 
fechamento (50%), lateralidade por guia canino (57,14%) e presença de contatos 
deflectivos (62,5%). CONCLUSÃO: Ainda necessita de coleta de informações de um 
maior número amostral para o baseline, assim como a reavaliação em 6 meses, para 
que haja resultados mais sólidos. 
 
Palavras-chave: Periodontite; Oclusão; Terapia Fotodinâmica. 

TITLE: OCCLUSAL EVALUATION OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE 

PERIODONTITIS TREATED WITH PHOTODYNAMIC THERAPY 

Abstract 
PAg, the most severe form of periodontitis, has early onset, clinically and radiographically 
detectable periodontal destruction, high rate of progression, and absence of systemic 
disorders. Resolving malocclusions as a routine in periodontal treatment is of paramount 
importance. OBJECTIVE: To evaluate the occlusion of patients with Aggressive 
Periodontitis, before and after treatment with Basic Periodontal Therapy and 
Photodynamic Therapy. METHODOLOGY: This double-blind, randomized, controlled-
trial, controlled-clinical trial is intended to evaluate 46 patients with PAg; of these, 8 have 
already been evaluated. Occlusal clinical examination for static evaluation (vertical and 
horizontal overbite, open bite, crossbite, occlusal plane, Spee curve, midline 
relationship) and dynamics (opening, closing and laterality) at baseline and 6 months 
after treatment. A descriptive analysis of the obtained data was made. RESULTS: It was 
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seen that most patients had deep vertical overbite (57.14%), horizontal overbite between 
4 and 5mm, occlusal plane and steep spee curve (57.1%), no midline deviation, open 
bite. or cross (85.8%). Most of them also had no noise at opening (62.5%) and closing 
(50%), canine guide laterality (57.14%) and presence of deflective contacts (62.5%). 
CONCLUSION: It is still necessary to collect information from a larger sample for the 
baseline, as well as a 6-month reassessment, for more solid results. 
 
Keywords: Periodontitis; Occlusion; Photodynamic Therapy. 

Introdução 

A periodontite agressiva, forma mais severa da periodontite, tem como principais 
características o início precoce, a destruição periodontal detectável clinicamente e 
radiograficamente, a taxa de progressão alta e a ausência de agravos sistêmicos 
(ALBANDAR, 2014). Pode ainda se apresentar de duas formas distintas: localizada – 
afeta principalmente os primeiros molares e incisivos -, ou generalizada – compreende 
a maioria ou todos os dentes (BAER, 1971). Recentemente, durante o Workshop de 
2017, publicado em 2018, houve um consenso sobre a nova Classificação das Doenças 
e Condições Periodontais, considerando a PAg e a Periodontite Crônica como uma 
mesma doença, Periodontite, sendo esta classificada em estágios e graus. O tratamento 
mecânico é base de todas as abordagens terapêuticas (TABENSKI et al., 2017), porém, 
ainda assim, possui suas limitações físicas, sendo elas: a incapacidade da eliminação 
completa das bactérias anaeróbicas periopatogênicas nas porções mais profundas das 
bolsas e a inacessibilidade aos tecidos gengivais e áreas de bifurcação 
(ABDULJABBAR et al., 2017). Nesse contexto, emergiu a terapia fotodinâmica 
antimicrobiana para aprimorar a técnica convencional, como um novo método para 
tratamento da periodontite agressiva (MOREIRA et al., 2015). Segundo Pulikkotil (2016) 
o princípio da terapia fotodinâmica é baseado na irradiação do laser de baixo nível e a 
excitação de um fotossensibilizador, como o azul de metileno, que culmina na formação 
de radicais livres, responsáveis pela toxicidade e morte celular bacteriana. Para 
Furlaneto et al. (2009) a oclusão pode ser considerada a “linha de vida do periodonto” e 
que a cura completa do periodonto, em vários casos, não seria possível se a oclusão 
fosse ignorada, haja visto que em outros estudos contatou-se a melhoras nos níveis de 
inserção clínica quando o tratamento oclusal foi associado ao periodontal. Uma oclusão 
funcional é fundamental para o equilíbrio dos diversos componentes do sistema 
estomatognático, no qual as estruturas periodontais estão incluídas (FURLANETO et 
al., 2009). Santiago et al. (2010) viu a avaliação da mobilidade dentária como co-variável 
para a patologia periodontal e considera as forças oclusais excessivas como fator de 
risco modificável, sugerindo a importância da resolução de más-oclusões como rotina 
no tratamento periodontal. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a oclusão 
de pacientes com Periodontite Agressiva, antes e após tratamento com Terapia Básica 
Periodontal e Terapia Fotodinâmica, diante da escassez de estudos na literatura que 
abordem essa temática. 
 
Metodologia 

 
O estudo consiste em um ensaio clínico-controlado-randomizado, duplo cego, com 
desenho de boca dividida. Entretanto, a parte que coube ao plano de trabalho de 
iniciação científica representou apenas algumas etapas específicas antes e após o 
tratamento. A amostra foi calculada com base no ensaio clínico controlado randomizado 
de Mestnik et al (2012) [variâncias de 0,71 para PS e 0,55 para NIC e desvio padrão de 
0,84]. Assumindo uma margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% e poder de 
teste de 80% e 20% de perdas, equivalente a uma amostra de 46 participantes por 
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grupo. Os participantes foram recrutados do Setor de Triagem e das clínicas do 
Departamento de Odontologia – DOD da UFRN, seus familiares também foram 
avaliados e, caso dentro dos critérios, convidados a participar. Os indivíduos deveriam 
ter entre 18 e 40 anos, com PAg (AAP – 1999), mínimo de 8 dentes com PS ≥ 5mm e 
NIC ≥ 5mm, sendo 2 dentes por quadrante. Foi realizado o exame clínico oclusal no 
baseline e espera-se realizar 6 meses após o tratamento. A avaliação estática 
contemplou os parâmetros: sobremordida vertical, sobremordida horizontal, mordida 
aberta, mordida cruzada (direita, esquerda, ambas ou anterior), plano oclusal (normal, 
plano, íngreme ou reverso), Curva de Spee (normal, plana, íngreme ou reversa) e 
relação da linha média (sem desvio ou com desvio [para direita ou esquerda]). A 
avaliação dinâmica analisou os movimentos de abertura e fechamento de boca e 
lateralidade. Os dados estão sendo digitados em planilhas no programa Excel 2010 e 
posteriormente transferidos para um programa estatístico para serem submetidos a 
análise dos dados. Inicialmente, uma análise descritiva dos dados será realizada para 
uma avaliação da distribuição da normalidade dos dados utilizando as informações do 
desvio-padrão, curtose e assimetria. Após essa análise, serão determinados os testes 
estatísticos a serem utilizados para a identificação de possíveis diferenças (dados 
quantitativos) e associações significativas (dados categóricos), sejam paramétricos ou 
não paramétricos, tanto para uma análise intra-grupo como intergrupo, antes e após o 
tratamento, bem como aplicação de possíveis pós testes. Serão aplicados o teste t de 
Student/Mann-Whitney para análise inter-grupo em cada tempo, o ANOVA/Friedman 
para análise intra-grupo, entre todos os períodos estudados. Será estabelecido um nível 
de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra examinada até o momento foi de 8 pacientes, todos no período de baseline, 
sendo 75% do sexo feminino e 25% do sexo masculino. Na avaliação estática percebeu-
se que até agora, para a variável sobremordida vertical, 42,8% mostrou-se normal, e 
57,14% mostrou-se profunda, podendo causar interferência nos movimentos de 
abertura, protrusão, lateralidade e problemas na ATM (CHIARATTI, 2012). Já a 
sobremordida horizontal variou entre 4 e 5mm. Destes oito pacientes, 14,2% (um 
paciente) apresentou mordida aberta e cruzada, e 85,8% não. O plano oclusal e a curva 
de Spee de 57,1% dos examinados evidenciaram uma condição íngreme, 28,5% 
reverso e 14,2% normal. Sabendo-se que a Curva de Spee profunda está relacionada 
com aumento de overjet e principalmente de overbite (CHIARATTI, 2012), esta pode 
justificar o índice de sobremordida vertical acima da média. Na análise da linha média 
notou-se que 14,2% teve desvio e em 85,8% não houve. Já na avaliação dinâminca, o 
padrão de abertura da metade dos pacientes foi reto e da outra metade sofreu desvio 
para o lado direito, porém corrigido ao final do movimento. 62,5% dos pacientes não 
apresentaram ruídos articulares durante esse movimento, 25% mostraram estalido na 
ATM direita e 12,5% estalido na ATM esquerda. Durante o fechamento, metade dos 
pacientes tiveram ausência de ruídos, 25% apresentaram estalido do lado direito, um 
paciente com estalido e crepitação do lado esquerdo, e outro paciente com estalido e 
crepitação em ambos os lados. 42,85% dos pacientes exibiram função em grupo nos 
movimentos de lateralidade direita e esquerda, e 57,14% o padrão de guia canino. Além 
disso, nenhum paciente revelou ruído articular na excursão lateral esquerda, por outro 
lado, essa condição esteve presente em 62,5% dos pacientes para o lado direito. 
Quanto aos contatos oclusais pôde-se perceber que 62,5% dos pacientes examinados 
continham contatos deflectivos, 25% contatos prematuros, e em 37,5% havia alguma 
interferência oclusal. 
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Conclusão 

 
Portanto, ainda irá ser realizada a coleta de dados de um maior número amostral para 
o baseline, assim como a reavaliação em 6 meses, para que haja resultados mais 
sólidos, passíveis de análise e, consequentemente, uma conclusão mais fiel, pois assim 
haverá informações a respeito da necessidade do ajuste oclusal durante a terapia 
periodontal. 
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TÍTULO: Estudo LQTA-QSAR de inibidores da Desidroquinase Desidratase do 

Mycobacterium tuberculosis 

Resumo 

Infecções ocasionadas por Mycobacterium tuberculosis tem demonstrado índices 
alarmantes em relação a sua incidência e prevalência no Brasil. Além disso, se torna 
extremamente preocupante o surgimento de mecanismos de resistência por 
microrganismos, principalmente por M. tuberculosis aos tratamentos convencionais. 
Portanto, há uma necessidade urgente de planejar novos fármacos, seguros e eficientes 
com o intuito de combater M. tuberculosis. O planejamento de fármacos assistido por 
computador é um instrumento imprescindível sendo empregado neste processo, 
obtendo conhecimento de estrutura-ligante de um alvo de interesse para M.tuberculosis 
e ligantes com afinidades variáveis. A desidroquinato desidratase II (DHQase II) é uma 
enzima que faz parte da rota biossintética dessas bactérias, denominada como a via 
chiquimato. Essa via é considerada de suma importância para o crescimento do M. 
tuberculosis. Diante disso, a DHQase II é um excelente alvo para o planejamento 
racional de novos inibidores. O objetivo desse projeto é o planejamento de novos 
compostos ativos que possam inibir esta enzima. Pretende-se uma construção de 
modelos de QSAR com o propósito de elucidar a relação estrutura atividade dos 
compostos já sintetizados e estudados. Os modelos criados com auxílio dos 
computadores guiarão para o planejamento de novos compostos bioativos que terão 
acessibilidade sintética verificada e possivelmente a síntese efetiva dos compostos. 
 
Palavras-chave: Palavras Chaves: Desidroquinato desidratase II. Tuberculose. 

Planejame 

TITLE: LQTA-QSAR Study of Mycobacterium tuberculosis Dehydrokinase Dehydratase 

Inhibitors 

Abstract 

Mycobacterium tuberculosis infections have shown alarming rates in relation to their 
incidence and prevalence in Brazil. Moreover, the emergence of mechanisms of 
resistance microorganisms, especially by M. tuberculosis, to the conventional treatments 
is alarming. Therefore, there is an urgent need to design new, safe and efficient drugs to 
hostile these infections. Drug structure-based drug planning is a technology that can be 
employed in this process, with only the knowledge of a target of interest for disease and 
ligands with varying affinities. Dehydroquinate dehydratase II (DHQase II) is an enzyme 
that is part of the biosynthetic pathway of these bacteria, called the shikimate pathway. 
This pathway is considered of paramount importance for the growth of these pathogenic 
microorganisms. Given this, DHQase II is an excellent target for rational planning of new 
inhibitors. The objective of this project is the planning of new active compounds that may 
inhibit this enzyme. It is intended to build QSAR models in order to elucidate the 
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structure-activity relationship of the compounds already synthesized and studied. 
Computer-generated models will guide the design of new bioactive compounds that will 
have verified synthetic accessibility and possibly the effective synthesis of the 
compounds. 
 
Keywords: Keywords: Dehydroquinate dehydratase II. Tuberculosis. Rational planni 

Introdução 

A tuberculose (TB) existe há milênios de anos e continua sendo uma das principais 
problema de saúde global, causa problemas de saúde por aproximadamente 10 milhões 
de pessoas a cada ano e é uma das dez principais causas de morte em todo o mundo 
(Report, 2018). A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta como uma das 
principais causas de gravidade da tuberculose a desigualdade social, a AIDS, o 
envelhecimento da população e grandes movimentos migratórios. No Brasil não é 
considerado prioritário o tratamento para o controle da tuberculose multirresistente 
considerando-se a carga da doença . Isto se dá, ,porque a tuberculose não é classificado 
como problema de saúde pública emergente e tampouco reemergente.(Ruffino-netto, 
2002), o que acarreta em um maior negligenciamento. A forma clínica de TB resistentes 
à rifampicina (RMP) e à isoniazida (INH) foi denominada multidrugresistant tuberculosis 
(MDRTB) nos Estados Unidos, houve um aumento expressivo nas formas 
multirresistentes, e por isso o tratamento da doença vem sendo afetada. (Mônica, De, 
Andrade, & Dalcolmo, 2007). O Brasil utiliza o esquema terapêutico I (pirazinamida, 
PZA; rifampicina, RMP; e isoniazida, INH) para casos novos, e o esquema IR (PZA, 
RMP, INH e etambutol, EMB) para casos de retratamento (Albuquerque, Leitão, 
Campelo, de Souza, & Salustiano, 2001), entretanto, estes medicamentos não são 
efetivos para todos os tipos de TB existente, portanto, há um interesse da comunidade 
cientifica em buscar novas formas de erradicar a doença, sobretudo, quando se fala em 
formas resistentes do bacilo de Koch (Albuquerque et al., 2001), pois estes não 
respondem ao tratamento padrão. Hoje, é sabido que há diversas informações sobre 
este tipo de bacilo, sobretudo, quando se trata da identificação da doença TB, todavia, 
é notado que não houve avanço quanto ao quesito tratamento de referência. É muito 
urgente desenvolver tratamentos e novas drogas que tenham alta atividade contra 
formas de MT resistentes aos medicamentos (Yao & Ze-Sheng, 2014). Contudo, esta 
grande urgência em tratamento mais eficazes nos leva a buscar novos fármacos e 
terapias para tratar infecções antibiótico-resistentes e, em particular, drogas com novos 
mecanismos de ação (Gonzalez-Bello, 2015). A via do chiquimato é uma via biosintetica 
de amino ácidos e importantes metabolitos para plantas, bactérias, fungos e parasitas 
apicomplexos. Esta via é isenta em animais, assim, criando um alvo promissor e atrativo 
para agentes microbianos (Payne, Peyrot, Kerbarh, Abell, & Abell, 2007). Consiste em 
sete reações que se promovem por enzimas diferentes. A terceira enzima da via, 
catalisa a conversão de 3- desidroquinase em 3-desidroshiquimato. Há duas formas de 
desidroquinase, tipo I e tipo II. A DHQse tipo II se destaca como um importante alvo 
para o desenvolvimento de novos fármacos inibidores desta enzima. Nos últimos anos, 
um dos avanços mais importantes no desenvolvimento de medicamentos foi a 
implementação de metodologias in silico, como o design de medicamentos assistidos 
por computador, que visa a busca de alvos biológicos (Dias et al., 2011). Dentre as 
metodologias in silico, o QSAR se torna um instrumento importante para o 
desenvolvimento de medicamentos. Esta metodologia se baseia no uso de descritores 
moleculares de compostos com diferentes potências de ação biológica para construir 
modelos de regressão que possam predizer a atividade biológica de novos compostos 
(Leelananda & Lindert, 2016), se torna uma “ponte” eficaz para pesquisar informações 
relacionando estrutura química à atividade biológica. Assim, a metodologia visa buscar 
uma relação confiável entre vários tipos de descritores e as atividades biológicas para 
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uma variedade de compostos, de modo que essas “regras” pode ser aplicado a novas 
entidades químicas (Xia, Wang, Cao, & Liang, 2019). Neste estudo, no uso desta 
metodologia auxiliou no desenho de novos inibidores de DHQase II, contribuindo com a 
descoberta de novos fármacos antimicrobianos. 
 
Metodologia 

 
2.1 BIBLIOTECA DE COMPOSTOS ATIVOS CONTRA A DHQASE II Foi submetida 
uma pesquisa na literatura por inibidores da Desidroquinato desidratase II de 
M.tuberculosis, nesta pequisa foram encontrados 86 compostos de diversas fontes. 
Todos os modelos moleculares foram construídos usando o MarvinSketch versão 18.16 
(CHEMAXON-LTD, 2013) A protonação molecular destas moléculas foram estimadas 
em pH = 7,40, para avaliar condições fisiológicas. Cada molécula foi minunciosamente 
por estimativa espacial através do software UCSF Chimera (Pettersen et al., 2004) 
seguindo o protocolo preconizado por Fourches D. Todos os exemplares moleculares 
foram otimizados através do nível de teoria semiempirica do PM7 usando o MOPAC 
(Stewart, 2016) incorporado em uma amostra de água implícito. Os valores de Ki em 
µM foram transformados em pKi e usados para deparar os exemplares do QSAR. 2.2 
GERAÇÃO DO MODELO QSAR-4D O QSAR-4D incorpora o livre arbítrio 
conformacional dos compostos, no que estabelece a quarta dimensão. Os descritores 
em QSAR-4D são simulados pelas medidas de ocupação de cada célula de uma caixa 
virtual chamada de grid. Para construir o modelo de QSAR, os descritores de Lennard 
Jones (LJ), Eletrostático (QQ), Hidrogênio (HB) e Hidrofóbicos (HF) foram calculados 
em uma grade com uma ordem com 1 Å criando uma matriz com um número grande de 
colunas. Com intuito de simplificar os dados permitindo a modelagem, os pontos de 
dados muito distantes da moléculas alinhadas foram removidos aplicando um corte de 
0,02. Além do mais, os descritores intercorrelacionados foram removidos (nivel 0,98), 
mantendo apenas os que tiveram maior correlação com a variáve dependente y. 2.3 
VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE QSAR-4D A validação interna do modelo QSAR-4D 
foi obtida através do teste Leave-N-out (LNO) e y-randomization implementados no 
programa QSAR-modeling (MARTINS et al.,2013). A validação externa foi precedida 
empregando o conjunto teste com 24 amostras, com a finalidade de veririfar a 
capacidade preditiva do exemplar construido. A modo que, esta capacidade foi avaliada 
utilizando o coeficiente de correlação externo (Q²ext). A validação cruzada Leave-N-out 
(LNO) é o procedimento mais simples e de suma importancia para a validação interna 
dos exemplares de QSAR. Esta validação se baseia em excluir uma amostra de cada 
vez do conjunto de treinamento, construir um exemplar sem tal amostra, e então realizar 
a previsão de atividade para esta amostra deixada de fora (Kiralj & Ferreira, 2009) . No 
teste y-randomization, as amostras utilizadas para construir o modelo QSAR-4D tiveram 
as atividade biologicas randomizadas com intuito de gerar um modelo que 
apresentasssem pouca qualidade estatistica (R² e Q² de baixa qualidade). Onde os 
descritores obtidos para os exemplares foram considerados livres de correlação ao 
acaso quando os interceptos para as regressões lineares dos valores de |r| x Q²yrand e 
|r| x R²yrand forem aQ < 0,05 e aR < 0,3 (Eriksson et al., 2003). 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 CONSTRUÇÃO DO MODELO QSAR-4D Uma vez estabelecida os parâmetros 
contendo as variáveis independentes, foram removidas as variáveis que continham 
baixa correlação com a atividade biológica das amostras e as que apresentaram alto 
correlato, isto é, resultados redundantes que não acrescentavam o modelo, foram 
eliminados da matriz. Um algoritmo personalizado designado de seleção de predição 
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ordenada (OPS) foi sobreposto sobre a matriz para selecionar as variáveis significativas 
dentre as amostras para arquitetar o modelo QSAR-4D, abatendo novamente o número 
de variáveis independentes. Após eleger as variáveis mais importantes, 
aproximadamente 30% das amostras foram apartadas para fazer a validação externa 
do modelo e o alcance deste modelo externo foi pelo método de PLS com o auxílio de 
14 descritores e com 5 variáveis latentes. Uma significativa capacidade de predição foi 
identificada neste modelo apesar de 3 outliers, mostrando um R² = 0.86 e Q² = 0.78 no 
vicio de uma predição externa de Q²ext = 0.72 3.2 VALIDAÇÃO DO MODELO QSAR-
4D O modelo QSAR-4D foi validado em aspectos de robustez (LNO) e evitando a 
correlação aleatória (y-randomization). A validação cruzada LNO consiste em excluir 
uma amostra de cada vez do conjunto de treinamento, construir um modelo sem essa 
amostra e, em seguida, executar a previsão de atividade para essa amostra deixada de 
fora (Baumann & Baumann, 2014). Seguindo esse conceito, pode-se analisar na figura 
3 pequenas flutuações no valor de Q²LOO quando são removidas até 20 amostras 
durante o procedimento de validação cruzada, considerado um modelo robusto de 
acordo com os dados da literatura. O teste y-randomization tem o intuito de detectar 
alguma correlação potencial entre a variável dependente e os descritores do modelo 
construído. Os valores de R² e Q² devem ser baixos e sem significado real, para provar 
que o modelo não foi obtido sem correlação de possibilidade (Kiralj & Ferreira, 2009). O 
teste y-randomization mostrou que 99% dos valores da regressão linear interceptam (R² 
e Q²) foram menores que 0,4 e 0, respectivamente. Assegurando que o modelo não foi 
obtido por acaso. O desempenho destes parâmetros estatísticos mostrou que o modelo 
feito é estatisticamente significativo, robusto e pode ser aplicado com o objetivo de 
predizer a atividade biológica de novos inibidores de DHQase II do Mycobacterium 
tuberculosis. Os descritores de campo de interação molecular usados para construir o 
modelo 4D-QSAR final foram expressos como esferas ou esferas coloridas. Cada 
descritor é representado graficamente no espaço e nomeado de acordo com a sua 
natureza (LJ e HF) e em conformidade com o sinal (positivo ou negativo) de cada 
coeficiente de regressão. Um dos compostos mais ativos da série de inibidores de 
DHQase II (pKi = 7,55) contendo o PDB ID BZ5 (Bernstein, 1977), foi utilizado como 
referência para facilitar a interpretação visual dos descritores. ( Figura 4 – Anexo) 
 
Conclusão 

 
No presente trabalho, o modelo QSAR-4D mostrou excelentes parâmetros estatísticos 
tendo uma boa predição da atividade biológica do conjunto teste, através deste modelo 
obtido, será possível prever a atividade biológica dos novos inibidores que serão 
planejados de DHQase II de Mycobacterium tuberculosis. No qual os compostos 
planejados passarão por um estudo refinado para averiguar a sua respectiva 
acessibilidade sintética. 
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TÍTULO: Avaliação do perfil lipídico de pacientes com hepatite autoimune. 

Resumo 

A hepatite autoimune é uma doença inflamatória crônica do fígado, caracterizada por 
elevações nas atividades de enzimas hepáticas, além de hipergamaglobulinemia e 
detecção de auto-anticorpos. A doença pode se apresentar de forma aguda ou 
assintomática e se não tratada pode levar a cirrose. O fígado está envolvido no 
metabolismo e síntese de colesterol e lipoproteínas, tendo função crucial na 
manutenção desses compostos no organismo, portanto o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o perfil lipídico de pacientes com hepatite autoimune (HAI), para verificar se a 
doença pode acarretar alterações nos valores destes parâmetros bioquímicos. 
Dezenove pacientes com HAI tiveram uma amostra de sangue coletada por punção 
venosa, posteriormente essas amostras foram processadas e analisadas em relação 
aos valores de triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol. Os 
valores médios encontrados foram de 96,75 mg/dL para triglicerídeos, 143,3 mg/dL para 
colesterol total, 45,7 mg/dL para HDL-colesterol e 78,2 mg/dL para LDL-colesterol. Os 
valores encontrados estavam dentro do intervalo de referência para esses parâmetros 
bioquímicos. Foi possível concluir que não houve alterações no perfil lipídico do grupo 
de pacientes estudado. Sugere-se novos estudos com maior número de participantes e 
com um grupo de controle saudável para compreensão do metabolismo lipídico em 
pacientes portadores de HAI. 
 
Palavras-chave: hepatite, autoimunidade, perfil lipídico. 

TITLE: Lipid profile avaliation of patients with autoimmune hepatitis. 

Abstract 

Autoimmune hepatitis is a chronic inflammatory disease of the liver, chacterized by 
increased activities of hepatic enzymes, hypergammaglobulinemia and auto-antibodies 
detection. The disease can present in a acute or asymptomatic ways and if not treated, 
can lead to cirrhosis. The liver is involved in the metabolism and synthesis of cholesterol 
and lipoproteins, having a crucial role in maintaining these compounds in the organism. 
Therefore, the objective of this study was to evaluate the lipid profile of patients with 
autoimmune hepatitis (AIH), to verify if the disease can lead to alterations in values of 
these biochemical parameters. Nineteen patients with AIH had a blood sample collected 
by venous punction, subsequently these sample were processed and triglycerides, total 
cholesterol. HDL-cholesterol and LDL-cholesterol were quantified. Mean values 
measured were of 96.75 mg/dL to triglycerides, 143.3 mg/dL to total cholesterol, 45.7 
mg/dL to HDL-cholesterol and 78.2 mg/dL to LDL-cholesterol. The values found were 
within the reference interval. In conclusion there were no alterations in the lipid profile of 
the group of patients studied. More studies with a greater number of participants and 
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with a healthy control group are necessary to comprehend the lipid metabolism of 
patients with AIH. 
 
Keywords: hepatitis, autoimmunity, lipid profile. 

Introdução 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença que se caracteriza por elevações nos níveis 
dos marcadores de função hepática, esta condição pode se apresentar de forma 
assintomática ou por meio de um acometimento agudo da função hepática(1)(2). Outras 
características da doença incluem a hipergamaglobulinemia, presença de auto-
anticorpos e infiltrados linfocitários no tecido hepático (1). Trata-se de uma doença com 
a etiologia desconhecida, no entanto suspeita-se que está associada com fatores 
ambientais, predisposição genética e falha nos mecanismos de tolerância 
imunológica(3). A doença pode envolver os hepatócitos (hepatite auto-imune) ou os 
dutos biliares intra e extra-hepáticos (colangite esclerosante primária), o que pode 
ocorrer simultaneamente ou sequencialmente no mesmo paciente (4). A HAI é 
progressiva e se não tratada, evolui para a cirrose. O diagnóstico é realizado por meio 
de escores validados para a população adulta que envolvem parâmetros bioquímicos, 
histológicos, imunológicos, entre outros (4)(5). Pode ser classificada em dois tipos: no 
tipo 1 observam-se anticorpos antimúsculo liso e anticorpos antinucleares, por sua vez 
no tipo 2 estão presentes anticorpos anti-microssoma hepático-renal tipo 1 e anticitosol 
hepático tipo 1. Acredita-se que a predisposição genética associada a fatores 
ambientais como infecções podem levar ao desencadeamento da doença (6). A HAI 
acomete mais frequentemente o sexo feminino, e pode se apresentar em qualquer idade 
(6)(7). Estudos relatam que a hepatite autoimune tipo 1 pode se apresentar na faixa 
etária de 10 a 20 anos e entre 45 e 70 anos, enquanto que o tipo 2 da doença se 
apresenta na infância e é mais severa, evoluindo mais frequentemente para cirrose (8). 
Em relação aos parâmetros de atividade hepática Bellomo-Brandão et. al (8) 
demonstraram não haver diferença significante entre pacientes com hepatite autoimune 
1 e 2. Esse estudo demonstrou também diminuição significativa dos valores das 
aminotransferases hepáticas em pacientes com hepatite autoimune tipo 1, o que não foi 
observado em pacientes com hepatite autoimune tipo 2 (8). Os hepatócitos estão 
envolvidos no metabolismo dos lipídeos e o fígado é o órgão primário para a síntese de 
colesterol e de lipoproteínas. Em indivíduos saudáveis o equilíbrio do metabolismo dos 
lipídeos é mantido pela sua síntese, utilização e transporte (9). Uma vez que o fígado é 
responsável pelo metabolismo dos lipídeos no organismo(10), o objetivo deste trabalho 
foi caracterizar o perfil lipídico de pacientes portadores de hepatite autoimune, para 
verificar se a doença poderia acarretar alguma alteração nesses parâmetros 
bioquímicos. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente, a proposta do Plano de Trabalho consistia na avaliação do polimorfismo 
BsmI no gene do receptor de vitamina D em pacientes com diagnóstico de HAI (n = 37) 
e em indivíduos sem doença hepática (n = 37). A avaliação dos polimorfismos VDR seria 
realizada a partir da extração do DNA de leucócitos pelo método descrito por Salazar 
et. al. (1998) e utilizando a técnica de descriminação alélica (sistema TaqMan®) em um 
sistema de PCR em tempo real. Entretanto, devido a atrasos dos recursos financeiros, 
bem como a quebra de alguns equipamentos importantes para a avaliação até então 
proposta, ainda não foi possível completar o número total de pacientes (n = 74). Sendo 
assim, embora o Plano original siga em andamento com a continuação do recrutamento 
dos pacientes e avaliação do polimorfismo proposto, no presente trabalho foi avaliado o 
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perfil lipídico dos pacientes incluídos no estudo até o momento. Até o momento, foram 
incluídos no estudo 19 pacientes com diagnóstico de hepatite autoimune atendidos na 
Unidade de Atenção à Saúde da Criança e Adolescente (UASCA) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). A pesquisa seguiu todos os preceitos éticos 
conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Clínica (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes sob parecer nº 2.404.844. Todos os pacientes e seus responsáveis legais 
foram informados em relação à pesquisa e, posteriormente assinaram o Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), respectivamente. Foram coletadas amostras de sangue após jejum 
de 12 a 14 horas, que posteriormente foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos 
para separação de soro e seu armazenamento. Foram avaliados os parâmetros 
bioquímicos referentes ao perfil lipídico: triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol e 
LDL-colesterol. A determinação dos triglicerídeos, colesterol total e HDL-colesterol foi 
realizada utilizando kits Labtest (Lagoa Santa, MG) e o equipamento LABMAX PLENNO 
(Labtest) no Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da UFRN. O 
valor de LDL-colesterol foi calculado de acordo com a fórmula de Friedwald. 
 
Resultados e Discussões 
 
Diferentemente do esperado, as concentrações encontradas de triglicerídeos (média 
96,75 mg/dL, desvio padrão 54,71), colesterol total (média 143,3 mg/dL, desvio padrão 
27,55), HDL-colesterol (média 45,7 mg/dL, desvio padrão 17,38) e LDL-colesterol 
(média 78,2 mg/dL, desvio padrão 20,75) estavam dentro do intervalo de referência. 
Embora não tenham sido encontrados estudos na literatura avaliando o perfil lipídico em 
indivíduos com hepatite autoimune, foram avaliados artigos que estudaram o perfil 
lipídico em pacientes com outros tipos de hepatite. Nogueira et al. (3) encontraram 
diferenças entre o valor de HDL-colesterol, VLDL e triglicerídeos de um grupo de 
pacientes com hepatite C e um grupo saudável, sendo os valores do grupo de pacientes 
menores que o do controle e os valores de LDL-colesterol e apolipoproteína B estavam 
mais elevados que os do grupo controle. Resultados semelhantes foram demonstrados 
por Agbecha et al.(11), que observaram a diminuição de colesterol total e HDL-colesterol 
em pacientes crônicos e assintomáticos infectados com HCV em comparação com um 
grupo controle saudável. Outros resultados demonstrados por Selimoglu et al. (12), 
revelaram diferenças entre os valores de triglicerídeos e apolipoproteína B num grupo 
de pacientes com hepatite A e um grupo controle, sendo esses valores maiores que o 
grupo controle. Já Chen et al. (13) encontraram níveis diminuídos dos ésteres de 
colesterol em pacientes infectados com o vírus da hepatite B. Ademais, um estudo 
realizado por Luo et al. (14) demonstrou que as concentrações plasmáticas de colesterol 
total e HDL-colesterol estavam diminuídas em pacientes em fase aguda de hepatite 
viral, comparado a um grupo controle. Esse estudo detectou, ainda, que os valores de 
triglicerídeos e de LDL-colesterol estavam aumentados no grupo estudado em 
comparação com o grupo controle. 
 
Conclusão 

 
Não foram encontradas alterações do perfil lipídico nas crianças e adolescentes com 
hepatite autoimune incluídos no estudo. Mais estudos, com um número maior de 
pacientes e incluindo indivíduos sem doença hepática são necessários para 
compreender o metabolismo lipídico em crianças e adolescentes com HAI. 
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TÍTULO: EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO NO ESTADO NUTRICIONAL, 

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE E CAPACIDADE COGNITIVA DE 

ADOLESCENTES 

Resumo 

O presente trabalho visa relatar os primeiros passos sobre o processo de construção de 
uma Revisão Sistemática, cuja temática engloba aspectos voltados a função executiva 
de adolescentes, decorrentes do estímulo do BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do 
Cérebro). Foram utilizados os bancos de dados EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web 
of Science, SPORTDiscus, o Cochrane Cadastro Central de Ensaios Controlados 
(CENTRAL), CINAHL, e PubMed. Os termos adotados para pesquisa foram 
“adolescente”, “função executiva”, “BDNF” e “exercício”. Em relação aos critérios de 
elegibilidade, foram considerados: 1) tipo de estudo, os ensaios clínicos; 2) populações 
de adolescentes de ambos os sexos com idade entre 10 a 19 anos; 3) estudos que 
contêm programas de exercícios aeróbicos, resistência treinamento ou treinamento 
concorrente (treinamento aeróbico e de resistência) levando em consideração variações 
de frequência, duração e intensidade; e 4) estudos que avaliam os níveis de BDNF e a 
função executiva. Identificou-se 2378 artigos, na qual 16 publicações foram incluídas na 
Revisão Sistemática. Em sua grande maioria, melhorias significativas foram notadas 
nos níveis de BDNF, e foram observadas melhoras no tempo de reação e na precisão 
de respostas nos testes que avaliaram a função executiva. A partir das pesquisas 
selecionadas, notam-se que os estudos realizados apontam que o exercício estimula 
efeitos positivos nos níveis de BDNF e na função executiva de adolescentes. 
 
Palavras-chave: Adolescentes, BDNF, Função executiva, Revisão sistemática. 

TITLE: EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL 

FITNESS RELATED TO HEALTH AND COGNITIVE ABILITY OF ADOLESCENTS 

Abstract 

The present work aims to report the first steps on the process of constructing a 
systematic review, whose theme encompasses aspects related to the executive function 
of adolescents, resulting from the stimulus of BDNF (brain-derived neurotrophic factor). 
We used the databases EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, 
SPORTDiscus, the Cochrane Central Register of Controlled trials (CENTRAL), CINAHL, 
and PubMed. The terms adopted for research were "adolescent", "executive function", 
"BDNF" and "exercise". Regarding eligibility criteria, we considered: 1) type of study, 
clinical trials; 2) Populations of adolescents of both sexes aged between 10 and 19 years; 
3) studies that contain aerobic exercise programs, resistance training or concurrent 
training (aerobic and endurance training) taking into account frequency, duration and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1317 

 

intensity variations; and 4) Studies evaluating the levels of BDNF and the executive 
function. We identified 2378 articles, in which 16 publications were included in the 
systematic review. In the vast majority, significant improvements were noticed in the 
BDNF levels, and improvements in reaction time and accuracy of responses were 
observed in the tests that evaluated the executive function. From the selected 
researches, it is noted that the studies showed that the exercise stimulates positive 
effects in the levels of BDNF and in the executive function of adolescents. 
 
Keywords: Adolescents, BDNF, Executive Function, systematic review. 

Introdução 
INTRODUÇÃO 

A adolescência é marcada por mudanças que progridem gradualmente com o 
desenvolvimento do cérebro[1]. Nesse contexto, tal abordagem tem sido o interesse de 
muitos pesquisadores em analisar essa fase com ênfase na puberdade, uma vez que a 
mesma é acompanhada por mudanças fisiológicas, psicológicas, sociais e 
comportamentais que influenciam na adoção de hábitos saudáveis[2,3]. 

No estágio adolescente da vida humana, enquanto o córtex pré-frontal (CPF) ainda está 
amadurecendo, o processo de reorganização neural e o desenvolvimento cognitivo são 
perceptíveis[4]. Assim, há um aumento acentuado da plasticidade cerebral e, de acordo 
com as evidências atuais, as atividades físicas podem estimular alguns marcadores - 
incluindo o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) - que estão relacionados a 
essas alterações[5]. 

O BDNF é uma proteína responsável pelas modulações de diversas funções sinápticas, 
induzindo estímulo à maturação, nutrição, crescimento e integridade neuronal[6]. 
Investigações sugeriram uma relação dose-resposta positiva entre o exercício agudo e 
as concentrações de BDNF[7]. Além disso, estudos indicam que o exercício físico 
frequente aumenta o BDNF em adultos[8]. No entanto, há uma falta de evidências sobre 
os efeitos do exercício físico no BDNF em populações adolescentes. 

A liberação de BNDF em humanos é estimulada pela atividade física e pode estar 
relacionada a melhorias na função executiva[9,10]. A função executiva é responsável 
por processos cognitivos superiores envolvidos no gerenciamento de outras funções 
cognitivas básicas; além disso, orienta os processos de tomada de decisão para tarefas 
motoras e comportamentos saudáveis[11–13]. 

A fim de compreender os efeitos do exercício físico no desenvolvimento cognitivo 
durante a adolescência, estudos de intervenção foram realizados com diferentes 
programas de exercícios físicos que avaliaram os efeitos da atividade física nos níveis 
de BDNF e função executiva[2,14–17]. A partir desses estudos, observou-se que 
alterações nos níveis de BDNF induzidas pelo exercício físico estão associadas à 
intensidade dos exercícios[11]. 

Assim, de acordo com as abordagens tecidas, é indubitável que o exercício físico é um 
fator estimulante dos agentes neurotróficos, capaz de influenciar positivamente na ação 
executiva do indivíduo. Diante dessa assertiva, a literatura conduz a aplicabilidade do 
estudo em adultos, mas não apresenta fortes evidências desses parâmetros no público 
juvenil[7–10]. Tal fato, norteou o eixo de pesquisa em revisão sistemática e metanálise 
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a respeito da relevância dos diferentes programas de exercícios físicos nos níveis de 
BDNF e função executiva nos jovens adolescentes. 

  

  

OBJETIVOS 

Avaliar o efeito de um programa de treinamento aeróbio no estado nutricional, aptidão 
física relacionada à saúde e na capacidade cognitiva de adolescentes. 

 
Metodologia 

 
MÉTODOS 

A priori, a pesquisa dividiu-se em quatro etapas: (I) na primeira etapa o planejamento 
da intervenção foi apresentada e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP/UFRN), atendendo à Resolução 466⁄12 do Conselho Nacional de Saúde; (II) 
planejamento e elaboração da Revisão Sistemática; (III) planejamento e formação dos 
professores para a intervenção e (IV) execução do ensaio clínico. 

Assim, com relação a etapa II, o presente estudo apresenta-se com o protocolo 
registrado no Prospecto Internacional Registro de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) 
em 30 de novembro 2018 (CRD42018110683). O mesmo foi elaborado de acordo com 
as diretrizes descrita pelos Itens de Relatório Preferencial para Revisões Sistemática e 
Protocolos de Meta-Análises (PRISMA-P)[18] e o Manual Cochrane de Revisões 
Sistemáticas de Intervenções[19]. 

Para se dar início ao processo de estudo, estratégias de buscas foram elaboradas de 
acordo com a população do estudo que são adolescentes, a intervenção com programas 
de exercícios físicos, os desfechos BDNF e função executiva em estudos do tipo ensaio 
clínico. Os descritores foram checados no Medical Subject Headings (MeSH) e as 
combinações foram realizadas com o auxílio dos operadores booleanos OR e AND 
(Tabela 1). 

Logo após, as estratégias de buscas foram aplicadas nos seguintes bancos de dados: 
EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SPORTDiscus, o Cochrane 
Cadastro Central de Ensaios Controlados (CENTRAL), CINAHL, e PubMed (Apêndice 
I, http://links.lww.com/MD/D113). Vale salientar que tais pesquisas nas bases citadas 
anteriormente, foram realizadas em um computador com o IP da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), que dá acesso aberto a todos os artigos em cada 
banco de dados o Portal de Periódicos Capes no Brasil. No entanto, a pesquisa 
EMBASE realizou-se na Universidade de São Paulo (USP). 

Ademais, critérios de elegibilidade de inclusão e exclusão foram estabelecidos para 
guiar a pesquisa. Assim, características como: tipo de estudo clínico randomizado; 
populações de adolescentes de ambos os sexos com idade entre 10 a 19 anos; estudos 
que contêm programas de exercícios aeróbicos, resistência treinamento ou treinamento 
concorrente (treinamento aeróbico e de resistência) levando em consideração variações 
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de frequência, duração e intensidade; e estudos que avaliam os níveis de BDNF e a 
função executiva, são considerados como critérios elegíveis. Enquanto os estudos que 
utilizaram adolescentes com deficiências físicas ou intelectuais ou com problemas 
psicológicos ou problemas neuroendócrinos, são de natureza excludentes. 

Ao longo das pesquisas nas bases de dados, 2 pesquisadores selecionaram os artigos 
de acordo com os critérios de elegibilidade, a partir da leitura dos títulos e resumos. A 
posteriori, os textos completos e referencias foram analisados, sendo selecionados 
aqueles que atendiam os critérios elegíveis. Além disso, vale salientar que as 
discrepâncias existentes durante o processo de triagem foi resolvido com a ajuda de um 
terceiro pesquisador. 

Outro ponto importante a ser tratado, está elencada com a avaliação do risco de viés 
nos estudos selecionados, por meio da ferramenta de Risk of bias desenvolvida pela 
Cochrane[20], a fim de evitar interpretações equivocadas sobre determinado estudo. 
Sendo assim, dois revisores ficarão responsáveis por essa avaliação, que, em caso de 
dúvidas, um terceiro revisor será consultado. 

A avaliação da qualidade metodológica, evidências e força de recomendação não serão 
apresentadas nesse relatório, porém para avaliar os ensaios clínicos randomizados 
aplicaremos a ferramenta Risk of Bias e para a avaliação das evidências e a força das 
recomendações dos estudos usaremos o GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation)[21]. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as buscas realizadas, foram identificados 2378 artigos, na qual 2231 
artigos permaneceram após a retirada das duplicatas. Ao longo da triagem, dentre os 
2231 selecionados para leitura de título e resumo, foram excluídos 2125, permanecendo 
somente 106 textos de acordo com os critérios de elegibilidade. 

Após a retirada dos 88 artigos que contemplavam as características excludentes, 
somente 16 publicações foram incluídas na Revisão Sistemática (Figura 1). Nesses 
artigos selecionados, foram observados 14 ensaios clínicos randomizados e 2 não 
randomizados. 

Dentre os 14 artigos, 10 atestaram que após a intervenção, melhorias significativas 
foram notadas, como evolução no comportamento, tempo de reação reduzido, precisão 
nas ações, além do nível acentuado da atenção seletiva e a concentração. Já os demais 
artigos, afirmaram não haver nenhuma interação considerável entre os grupos 
estudados. 

Outrossim, os resultados dos ensaios clínicos não randomizados apontaram notou-se a 
ausência de considerações em um, enquanto que o outro apresentou avaliações 
positivas, registrando o aumento do BDNF após a intervenção. 
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Em relação ao período de acompanhamento, os estudos oscilaram entre 1 sessão à 6 
meses, variável de extrema importância para avaliar os resultados obtidos, visto que as 
análises percebidas durante uma única sessão foram compatíveis com intervenções 
realizadas até o terceiro mês. Vale salientar que os estudos com 6 meses não 
apresentaram declarações positivas, e aqueles que não continham nenhum 
posicionamento a respeito da intervenção, é devido à ausência da mesma. 

A nível territorialidade, os estudos abrangeram países como os Estados Unidos da 
América, Coréia do Sul, Canadá, Japão, Taiwan, Espanha, Alemanha, Dinamarca, 
Reino Unido, Suíça, Hong Kong e Holanda. Por fim, analisando as quantidades de 
amostras, somam-se um espaço amostral de 1624 adolescentes, variando entre 20 a 
297 adolescentes. 

 
Conclusão 

 

CONCLUSÕES 

O estudo tem como objetivo avaliar o efeito de um programa de treinamento aeróbio no 
estado nutricional, aptidão física relacionada à saúde e na capacidade cognitiva de 
adolescentes, e para tanto está organizado em etapas e, nesse primeiro ano de 
execução do projeto, foi possível realizar a primeira e a segunda etapas. Torna-se 
oportuno explicitar que o desenvolvimento do projeto está em consonância com um 
cronograma exequível e que cada etapa tem sido desenvolvida com muita atenção de 
modo a garantir a validade interna e externa do estudo. 

Logo, os resultados preliminares da Revisão sistemática apontam para o fato de que o 
exercício estimula efeitos positivos nos níveis de BDNF e na função executiva de 
adolescentes. 

Ademais, é possível salientar que a aplicabilidade dessa temática no estudo em 
questão, só terá culminância após a realização das intervenções nas escolas estaduais 
do município da grande Natal, RN. As ações estão previstas para o início do semestre 
do ano de 2020. Portanto, o presente estudo é de suma relevância, visto que contempla 
uma faixa etária cujos estudos na temática são limitados, como também susceptível a 
constantes mudanças comportamentais e temperamentais: a adolescência. 
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TÍTULO: Adequação energético-proteica em idosos com sarcopenia: resultados do 

International Mobility In Aging Study – IMIAS brasil 

Resumo 

A sarcopenia é uma doença relacionada ao envelhecimento, levando a um aumento das 
necessidades nutricionais, especialmente energia e proteínas. Diante disso, esse 
trabalho tem como objetivo avaliar o consumo e a adequação energético-proteica em 
idosos com sarcopenia do IMIAS Brasil. Foi realizado um estudo transversal aninhado 
a uma coorte utilizando os dados de 169 idosos, obtidos pela Onda 3 do IMIAS Brasil. 
Foi analisado o consumo alimentar de 23 idosos com sarcopenia. Para o diagnóstico de 
sarcopenia, foram utilizados os critérios definidos pelo Grupo de Trabalho Europeu 
sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP), relacionando o índice de massa 
muscular esquelética com a força de preensão palmar e desempenho físico. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de 1 recordatório 24h e analisado pelo software Easy 
Diet Brasil. Foi encontrada uma prevalência de sarcopenia de 14,9% entre os idosos, 
apresentando associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) (p < 0,0001). Em 
relação ao consumo alimentar, verificou-se que 73% e 60,9% dos idosos apresentaram 
consumo abaixo do recomendado, para energia e proteínas, respectivamente. A 
distribuição do consumo de energia e proteínas não foi associada ao sexo, faixa etária 
ou IMC. Conclui-se que a ocorrência de sarcopenia na população estudada trata-se de 
um problema de saúde que necessita atenção, principalmente no tocante à assistência 
nutricional,visto que foram encontrados valores alarmantes de consumo energético e 
proteico. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Sarcopenia; Consumo de energia; Consumo de 

proteínas 

TITLE: Energy and protein adequacy in elderly with sarcopenia: results from the 

International Mobility in Aging Study - IMIAS Brasil 

Abstract 

Sarcopenia is an aging related disorder, increasing nutricional requirements, especially 
energy and protein requirements. Before that, this work aims to evaluate energy and 
protein intake and adequacy in elderly with sarcopenia from IMIAS Brasil. A cross-
sectional study nested in a cohort was done utilizing data from 169 elderly form the Thir 
Wave of IMIAS Brasil. Food consumption from 23 elderly with sarcopenia was analized. 
The criteria defined by the European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP) were utilized for sarcopenia diagnosis, relating skeletal muscle mass index 
to hand grip strenght and physical performance. Food intaked was evaluated through a 
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24h record and analyzed using the software Easy Diet Brasil. A prevalence of 14,9% of 
sarcopenia among the elderly was found, showing positive association with body mass 
index (BMI) (p < 0,0001). Regarding nutritional intake, it was found that 73% and 60,9% 
of the elderlry show enegy and protein intake under the recomendations, respectively. 
Energy and protein intakes were not associated to sex, age range or BMI. It was 
concluded that sarcopenia in the study population is a health problem that requirest 
attention, especially what concerns nutricional assistance, since the energy and protein 
intake values found were alarming. 
 
Keywords: Aging; Sarcopenia; Energy Consumption; Protein Consumption 

Introdução 

As alterações que ocorrem no organismo decorrentes da idade avançada podem ser 
entendidas como diversas modificações orgânicas e psicológicas que caracterizam o 
envelhecimento fisiológico. Durante esse processo, o corpo não consegue mais manter 
o equilíbrio homeostático e há o declínio de várias funções corporais (FIRMINO, 2006). 
Para retardar o processo de envelhecimento, uma boa nutrição é a principal variável 
externa aliada, tendo um papel fundamental na promoção, manutenção e recuperação 
da saúde do idoso. Naturalmente a população idosa é mais acometida por problemas 
nutricionais, causados por alterações fisiológicas, metabólicas, uso de medicações 
controladas, depressão e alterações da mobilidade, e consequentemente a alteração 
das necessidades nutricionais (MARTINS, 2015). Os idosos normalmente não 
conseguem atingir as recomendações nutricionais, mesmo sendo menores que 
indivíduos jovens devido à diminuição da taxa metabólica basal. A quantidade e 
qualidade adequados de proteína e energia na alimentação dos idosos é essencial no 
aumento e manutenção da massa magra, sendo é possível retardar o surgimento de 
sarcopenia e suas complicações (MARCHESI e CONDE, 2018; MARTINS, 2015; 
TRAMONTINO et al., 2009). O Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em 
Pessoas Idosas (EWGSOP) apresentou, em 2018, uma definição para a sarcopenia 
como sendo uma desordem generalizada e progressiva de músculos esqueléticos, 
associada com o aumento da probabilidade de resultados adversos como quedas, 
fraturas, deficiências físicas e mortalidade, podendo ser complementada como uma 
doença multifatorial, diretamente ligada ao avançar da idade, em conjunto com um estilo 
de vida sedentário e uma má nutrição. Para o diagnóstico podem ser utilizados três 
critérios: baixa força muscular, baixa qualidade ou quantidade muscular, e baixa 
performance física (CRUZ-JENTOFT et al., 2018; KIM et al., 2010). A sarcopenia pode 
ser definida como primária, quando seu surgimento se dá exclusivamente pelo processo 
de envelhecimento, ou secundária, quando outros fatores podem ser atribuídos ao seu 
surgimento, como doenças sistêmicas, sedentarismo relacionado ou não à dificuldade 
de locomover-se, e consumo proteico inadequado (CRUZ-JENTOFT et al., 2018). Em 
13% a 24% dos indivíduos entre 60 e 70 anos de idade, e em mais de 50% daqueles 
acima de 80 anos é possível encontrar o diagnóstico da sarcopenia. A partir dos 75 
anos, a prevalência da sarcopenia torna-se maior em homens (58%) que em mulheres 
(45%), podendo ser devido à diminuição na secreção do hormônio do crescimento (GH) 
e até pela redução dos níveis de testosterona (LEITE et al.,2012). A ingestão energética 
e proteica tem um papel de grande importância na prevenção e tratamento da 
sarcopenia, visto que se trata de uma perda gradativa de musculatura esquelética. 
Estudos encontraram que populações em envelhecimento (56 a 80 anos) possuem uma 
maior necessidade proteica diária comparado às pessoas jovens. Para a prevenção de 
sarcopenia e fragilidade em geral, é indicado um consumo diário de 24 a 36 Kcal/Kg de 
peso, buscando a manutenção de peso e evitando perda ou ganho excessivo (KIM et 
al., 2010; VOLKERT, 2011). Neste sentido, a sarcopenia demonstra-se como uma 
condição desenvolvida com o avançar da idade e que causa alterações nas 
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necessidades nutricionais, sugerindo a importância do aumento da ingestão de 
proteínas de alto valor biológico, assim como um consumo energético adequado aliado 
à presença de antioxidantes (KIM et al., 2010). Visto que o consumo energético e 
proteico está diretamente relacionado aos mecanismos do envelhecimento e da 
sarcopenia, e que não há estudos analisando o consumo alimentar de idosos com 
sarcopenia no Nordeste do Brasil, este trabalho tem por justificativa a aquisição de 
conhecimentos sobre o tema, possibilitando ações mais específicas de prevenção e de 
promoção à saúde para essa população. 
 
Metodologia 

 
O estudo está vinculado ao projeto intitulado “Declínio da mobilidade na velhice: análise 
das diferenças entre os sexos sob a perspectiva epidemiológica do Curso da Vida e 
Carga Alostática”, que foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário Onofre 
Lopes, com registro CAAE 0052.0.294.000-11. DELINEAMENTO DO ESTUDO: Trata-
se de um estudo transversal, aninhado a uma coorte, cujos dados utilizados foram 
obtidos da pesquisa intitulada International Mobility in Aging Study (IMIAS Internacional). 
O IMIAS é um estudo populacional longitudinal, em formato de coorte, multicêntrico e 
multidisciplinar conduzido em 5 cidades, realizadas três ondas consecutivas no período 
de 4 anos (2012 - 2016), sendo coletados dados demográficos, sobre saúde física, 
hábitos não saudáveis, saúde mental, participação social e cívica, fatores psicossociais, 
violência (física ou não), exame físico e performance física e exames bioquímicos 
(GOMEZ et al., 2018). RECRUTAMENTO, DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE 
ELEGIBILIDADE DA POPULAÇÃO:A população do estudo foi composta por homens e 
mulheres com idade entre 65 a 80 anos, usuários dos serviços oferecidos pelas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Natal, Rio Grande do Norte. Os dados utilizados 
foram somente os obtidos na Onda 3 do IMIAS. 169 idosos participaram do segundo 
momento da coleta da Onda 3. Destes 169, 25 apresentavam sarcopenia, mas apenas 
23 apresentavam recordatório 24h (R24h), limitando a população do estudo a 23 idosos 
do IMIAS Brasil com sarcopenia e dados de consumo alimentar. COLETA DE DADOS: 
Os dados foram coletados por entrevistadores treinados, utilizando o questionário IMIAS 
Internacional, que contém perguntas e instrumentos de avaliação validados em estudos 
internacionais de envelhecimento humano. VARIÁVEIS ESTUDADAS: As variáveis do 
estudo são sarcopenia, como variável dependente, e ingestão de energia e proteínas, 
como variáveis independentes. A variável faixa etária foi separada em dois grupos, 
sendo o primeiro de “idosos jovens” (65 a 74 anos) e o segundo os “idosos longevos” (> 
75 anos). Para a definição da variável sarcopenia, foram utilizadas as seguintes 
medidas: peso, altura, resistência, IMME, força de preensão palmar e desempenho 
físico. Todas as avaliações foram realizadas no plano sagital direito, salvo exceções 
(presença de úlceras, curativos, feridas ou imobilidade dos membros) que 
impossibilitaram a tomada da medida neste lado. O peso corpóreo foi mensurado a partir 
de uma balança eletrônica; a medição da estatura foi realizada em plano de Frankfurt 
somente nos idosos sem restrição de mobilidade, por meio do estadiômetro portátil. 
Ambas as medidas foram utilizadas para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 
= Peso / Altura² (kg/m²). Foi utilizada a classificação do estado nutricional 
antropométrico, segundo LIPSCHITZ (1994), de magreza (< 22), eutrofia (22 a 27) e 
excesso de peso (> 27), recomendada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Para definir 
o diagnóstico de sarcopenia foi relacionado IMME, com as medidas de força de 
preensão palmar e desempenho físico, seguindo o fluxograma definido por CRUZ-
JENTOFT et al. (2010). Na avaliação da função física, foi realizado, por acadêmicos e 
profissionais da fisioterapia, o teste Short Physical Performance Battery (SPPB), que 
consiste de três diferentes testes: equilíbrio, velocidade de marcha num percurso de 4 
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metros, e levantar-se de uma cadeira. Para a avaliação da força muscular, a força de 
preensão palmar foi testada por meio do dinamômetro colocado, preferencialmente, na 
mão dominante e o indivíduo foi colocado na posição sentada em uma cadeira padrão, 
com apoio nas costas, sem apoio nos braços. Barbosa et al. (2016), avaliaram pontos 
de corte para a população do presente estudo que classificaram o indivíduo como fraco 
quando a força < 26 Kgf, para homens, e < 16 Kgf, para mulheres. Para a definição da 
Massa Muscular Esquelética foi utilizada a equação proposta por Janssen et al. (2000). 
MME = [(Estatura (cm)² / Resistência x 0,401) + (sexo x 3,825) + (idade x -0,071)] + 
5,102 Onde: MME = Massa Muscular Esquelética (kg); Sexo: homem = 1, mulher = 0; 
Idade em anos completos. Posteriormente foi calculado o Índice de Massa Muscular 
Esquelética (IMME), a partir da seguinte fórmula: IMME = MME (kg) / Estatura (m)² A 
Avaliação Bioelétrica pela BIA foi realizada com o BIODYNAMICS, modelo 450. Para a 
definição de sarcopenia, foi utilizado do relatório impresso da BIA apenas o valor de 
Resistência ®: precisão de ± 0,1%, amplitude de 200 a 1500 Ohms, resolução de 0,1 
Ohm. Uma baixa Massa Muscular Esquelética foi definida quando o idoso apresentou 
valor de IMME inferior ao percentil 20 da amostra do estudo, separado por homens 
(<8,97 kg/m²) e mulheres (<6,06 kg/m²). Os dados referentes ao consumo alimentar e 
dietético foram obtidos por meio de um R24h. Para a análise dos dados dietéticos foi 
realizada a padronização dos alimentos consumidos com o objetivo de uniformizar os 
diversos modos de preparo e marcas comerciais consumidas, como forma de minimizar 
erros na análise do consumo dietético. Foram utilizadas as porções usuais de alimentos 
de acordo com as quantidades consumidas pela população em estudo. As porções 
pequena, média e grande corresponderam, respectivamente, aos percentis 25, 50 e 75 
das quantidades referidas pela amostra para cada alimento. Para análise dos dados de 
energia e demais nutrientes da dieta, foi utilizado o software EasyDiet Brasil. As 
necessidades de gasto de energia total (GET) dos indivíduos foram calculadas a partir 
das equações propostas pela FAO/WHO (2001), de acordo com a idade e o sexo. A 
adequação da ingestão energética foi analisada considerando o intervalo de 97% a 
103% em relação ao GET. Para ingestão de proteínas foi considerado o valor de 1,14 a 
1,2g/kg de peso (KIM et al., 2010). O banco de dados foi construído e calculado no 
EasyDiet Brasil e exportado para o Excel e SPSS® v.20. A análise dos dados foi de 
acordo com a natureza das variáveis. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram utilizados os dados de sexo, faixa etária e IMC dos 169 idosos participantes do 
IMIAS Brasil, dentre estes, 25 apresentavam sarcopenia, 2 deles sem dados de 
consumo alimentar, sendo desconsiderados nos dados dessa variável. Dentre os 169 
participantes, 1 foi considerado missing em relação à presença de dados de sarcopenia. 
Na população geral, a predominância foi do sexo feminino, sendo 51,5% do total; “idosos 
jovens”, com 68%; e excesso de peso, com 52,7%. Na população que apresenta 
sarcopenia, a predominância manteve-se no sexo feminino, com 56%; “idosos jovens”, 
com 60%; porém predominando magreza e eutrofia, ambos com 44% cada; e idosos 
sedentários ou que praticam atividades leves, com 87%. O perfil populacional observado 
foi majoritariamente feminino e na faixa etária dos “idosos jovens”, ou seja, de 65 a 74 
anos, tanto para a população geral quanto para o recorte feito para o estudo, e foi 
encontrado um valor de 14,9% de idosos com sarcopenia no total da amostra, sendo 
13,6% em homens, e 16,1% em mulheres. A prevalência de sarcopenia entre os idosos 
do IMIAS Brasil foi de 14,9%. Não foi observada relação de significância da sarcopenia 
com sexo (p = 0,406) e faixa etária (p = 0,223). Porém, houve significância em relação 
ao IMC (p < 0,0001), visto que mais de 60% do idosos com baixo peso apresentam 
sarcopenia. Os resultados de prevalência obtidos diferem daqueles encontrados em 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1327 

 

diversos outros estudos (MARTINS, 2015; CHIEN et al., 2008; DOMICIANO et al., 
2012), mas apresenta resultado semelhante ao estudo de SILVA et al., 2014. No estudo 
de MARTINS (2015), com 136 idosos de Bauru, SP, foi encontrada prevalência de 
sarcopenia de 66,6% em homens e 29,2% em mulheres. A metodologia utilizada neste 
estudo diferiu somente da não utilização da velocidade de marcha atual na classificação 
do desempenho físico. Em estudo semelhante de CHIEN et al. (2008), a prevalência de 
sarcopenia encontrada foi de 18,6% em mulheres e 23,6% em homens, sendo avaliados 
303 idosos de Taiwan, utilizando-se da mesma equação para classificação do IMME, 
mas sem a avaliação da performance física. Já o estudo de DOMICIANO et at. (2012) 
com 611 idosas de Butatã, SP, encontrou diferença significativa da utilização do IMME 
em relação a uma fórmula adaptada com massa gorda para o cálculo do índice, tendo 
prevalências de 3,7% e 19,9%, respectivamente. No estudo de SILVA et al. (2014), com 
1149 idosos de São Paulo, SP, foram encontradas prevalências semelhantes às 
encontradas no presente estudo, sendo 16,1% em mulheres e 14,4% em homens, 
utilizando metodologia semelhante, apenas diferindo na equação utilizada para definir a 
MME. Uma das dificuldades de comparação de resultados com outros estudos se dá 
pela vasta quantidade de métodos utilizados para a definição de sarcopenia. Em 2014, 
PAGOTTO e SILVEIRA realizaram uma revisão sistemática dos estudos com 
sarcopenia em diversos países, incluindo no Brasil, no período de 1998 a 2012. 
Encontraram diversos instrumentos para a aferição de cada variável, e foram 
identificados 4 critérios para a caracterização de sarcopenia, com prevalências variando 
de 0% a 85,4% em homens e de 0,1% a 33,6% em mulheres. Em 2014, BEAUDART et 
at. realizaram um estudo buscando avaliar o impacto do uso de diferentes métodos de 
diagnóstico para sarcopenia na prevalência da doença. Foi utilizada a definição da 
EWGSOP (2010) que o diagnóstico da sarcopenia deve ser baseado em baixa massa 
muscular esquelética em conjunto com baixa força muscular ou baixa performance 
física. O estudo utilizou 2 diferentes instrumentos para cada variável, utilizando 8 
combinações diferentes desses instrumentos. Foram obtidos valores de prevalência que 
variaram de 8,4% a 27,6%. A falta de padronização no diagnóstico da sarcopenia nos 
estudos pode ser um grande problema na comparação de resultados, no 
desenvolvimento de tratamentos e na estimativa de prevalência do problema na 
sociedade. No consumo energético dos idosos com sarcopenia, foi observado uma 
grande inadequação em relação ao intervalo recomendado, apenas 8,7% dos idosos 
apresentando consumo adequado. E no consumo proteico, também apenas 8,7% 
idosos apresentaram-se adequados ao valor de 1,14 a 1,2g/Kg de peso corporal definido 
como padrão do presente trabalho. De forma geral, observaram-se baixos valores de 
consumo energético e proteico dos idosos com sarcopenia. O consumo de energia 
(Kcal), de proteínas (g) e a quantidade de proteína consumida (g) por kg de peso 
corpóreo não apresentaram diferença significativa entre sexos, faixas etárias e 
diferentes IMC. A distribuição do consumo energético (Kcal) (p valor = 0,487), proteico 
(g) (p-valor = 0,419)e quantidade de proteína consumida (g) por kg de peso corpóreo de 
acordo com o sexo (p-valor = 0,695) não apresentaram diferenças significativas 
considerando o teste de Mann-Whitney. A distribuição do consumo energético (Kcal) (p 
valor = 0,693), proteico (g) (p-valor = 0,832)e quantidade de proteína consumida (g) por 
kg de peso corpóreo de acordo com a faixa etária (p-valor = 0,648) não apresentaram 
diferenças significativas considerando o teste de Mann-Whitney. E a distribuição do 
consumo energético (Kcal) (p valor = 0,839), proteico (g) (p valor = 0,927) e quantidade 
de proteína consumida (g) por kg de peso corpóreo de acordo com o IMC (p valor = 
0,815) não apresentaram diferenças significativas considerando o teste de Kruskal-
Wallis. Apesar de não ter sido encontrada relação de significância quando relacionando 
sarcopenia às variáveis sexo e faixa etária, foi possível encontrar significância (p 
<0,0001) em relação ao IMC. Entre os 25 idosos com sarcopenia, 11 estavam 
classificados com magreza, e dos 169, 17 idosos foram classificados na faixa de 
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magreza. Os 11 idosos com magreza e sarcopenia representaram 64,7% do total de 
idosos nessa faixa de IMC. Apesar de não apresentar diferença significativa, o consumo 
calórico nos participantes com sarcopenia na faixa da magreza é bastante inferior ao 
consumo daqueles nas outras faixas, variando de em torno de 1000 a 1500 kcal, em 
relação à variação de em média 800 a 2500 kcal na faixa de eutrofia, e de 1000 a 2000 
kcal na faixa de excesso de peso. Para a manutenção da massa e força muscular, a 
quantidade de energia consumida é de primordial importância. A longo prazo, a baixa 
ingestão energética leva à atrofia muscular. A perda de peso em idosos afeta mais a 
massa muscular que uma perda de peso semelhante em jovens adultos. De modo geral, 
baixo consumo energético e de nutrientes são considerados importantes fatores de risco 
para o desenvolvimento e progressão da sarcopenia (VOLKERT, 2011; WATERS, et al., 
2010). Em estudo com idosos eutróficos e desnutridos, foi possível observar uma força 
de preensão palmar signicativamente menor (p<0,005) e um número de casos de 
osteoporose significativamente maior (p<0,01) nos idosos desnutridos quando 
relacionados aos eutróficos (VILAÇA et al., 2011). Em outro estudo, realizado com 
mulheres idosas, foram comparados os resultados de dois grupos ao longo de 9 
semanas, um grupo com ingestão de 0,45g/kg de peso de proteína por dia, e o outro 
grupo com 0,92g/kg de peso de proteína por dia. No grupo com menor ingestão proteica 
foi possível observar perdas significativas em massa livre de gordura, especialmente 
massa muscular e força muscular, enquanto no grupo com maior ingestão proteica a 
massa e força muscular mantiveram-se conservadas (VOLKERT, 2011). No estudo de 
KIM et al. (2010) foi demonstrado que um consumo igual ou inferior à RDA para 
proteínas implica em um maior risco de desenvolvimento de sarcopenia, quando 
comparado a um consumo de 1,2g/kg de proteína. Não há evidências que indiquem que 
um consumo entre 1,14 e 2g/kg de peso de proteína por dia possam ter implicações 
negativas na saúde do idoso, então aqueles que foram classificados como “consumo 
excessivo” podem ser classificados como adequados. Porém, um consumo diário igual 
ou superior a 2g/kg de peso de proteína pode levar a um aumento de risco de perda de 
função renal em homens e mulheres saudáveis (GENARO e MARTINI, 2010). 
Entretanto, deve-se ressaltar que o R24h utilizado nesse trabalho, apesar de sua rápida 
aplicação, consegue avaliar somente o consumo atual. Apenas a aplicação de um R24h 
em um dia específico pode não refletir o consumo habitual do paciente. É de suma 
importância para a avaliação de um problema como a sarcopenia, que seja verificado o 
consumo habitual, tendo em vista que os efeitos de possíveis ingestões inadequadas 
tendem a surgir apenas após uma exposição prolongada a essa situação, podendo 
considerar o uso do consumo atual como uma limitação do estudo (FISBERG, et al., 
2009). Quanto ao nível de atividade física, 87% dos idosos foram classificados na faixa 
de sedentarismo ou atividade leve. Segundo MORLEY (2010), é recomendado um 
mínimo de 20 a 30 minutos de exercício de resistência 3 vezes na semana para diminuir 
a perda muscular e prevenir a sarcopenia. Entretanto, quando um idoso é submetido há 
um esforço, a capacidade do coração de aumentar a força e frequência cardíaca é 
reduzida. A idade avançada também leva a uma queda na função pulmonar (FECHINE 
e TROMPIERE, 2012). O sedentarismo tem sido visto como um dos fatores de risco 
mais significantes para o desenvolvimento de diversas doenças, dentre elas a 
sarcopenia (CHASTIN et al., 2011). Uma boa nutrição aliada à prática de exercícios 
físicos de resistência pode ser o melhor meio de combate à sarcopenia, sendo algo que 
pode ser analisado em trabalhos futuros. (KIM et al., 2010). 
 
Conclusão 
 
O presente trabalho pode avaliar dados nutricionais e antropométricos dos idosos com 
sarcopenia participantes do IMIAS Brasil, e foi possível observar uma notável presença 
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de inadequação no consumo energético-proteico, com valores baixos em 73% e 60,9% 
dos idosos, respectivamente, e uma prevalência bastante relevante de sarcopenia. A 
prevalência de sarcopenia encontrada é alarmante que requer medidas para melhoria 
da saúde dos idosos e redução desse problema. Para preencher as lacunas deixadas 
pela literatura, seria de fundamental importância mais estudos nessa área, buscando 
uma padronização de metodologias e um tamanho amostral maior. 
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Figura 1: Algoritmo proposto pelo EWGSOP para diagnóstico da sarcopenia. 
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Tabela 1: Caracterização geral dos idosos participantes do IMIAS Brasil e dos idosos 
com sarcopenia 
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Tabela 2: Associação da sarcopenia de acordo com sexo, faixa etária e IMC. 

 

 

Tabela 3: Adequação energético proteica do consumo alimentar dos idosos com 
sarcopenia. 
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Figura 2: Distribuição do consumo energético (Kcal), proteico (g) e quantidade de 
proteína consumida (g) por kg de peso corpóreo de acordo com o sexo. P valores para 
o teste de Mann-Whitney: 0,487; 0,419; 0,695, respectivamente 

 

 

Figura 3: Distribuição do consumo energético (Kcal), proteico (g) e quantidade de 
proteína consumida (g) por kg de peso corpóreo de acordo com a faixa etária. P valores 
para o teste de Mann-Whitney: 0,693; 0,832; 0,648, respectivamente. 

 

 

Figura 4: Distribuição do consumo energético (Kcal), proteico (g) e quantidade de 
proteína consumida (g) por kg de peso corpóreo de acordo com o IMC. P valores para 
o teste de Kruskal-Wallis: 0,839; 0,927; 0,815, respectivamente 
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TÍTULO: Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes submetidos a cirurgia 

de revascularização do miocárdio 

Resumo 

INTRODUÇÃO: No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 
aproximadamente 30% dos óbitos de pacientes na faixa etária dos 20 aos 59 anos. A 
Cardiologia Intervencionista tem experimentado extraordinário avanço nos últimos anos, 
sendo atualmente o método de revascularização do miocárdio mais empregado em 
todos os cenários clínicos. OBJETIVO: Caracterizar os pacientes submetidos a cirurgia 
de revascularização miocárdica, quanto aos aspectos sociodemográficos e clínicos. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e abordagem quantitativa. O estudo 
foi desenvolvido de março a novembro de 2018 na UTI Cardiológica do HUOL. 
RESULTADOS: Observou-se que 73,3% eram do sexo masculino e as idades variaram 
de 40 a 75 anos. Quanto ao nível de escolaridade dos pacientes em estudo, constatou-
se que 15% eram analfabetos e 50% tinham apenas o ensino fundamental incompleto. 
Observou-se ainda que 53% dos pacientes tinham a diabetes mellitus como 
comorbidade e 97%, a hipertensão arterial sistêmica. CONCLUSÃO: Os resultados 
demonstraram que a amostra foi composta, em sua grande maioria, pelo sexo masculino 
e constatou-se uma importante prevalência de comorbidades como HAS e DM e história 
pregressa de tabagismo, o que pode revelar uma condição de maior gravidade, 
corroborando para o desenvolvimento das DCVs. 
 
Palavras-chave: Cirurgia Cardíaca; Enfermagem; Revascularização miocárdica 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of patients undergoing 

myocardial revascularization surgery 

Abstract 

INTRODUCTION: In Brazil, cardiovascular diseases are responsible for approximately 
30% of deaths of patients aged two to 20 years. Interventional cardiology has 
experienced extraordinary progress in recent years and has been the most recently 
performed revascularization method in all clinical settings. OBJECTIVE: To characterize 
patients submerged in myocardial revascularization surgery, both in sociodemographic 
and clinical aspects. METHODOLOGY: Treat descriptive study and quantitative 
approach. Or I have been working from March to November 2018 at HUOL Cardiology 
ICU. RESULTS: It was observed that 73.3% were male and their age ranged from 40 to 
75 years. During the two years of schooling of two patients in the study, it was found that 
15% were illiterate and 50% had or only incomplete. 53% of the patients had diabetes 
mellitus as comorbidity and 97% had systemic arterial hypertension. CONCLUSION: The 
results show that a woman composed mostly of a male gender and a significant 
prevalence of comorbidities such as hypertension and DM and a history of premature 
smoking, or that could reveal a more severe condition, corroborating or developing 
CVDs. 
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Introdução 

Os pacientes com doença cardíaca cujo estado geral está comprometido por outras 
afecções, como doenças neurológicas, insuficiência renal, infecções, anormalidades 
hepáticas, desnutrição ou disfunção pulmonar, apresentam risco mais elevado de 
complicações cardíacas, porque tais condições exacerbam o estresse cirúrgico. 
Pacientes com doença vascular periférica têm elevada incidência de doença isquêmica 
do coração, que representa um fator preditivo de complicação no perioperatório 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2017). A depender do risco estimado 
e da natureza das doenças cardíacas, são propostas intervenções para estabilização 
clínica por meio de terapêutica apropriada para a condição ou estratificação adicional 
de risco com exames complementares, se aplicando para paciente com risco 
aumentado de eventos isquêmicos, descompensação de Insuficiência 
Cardíaca/valvopatias e arritmias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 
2017). De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o total de mortes 
cardiovasculares no Brasil no ano de 2016 foram de 349.938. As doenças 
cardiovasculares, afecções do coração e circulação, representam a principal causa de 
mortes no Brasil. Causam o dobro de mortes comparado com todos os tipos de câncer 
juntos, 2,3 vezes mais do que todas as causas externas, três vezes mais do que as 
doenças respiratórias e 6,5 mais que todas as infecções incluindo a AIDS (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2018). A Insuficiência Cardíaca (IC) vem se tornando 
também um problema crescente em saúde pública; estima-se que, no mundo, 
aproximadamente 23 milhões de pessoas são portadoras de IC e 2 milhões de novos 
casos são diagnosticados a cada ano. A IC é ainda uma das principais causas de 
internações hospitalares em todo o mundo, resultando em grande impacto econômico, 
mortalidade e qualidade de vida (BOCCHI et al., 2012). No Brasil, as doenças 
cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 30% dos óbitos de pacientes 
na faixa etária dos 20 aos 59 anos. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) foi, em 2009, a 
segunda principal causa de morte, com incidência de 48 mortes por 100 mil habitantes, 
o que representou 96.386 mortes (ANDRADE et al., 2013). A dor torácica foi causa de 
aproximadamente 100 mil atendimentos em unidades básicas e mais de 200 mil 
internações em 2010. Esses números têm aumentado ao longo dos anos. Não somente 
a simples perda de vidas, mas também os custos sociais devem ser levados em conta 
(PIEGAS et al., 2013). A indicação da intervenção cirúrgica ou percutânea no paciente 
com doença coronariana está atrelada ao preciso diagnóstico anatômico e funcional, 
além do conhecimento da história natural da doença (PIEGAS et al., 2013). A 
Cardiologia Intervencionista tem experimentado extraordinário avanço nos últimos anos, 
sendo atualmente o método de revascularização do miocárdio mais empregado em 
todos os cenários clínicos, incluindo a doença arterial coronária (DAC) estável e as 
síndromes coronárias agudas (SCA). Isso se deve, entre outros fatores, ao grande 
desenvolvimento tecnológico dos dispositivos percutâneos, à evolução das técnicas de 
tratamento e, principalmente, à expansão das indicações, as quais permanecem 
substanciadas por uma série de ensaios clínicos comparativos contemporâneos 
robustos que incluem avaliações de desfechos clínicos de eficácia e segurança no 
acompanhamento a longo prazo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 
2017). O tratamento cirúrgico da insuficiência coronariana visa aliviar os sintomas, 
proteger o miocárdio isquêmico, melhorar a função ventricular, prevenir o infarto do 
miocárdio, recuperar o paciente físico, psíquica e socialmente, prolongar a vida e a sua 
qualidade. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo descritivo e abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido 
de março a novembro de 2018 na UTI Cardiológica do HUOL. A população do estudo 
constou de pacientes que realizarem cirurgia de RVM, no período de coleta de dados. 
Os dados serão digitalizados em planilhas do programa Microsoft Excel XP e importadas 
para o software estatístico SPSS e apresentados em tabelas. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL, conforme determinações da Resolução nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado sob n. do parecer 2.514.938. 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram do estudo 30 pacientes após realização da cirurgia de revascularização 
miocárdica. Este estudo buscou caracterizar o perfil e analisar as características clínicas 
de pacientes submetidos a esse tipo de intervenção cirúrgica. Quanto às variáveis 
sociodemográficas, observou-se que 73,3% eram do sexo masculino e as idades 
variaram de 40 a 75 anos, com média de 62,4. Porém, a maioria dos pacientes (63,3%) 
era composta por pessoas idosas, compreendidas na faixa etária de 61 a 80 anos. 
Quanto ao nível de escolaridade dos pacientes em estudo, constatou-se que 15% eram 
analfabetos e 50% tinham apenas o ensino fundamental incompleto, sendo estes grupos 
responsáveis por dois terços de toda a amostra. Na etnia, 60% da amostra foi composta 
de pacientes pardos, seguindo de 26% negros e 14% brancos. Ainda, 66% eram 
pacientes com estado civil casado, 18% solteiros e 10% composto de pessoas que 
vivem em união estável. Quanto as variáveis clínicas, observou-se que 53% dos 
pacientes tinham a diabetes mellitus como comorbidade e 97%, a hipertensão arterial 
sistêmica, sendo ainda 53% da amostra total acometida pelas duas doenças de base. 
O tempo total de procedimento cirúrgico se inicia no momento da sedação e se encerra 
no término da cirurgia, que é devidamente registrado pelos profissionais das equipes 
médica e de enfermagem. Observou-se que o tempo mínimo foi de 02:00 minutos e o 
tempo máximo de 08:40 minutos, sendo o maior número de pacientes (46,6%) 
compreendidos no intervalo de 04:00 a 05:59 minutos. Quanto a necessidade de 
circulação extracorpórea (CEC), foi observado que em 46% dos pacientes utilizaram, e 
o tempo de duração variou de 60 minutos (01:00 hora) a 300 minutos (05:00 horas). O 
tempo médio de duração foi 146 minutos. Em relação ao Índice de Massa Corporal 
(IMC), 66,6% dos pacientes se encontravam acima do peso, se sobressaindo o número 
de indivíduos do sexo masculino incluídos nesse percentual (60%). Esse achado pode 
ter influenciado o surgimento de LP, e ter contribuído para a elevada incidência no grupo 
pesquisado. 
 
Conclusão 

 
O estudo possibilitou conhecer as características sociodemográficas e clínicas dos 
pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Os resultados 
demonstraram que a amostra foi composta, em sua grande maioria, pelo sexo masculino 
e constatou-se uma importante prevalência de comorbidades como HAS e DM e história 
pregressa de tabagismo, o que pode revelar uma condição de maior gravidade, 
corroborando para o desenvolvimento das DCVs. Em virtude de caráter complexo da 
cirurgia cardíaca, os achados mostraram características importantes de um grupo 
significativo de pacientes, assim como sinaliza a atenção que deve ser atribuída as 
atividades de prevenção da saúde, visto o elevado risco cardiovascular na população. 
Sugere-se que sejam realizados outros estudos com população e cenários diferentes, 
de forma a fornecer subsídios para o cuidado contínuo e também, para fomentar a 
implementação de estratégias de prevenção com base em protocolos institucionais em 
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pacientes críticos. Acredita-se ainda que o resultado desta pesquisa favorecerá a 
realização de mais ações educativas, de assistência e prevenção de doenças 
cardiovasculares, além de possibilitar novas estratégias para aumentar a adesão ao 
tratamento e o controle dessas doenças responsáveis por altas taxas de mortalidade 
em nosso país. 
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TÍTULO: Estudo da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em 

trabalhadores da indústria de transformação no RN 

Resumo 

Visando investigar o desenvolvimento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT) em trabalhadores assistidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), desenvolveu-se um estudo de natureza quantitativa, descritivo, longitudinal e 
comparativo em sete indústrias de transformação do RN, quatro anos após a primeira 
etapa de pesquisa. Foram aplicados questionários semiestruturados para coletar dados 
pessoais, profissionais, antropométricos e autorreferidos de saúde, incluindo o uso de 
medicamentos de controle de DCNT, sendo transferidos para o Microsoft Excel® para 
análises estatísticas descritivas por medidas de tendência central e dispersão, além de 
distribuição percentual. De uma amostra de 135 trabalhadores, 52,6% eram do sexo 
masculino, com média de 41 anos, mais da metade tendo ensino médio completo 
(54,8%), renda salarial média de 1,5 salários mínimos e prevalência de sobrepeso (IMC 
= 27,9kg/m²). Observou-se aumento no excesso de peso e nas prevalências de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus tipo 2, além de uma diminuição 
nas de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Quanto a seus medicamentos para 
controle, houve um aumento no uso de hipotensivos, hipoglicemiantes e 
hipocolesterolemizantes, além de uma redução no uso de hipotrigliceridemiantes. Tais 
resultados podem contribuir para a associação entre a alimentação ofertada pelo PAT 
e o desenvolvimento de DCNT a longo prazo, sendo necessários mais estudos para 
confirmar tais achados. 

 
Palavras-chave: Doenças não Transmissíveis, Política Pública, Saúde do Trabalhador 

TITLE: Study about the prevalence of the Noncommunicable Diseases in workers from 

Transformation Industry of RN 

Abstract 

Aiming to investigate the development of Noncommunicable Diseases in workers of 
brazilian Worker’s Food Program (WFP), was performed a quantitative nature, 
descriptive, longitudinal and comparative study on seven transformation industries of 
RN, four years after the first research step. Semistructured questionnaires was applied 
to collect personals, professionals, anthropometrics and self-reported health datas, as 
use of Noncommunicable Diseases control drugs, being transferred to Microsoft Excel® 
for descriptive statistical analysis as measures of central tendency and dispersion, and 
percentage distribution as well. The sample was composed by 135 workers, 52,6% male, 
the mean age of 41 years old, more than half having concluded the high school (54,8%), 
average income of 1,5 minimum wages and overweight prevalence (Body Mass Index = 
27,9kg/m²). We observed a growing overweight and growing prevalences of 
hypertension and type 2 diabetes, against a decrease in the prevalences of 
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hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. About the use of drugs to control those 
diseases, now are more workers using hypotensives, hypoglicemics and 
hypocholesterolemics than before, despite less people using hypotriglyceridemics. Our 
results may contribute to the association between WFP and the long-term development 
of Noncommunicable Diseases, even though more studies are needed to confirm such 
findings. 
 
Keywords: Noncommunicable Diseases, Public Policy, Occupational Health 

Introdução 

Em um contexto de industrialização e produção de alimentos em larga escala, visando 
suprir as necessidades da população mundial, a indústria alimentícia vem investindo na 
produção de alimentos ultraprocessados, com alta densidade energética e baixo teor de 
fibras, em função de sua praticidade quanto à produção e consumo. Essa transição no 
padrão alimentar culminou em um ganho de peso excessivo, sendo esse um importante 
preditor de risco para o desenvolvimento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT). As DCNT consistem em um grupo de doenças responsável por 71% dos óbitos 
a nível global, incluindo o diabetes mellitus tipo 2 e as doenças cardiovasculares, como 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (MONTEIRO, 2009; SIMÕES et al., 2018; 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

Diante disso, políticas públicas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de controlar e 
mudar a realidade atual por meio de uma alimentação saudável e adequada. Tem-se 
como exemplo o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), onde há a oferta de 
incentivos fiscais às empresas vinculadas ao programa, deixando para elas a obrigação 
de promover saúde no ambiente de trabalho por meio da alimentação ofertada a seus 
trabalhadores. Para isso, o programa teve seus parâmetros nutricionais regulamentados 
pela Portaria Interministerial nº 66, de 25 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006a; BRASIL, 
2006b). 

No entanto, muitos autores têm concluído que as empresas PAT vêm ofertando 
refeições em desacordo com a resolução. Observa-se um excesso de calorias e 
nutrientes, bem como baixos teores de fibras, favorecendo a um ganho ponderal nessa 
população e, por consequência, ao desenvolvimento de DCNT a longo prazo 
(BEZERRA et al., 2017; SARNO, BANDONI & JAIME, 2008; VELOSO, SANTANA & 
OLIVEIRA, 2007). 

Entre os estudos já existentes na literatura, o de Bezerra (2015), que avaliou 
trabalhadores da Indústria de Transformação do Rio Grande do Norte vinculadas ao 
PAT, deixou uma oportunidade de continuidade: avaliar a prevalência de DCNT e do 
uso de medicamentos de controle nessa mesma população após um certo período de 
tempo, partindo do princípio de que o excesso de peso encontrado anteriormente, 
quando mantido ou agravado, estaria diretamente associado ao desenvolvimento desse 
grupo de doenças. Tal conhecimento é essencial, pois seria possível reformular o 
programa ou aprimorá-lo, visando garantir que os trabalhadores de empresas 
cadastradas no PAT tenham uma melhor qualidade de vida, recebendo uma 
alimentação adequada e saudável. 

 
Metodologia 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1341 

 

Para atingir os objetivos do plano de trabalho, realizou-se um estudo de natureza 
quantitativa, descritivo, longitudinal e comparativo, por apresentar e confrontar dados de 
dois recortes de tempo, abrangendo sete indústrias localizadas na Região Metropolitana 
de Natal, dos setores têxtil e de alimentos e bebidas. 

O primeiro recorte consiste em dados prospectivos referentes ao ano de 2014, e o 
segundo ao de 2018, quando houve uma segunda coleta de dados para a qual foi 
realizada uma capacitação de toda a equipe, incluindo professores e alunos 
responsáveis pela obtenção das informações de interesse no estudo. Durante a coleta, 
foram entrevistados apenas os mesmos trabalhadores que haviam participado da 
primeira etapa da pesquisa em 2015, e que ainda possuíam vínculo empregatício com 
a empresa durante o período de coleta, possibilitando alcançar o objetivo que se referia 
à identificação da variação longitudinal da prevalência de DCNT. 

Com um questionário semiestruturado, foi possível obter informações quanto a dados 
pessoais e profissionais (incluindo idade, sexo, grau de escolaridade e renda), e dados 
autorreferidos de saúde quanto à presença de DCNT (hipertensão arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), assim como o uso de seus 
medicamentos de controle. Quanto aos dados antropométricos, aferiu-se peso e 
estatura para cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), classificando os resultados de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (2000). 

As informações coletadas foram inseridas e organizadas em banco de dados do 
software Microsoft Excel, sendo analisadas estatisticamente e comparadas com os 
mesmos trabalhadores pertencentes ao banco de dados de Bezerra (2015) por meio de 
gráficos. Por fim, foram produzidas estatísticas descritivas por medidas de tendência 
central e de dispersão, ou por distribuição percentual das prevalências quanto à 
presença de DCNT e ao uso de medicamentos para seu controle. 

Para um melhor e maior engajamento dos bolsistas envolvidos nessa pesquisa, 
promoveu-se reuniões quinzenais voltadas para as questões éticas em pesquisa, 
importância dos discentes em produções e trabalhos científicos e questões práticas, 
como a elaboração de compilados e artigos científicos a partir dos resultados obtidos no 
estudo. 

Ressalta-se que este relatório se refere a parte final do plano de trabalho de iniciação 
científica, onde uma parcial dos dados já foi publicada anteriormente no relatório do 
plano de trabalho de 2018. 

 
Resultados e Discussões 

 

O presente estudo conseguiu entrevistar 135 trabalhadores de um grupo de sete 
indústrias de transformação da Região Metropolitana de Natal vinculadas ao PAT que 
haviam participado da primeira etapa. A amostra era composta majoritariamente por 
homens (52,6%), com média de idade de 41 anos de idade, mais da metade possuindo 
ensino médio completo (54,8%), renda salarial média equivalente a 1,5 salários mínimos 
e prevalência de sobrepeso (IMC = 27,9kg/m²). 

Como resultados obtidos, percebeu-se um aumento no excesso de peso ao se comparar 
os dois recortes de tempo (de 72,6% em 2014 para 74,8% em 2018). Essa realidade 
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torna-se preocupante ao se pensar que o número de indivíduos com sobrepeso (IMC = 
25 a 29,9kg/m²) diminuiu simultaneamente ao aumento do número de obesos (IMC ≥ 
30kg/m²), indicando que a população tem ganhado cada vez mais peso ao longo do 
tempo. Assim, deve-se se atentar para esse fato, já que, segundo o Ministério da Saúde, 
a obesidade representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 
DCNT a longo prazo, o que favorece o aumento da prevalência dessas doenças na 
população (BRASIL, 2018). 

Isso se reflete nos resultados obtidos no presente estudo, onde se observou um 
aumento nas prevalências de HAS (7,4%) e diabetes mellitus tipo 2 (2,3%) ao se 
comparar os mesmos trabalhadores após quatro anos da primeira etapa de pesquisa, 
como apresentado no Gráfico 1. Tal resultado pode estar associado à alimentação 
ofertada pelas indústrias vinculadas ao PAT, visto que muitos autores têm encontrado 
cardápios em desacordo com a Portaria Interministerial nº 66 de 25 de agosto de 2006, 
que regulamenta os parâmetros nutricionais a serem seguidos na produção de refeições 
para esse grupo populacional (BRASIL, 2006b). 

Alguns desses estudos vêm mostrando que a alimentação ofertada pelo PAT fornece 
em uma única refeição a quantidade de sódio recomendada para o consumo diário. 
Segundo Zhao et al. (2011), o consumo excessivo desse nutriente, somado ao excesso 
de peso, está associado ao desenvolvimento de HAS a longo prazo, assim como foi 
observado no presente estudo e por muitos outros presentes na literatura, 
principalmente em trabalhadores de empresas vinculadas ao programa (CARNEIRO, 
MOURA & SOUZA, 2013; SALVETTI & POSSA, 2017). 

Além do sódio, alguns cardápios analisados apresentam uma oferta de refeições com 
baixo teor de fibras, priorizando doces como sobremesa, sucos adoçados ou artificiais 
e refrigerantes, em detrimento de frutas e hortaliças, bem como excesso de gorduras 
trans, saturadas e colesterol. Esse padrão alimentar contribui não só com o ganho de 
peso, mas também com seus fatores associados, tendo a diabetes mellitus tipo 2 e as 
doenças cardiovasculares em primeiro plano, demonstrando assim a necessidade de 
um maior monitoramento do programa (GERALDO, BANDONI & JAIME, 2008; GOH et 
al., 2014; SAVIO et al., 2005). 

Ainda no Gráfico 1, observar-se que houve uma redução no número de indivíduos que 
relataram ser hipercolesterolêmicos e hipertrigliceridêmicos, caindo de 10,4% para 8,9% 
e 6,7% para 3,0%, respectivamente, em quatro anos. No entanto, isso não significa, 
necessariamente, que esse grupo estava isento de dislipidemias, mas sim que, 
possivelmente, o quadro estava controlado, ou que o trabalhador não monitorava essas 
taxas para diagnóstico conclusivo. Outra probabilidade é decorrente da metodologia 
escolhida para a coleta, pois o auto referimento de dados de saúde é passível de vieses. 

Quanto ao uso de medicamentos para o controle dessas doenças, observa-se no gráfico 
2 que houve uma diminuição apenas dos indivíduos adeptos ao tratamento de 
hipertrigliceridemia, fato que pode estar associado a suposição de que, com níveis 
séricos de triglicerídeos normalizados, já se pode interromper o tratamento. Talvez o 
maior comprometimento com o uso de medicamentos para o controle de HAS, diabetes 
mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia esteja associado ao fato de serem doenças mais 
conhecidas e, portanto, receberem uma atenção e preocupação maior quanto a seu 
tratamento. 
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Conclusão 

 
Pôde-se concluir com este estudo que houve aumento nas prevalências de HAS e 
diabetes mellitus tipo 2, possivelmente associadas a um padrão alimentar não saudável 
que vem sendo observado nas refeições ofertadas pelo PAT. Por outro lado, a redução 
das prevalências das dislipidemias sugere um viés, visto que os dados foram 
autorreferidos pelos trabalhadores, bem como quanto ao uso de medicamentos de 
controle de DCNT. Assim, há uma necessidade de mais pesquisas junto à este público, 
envolvendo a entrevista de um maior número de trabalhadores, visando produzir 
resultados mais confiáveis e sustentáveis, já que são poucos os estudos existentes 
nessa região sobre essa temática. 

Com isso, pude desenvolver e aprimorar meus conhecimentos no âmbito da pesquisa 
científica junto a meus colegas de trabalho, por meio das reuniões periódicas nas quais 
construímos juntos conteúdos enriquecedores a partir dos resultados encontrados. 
Ademais, pude crescer e aumentar meu senso crítico com as discussões em grupo 
abordando temáticas como questões éticas em pesquisa, incluindo a importância dos 
discentes nesse tipo de projeto, e questões práticas, construindo resultados 
embasados. 
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Gráfico 1. Diferença longitudinal da prevalência de DCNT em Trabalhadores da Indústria 
de Transformação do RN em quatro anos. Agosto de 2019. 

 

 

Gráfico 2. Diferença em quatro anos da prevalência do uso de medicamentos para 
controle de DCNT por trabalhadores da Indústria de Transformação do RN. Agosto de 
2019. 
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TÍTULO: Extração e Identificação de Aflatoxina B em amostras de ração para cães e 

gatos. 

Resumo 

As aflatoxinas, principalmente produzidas pelo gênero Aspergillus spp. são as 
micotoxinas mais carcinogênicas e encontram-se em alimentos utilizados como base 
para a produção de rações para animais. O objetivo deste trabalho foi identificar a 
presença de aflatoxina B por meio de método qualitativo e investigar se há correlação 
com fatores extrínsecos, tais como umidade e temperatura. Utilizou-se quatro tipos de 
rações para cães e gatos – classificadas também quanto ao custo de compra – obtidas 
em dois períodos distintos, resultando em 8 amostras analisadas em duplicata. O 
método de extração e purificação da presente pesquisa foi adaptado da metodologia 
determinada pela International Official Methods of Analysis (AOAC) e apresentou-se 
eficiente nos testes que antecederam a análise das amostras do estudo. Na detecção 
da toxina adotou-se o método de cromatografia em camada delgada e o seu resultado 
foi confirmado por meio de revelação química, onde pulverizou-se uma solução aquosa 
de ácido sulfúrico 25% sobre a placa cromatográfica após análise sob luz ultravioleta. 
Apesar das amostras avaliadas apresentarem algumas marcas na separação 
cromatográfica, ao utilizar o revelador químico pode-se inferir que estas não 
expressaram resultados positivos quanto a contaminação de aflatoxina B1. Contudo, 
não é possível afirmar que as amostras não estão contaminadas, visto que há a 
necessidade de utilização de métodos analíticos mais robustos para identificar esse tipo 
de micotoxina. 
 
Palavras-chave: Ração; Animal de estimação; Aflatoxina; Cromatografia. 

TITLE: Extraction and identification of aflatoxin B in feed samples for dogs and cats. 

Abstract 
The aflatoxins, mainly produced by the genus Aspergillus spp. are the most carcinogenic 
mycotoxins and are found in foods used as a basis for the production of animal feed. 
The purpose of this study was to identify the presence of aflatoxin B by qualitative method 
and to investigate if there is correlation with extrinsic factors such as humidity and 
temperature. Four types of food rations were used for dogs and cats , also classified 
according to the purchase cost, being obtained in two different periods, resulting in 8 
samples analyzed in duplicate. The extraction and purification method of the present 
research was adapted from the methodology determined by the International Official 
Methods of Analysis (AOAC) and was efficient in the tests that preceded the analysis of 
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the study samples. In the detection of the toxin the thin layer chromatography method 
was adopted and its result was confirmed by chemical revelation, where a aqueous 
sulfuric acid solution (25%) was sprayed on the chromatographic plate after analysis 
under ultraviolet light. Although the samples evaluated presented some marks in the 
chromatographic separation, using the chemical revelation, it can be inferred that they 
did not express positive results for aflatoxin B1 contamination. However, it is not possible 
to claim that the samples are not contaminated, since there are more sensitive analytical 
methods to identify this type of mycotoxin. 
 
Keywords: Ration; Pet; Aflatoxin; Chromatography. 

Introdução 

O mercado destinado a produção de alimentos para pets tem-se expandido ao longo 
dos anos, e isso está interligado ao aumento dessa população em diversos países. Em 
2013, o Brasil ocupava a quarta posição em número de animais de estimação no mundo, 
resultando em um total de 132 milhões de animais. Ainda, é responsável por ser o 
segundo maior em número de cães, gatos e aves canoras e ornamentais do mundo 
(ABINPET, 2014). 
 
As rações para animais utilizam diversos ingredientes em sua composição, dentre eles, 
cereais e vegetais, que são excelentes substratos para fungos produtores de 
micotoxinas (TAHIRA et al., 2015; SHAO et al., 2018), as quais não são inativadas 
totalmente na produção de rações (BULLERMAN, BIANCHINI, 2005). Essa 
contaminação é ocasionada principalmente pelas condições climáticas de países 
tropicais e subtropicais, como no Brasil. Tais regiões apresentam umidade e 
temperatura altas, ressaltando a ocorrência de fungos nos meses em que essas se 
apresentam mais elevadas (COULOMBE, 1991), proporcionando uma maior 
determinação de micotoxinas (MIDIO, MARTINS, 2000). 
 
Apesar de existirem mais de 400 micotoxinas promotoras da intoxicação animal, as 
Aflatoxinas, Tricotecenos, Fumonisinas, Zearalenona, Ocratoxina A e os Alcalóides do 
ergot são as mais frequentes. As Aflatoxinas subdividem-se em: B1 (AFB1), B2 (AFB2), 
G1 (AFG1) e G2 (AFG2), as quais são especialmente produzidas por quatro espécies 
de Aspergillus: A. flavus, A. parasiticus, A. nomius e A. pseudotamarii (COUNCIL FOR 
AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY, 2003) (BŁAJET-KOSICKA et al., 2014). 
 
Entretanto, o A. flavus e o A. parasiticus são as espécies com maior relevância 
econômica, responsáveis pela contaminação de alimentos em diferentes países, como 
por exemplo no Brasil, nos Estados Unidos, no sul da China, no sudeste da Ásia e na 
África, conforme a literatura relata alta incidência em diversos anos (COUNCIL FOR 
AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY, 2003). O crescimento do A. flavus está 
condicionado a temperatura entre 10 e 43 ºC, com a temperatura ótima aos 33 ºC. 
Contudo, considera-se que a produção dessa micotoxina ocorra entre 13-37 ºC. Quanto 
ao A. parasiticus, seu crescimento é favorecido entre 12 e 42 ºC, sendo a 32 ºC o 
ambiente mais vantajoso. A produção da aflatoxina vincula-se a temperatura de 12 a 42 
ºC (ICMSF, 1996). 
 
A International Agency for Research on Cancer (IARC, 2002) classificou as aflatoxinas, 
por meio de estudos, como carcinógenos para humanos - Grupo 1. Estas, são 
absorvidas no trato gastrintestinal e biotransformadas no fígado, o qual é afetado por 
neoplasias, mesmo com a ingestão de baixas dosagens. Para isso, a AFB1 sofre 
ativação metabólica, formando ligações covalentes com o ácido desoxirribonucléico 
(DNA), o ácido ribonucléico (RNA) e proteínas, gerando adutos que levam a 
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desregulação celular, e consequentemente, a morte celular (MAIA, DE SIQUEIRA, 
2007). 
 
A legislação atual determina apenas para a AFB1 os limites tolerados nesses produtos, 
que não podem ultrapassar 10 μg / kg de alimento. No Brasil, o limite é de 50 µg kg-1 
para aflatoxinas totais, bem como na União europeia (BRASIL, 2002) (FAO, 2004). A 
AFB1 é capaz de desencadear efeitos agudos e crônicos, quando não ingerida em 
doses letais. A literatura demonstrou que a dose média de AFB1 capaz de estimular a 
produção de tumores, DT50 (µg kg-1 p.c.dia-1) em diversas espécies, entre elas, cães 
e gatos, é de DT50 igual a 1.0 e 0.6, respectivamente (DINIZ, 2002). 
 
Devido à relevância pública do assunto e seu impacto quanto à saúde dos animais, o 
presente trabalho objetivou determinar a presença de AFB1 em rações de cães e gatos 
adquiridas em um bairro do município de Natal/RN. Buscou-se utilizar a cromatografia 
em camada delgada (CCD) associada, para confirmação, ao uso de substância 
reveladora específica para aflatoxinas, bem como analisar se há interferência de fatores 
extrínsecos – custo da ração, armazenamento, temperatura e umidade do local – no 
desenvolvimento do fungo produtor da AFB1. 
 
Metodologia 

 

2.1 Amostras 

Foram utilizadas amostras de rações de cães e gatos, obtidas no comércio do bairro do 
Alecrim, Zona Leste de Natal/RN/Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia - INMET, a cidade de Natal/RN, entre os anos de 1981-2010, apresentou 
a maior taxa de umidade entre os meses de junho e agosto, enquanto que o maior índice 
de temperatura refere-se aos meses de fevereiro e março (INMET, 2010). As amostras 
foram adquiridas em dois períodos distintos, sendo estes setembro/2018 e março/2019, 
referentes ao período úmido e seco, respectivamente. Dessa forma, coletaram-se 
quatro amostras em cada período, sendo duas rações para cães e duas rações para 
gatos. Ainda, a escolha das amostras foi realizada utilizando o critério do custo de cada 
ração. Assim, cada tipo de ração, seja ela destinada ao consumo de cães ou gatos, foi 
subdividido em duas categorias: alto custo e baixo custo, padronizados pela marca do 
fabricante para ambos os períodos, com o intuito de avaliar os possíveis interferentes 
externos. Ao total, coletaram-se oito amostras de rações, armazenadas e 
comercializadas em sacos abertos em temperatura ambiente e de forma granel. As 
amostras foram conduzidas para o Laboratório de Toxicologia do Departamento de 
Farmácia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram identificadas 
de acordo com o tipo e o custo, para serem trituradas e analisadas posteriormente. O 
material após triturado em laboratório, foi acondicionado em geladeira, com o intuito de 
previnir possíveis contaminações após a aquisição das amostras, e com isso, evitar a 
promoção de resultados falso-positivos. Ainda, após retirada a alíquota para análise, as 
amostras trituradas foram mantidas nessas mesmas condições com o objetivo de serem 
utilizadas para confirmação de resultados, se necessário. 

2.2 Materiais 

O padrão de aflatoxina B1 utilizado foi da marca Sigma - Aldrich, mantido sob 
temperatura de congelamento, devidamente protegido da luz e vedado, até o momento 
da preparação da solução-padrão (com clorofórmio). Esta, foi armazenada em frasco de 
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cor âmbar, vedado e sob temperatura de congelamento. A solução-padrão utilizada 
apresenta a concentração 10µg/mL. 

2.3 Metodologia 

Para a detecção das aflatoxinas adotou-se como procedimento padrão a metodologia 
preconizada na literatura (SOARES, RODRIGUEZ-AMAYA, 1989), escolhendo-se como 
método de identificação a técnica de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) de 
sílica com fluorescência. Para a separação, extração e purificação da aflatoxina B1 foi 
utilizado o método descrito pelo International Official Methods of Analysis(AOAC, 1999), 
o qual foi adaptado na presente pesquisa. Na metodologia modificada, substituiu-se o 
sulfato de zinco por sulfato de cobre (TEIXEIRA, 2008). Além disso, optou-se pela 
utilização de processos que aceleraram essa etapa de extração, como o uso do banho-
maria (SEKIYAMA et al., 2005) e a adição do celite (TEIXEIRA, 2008), responsável por 
flocular os possíveis interferentes com o intuito de retirá-los na filtração. 

Na CCD, utilizou-se um sistema de eluição constituído de clorofórmio - acetona - álcool 
isopropílico (85:10:5 v/v/v) para separar os compostos (BOTURA, 2005), e a observação 
foi de forma visual, pelo aparecimento de manchas fluorescentes, frente à luz UV a 254 
nm, em comparação com a solução-padrão utilizada. A presença ou a ausência de 
aflatoxinas foi confirmada por revelação química com aplicação de ácido sulfúrico 25% 
na cromatoplaca (ROCHA, 2008), visto que diversos estudos utilizam essa solução 
aquosa em distintas concentrações para o mesmo objetivo (BUGNO, 2006; SILVA, 
2002). 

Todas as adaptações incrementadas nesse estudo foram validadas por meio de ensaios 
com a solução-padrão e alíquotas de amostras de rações artificialmente contaminadas 
em laboratório, as quais provaram que o método modificado foi capaz de extrair e 
identificar – com resultado positivo – amostras submetidas nos testes que antecederam 
a pesquisa realizada. 

Dessa forma, avaliou-se 12,5 g das amostras de ração, que foram previamente 
trituradas e realizou-se o procedimento em duplicata para cada tipo de ração. Em um 
Erlenmeyer as amostras foram adicionadas junto a 7,5 mL KCl 4% e 67,5 mL de 
metanol, sendo a mistura colocada sob agitação por 30 minutos em agitador shaker. 
Após a agitação, o extrato é filtrado em papel de filtro, originando 37,5 mL de filtrado 1. 
Ao filtrado 1, adicionou-se 37,5 mL de sulfato de cobre e 1 g de celite, misturando até a 
floculação. O material contido no béquer foi novamente filtrado, originando 37,5 mL do 
filtrado 2. Transferiu-se o filtrado 2 para um funil de separação, onde se adicionou 37,5 
mL de água destilada e 10 mL de clorofórmio. A partir disso, obteve-se a separação de 
duas fases, que são homogeneizadas por 3 minutos, e retirada a fase clorofórmica do 
funil de separação, realizando a adição de 10 mL de clorofórmio à fase que restou. 
Realizou-se a mesma etapa de extração, juntando a nova fase extraída ao que foi 
extraído anteriormente. Após extração líquido-líquido, o extrato foi submetido ao banho-
maria a 80ºC até secura, sendo ressuspendido com 0,5 mL de clorofórmio e aplicado 
em cromatoplaca com o auxílio de capilar. Na mesma placa, adicionou-se também a 
solução-padrão, com auxílio de capilar. Após a aplicação a placa foi eluída com a fase 
móvel descrita anteriormente e em seguida, foi seca e visualizada utilizando a câmara 
UV. A determinação qualitativa foi feita pela comparação da fluorescência e do fator de 
retenção (Rf) das amostras em relação ao padrão de aflatoxina B1 utilizado. 
Posteriormente, procedeu-se com o teste de confirmação, utilizando 10mL de solução 
de ácido sulfúrico 25%, a qual foi pulverizada sobre a cromatoplaca, com o intuito de 
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observar na luz UV a mudança da fluorescência da solução padrão e das amostras que 
possam estar contaminadas, de azul fluorescente para amarelo-esverdeado 
fluorescente. 

 
Resultados e Discussões 

 

A presença de micotoxinas está relacionada com o desenvolvimento de fungos, e isso 
é condicionado a diversos fatores, tais como a temperatura e a umidade. O Aspergillus 
flavus, por exemplo, pode ser encontrado em 85% de umidade relativa do ar (0,85 de 
atividade de água) e temperatura ótima de 25-30 ºC (MAIA, DE SIQUEIRA, 2007). Em 
grãos, a temperatura exibe grande influência na contaminação, variando entre 11 e 37 
ºC (ZLOTOWSKI, 2004). Outros interferentes, como a forma de produção até o 
armazenamento também são capazes de facilitar a produção de micotoxinas. Grande 
parte das rações comercializadas é constituída por grãos e cereais, o que podem ser 
também a origem dessa contaminação nos alimentos destinados a animais. 

Inicialmente, por meio da realização de testes com amostras contaminadas 
artificialmente com o padrão de aflatoxina B1, pode-se confirmar que o método adotado 
ao ser modificado é capaz de extrair e quantificar a aflatoxina B1 em rações para 
animais, visto que todos os testes efetuados apresentaram as mesmas marcas azul-
fluorescente com Fator de Retenção (Rf) igual ao do padrão aplicado diretamente na 
cromatoplaca, como pode ser visto na Figura 1. Quanto ao método de confirmação com 
ácido sulfúrico a 25%, pode-se inferir que ambos - amostra contaminada artificialmente 
e padrão - apresentaram mudança de fluorescência para amarelo-esverdeado, 
indicando que o método é confirmatório para a aflatoxina B1 utilizada, observado na 
Figura 2. 

As amostras, analisadas em duplicata com o intuito de confirmar o resultado negativo 
ou positivo sobre a presença de aflatoxinas B1, se mostraram concordantes para todas 
as dezesseis alíquotas que representaram as oito amostras utilizadas nesse estudo. 
Todas as rações foram submetidas ao mesmo teste qualitativo, e, independente do 
resultado apresentado durante a CCD empregada, foram também avaliadas no 
processo de revelação química utilizando o ácido sulfúrico a 25%. 

A partir das análises feitas com as amostras referentes ao período úmido, constatou-se 
que as rações não apresentaram manchas com características iguais ao padrão 
aplicado, bem como o Rf, como expressado na Tabela 1. Esse resultado negativo foi 
confirmado após a pulverização do ácido sulfúrico a 25% sobre a cromatoplaca. Ainda, 
vale-se destacar que apesar disso, algumas amostras desse período destacaram 
manchas com Rf distindo do padrão de AFB1, como pode ser visto nas Figuras 5-10. 

As análises do período seco apresentaram resultados semelhantes ao que foi 
observado no período anterior testado, visto na Tabela 1. Todas as amostras 
examinadas não expressaram sinais de contaminação por aflatoxinas quando 
comparadas ao padrão utilizado. Com o auxílio da solução reveladora, o resultado 
desfecho foi o mesmo do período úmido. Entretanto, as amostras também evidenciaram 
manchas com características diversas do padrão de AFB1, demonstradas nas Figuras 
11-12 e 15-16. 
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Dessa forma, pode-se inferir que as amostras não apresentaram sinais evidentes de 
contaminação por aflatoxinas, em específico, a aflatoxina B1, a qual foi utilizada como 
padrão nos experimentos descritos. Contudo, não se pode afirmar que há risco zero de 
contaminação apesar do resultado mostrado ser negativo, tendo em vista que NEVES 
e colaboradores (2009) mostraram que, em concentrações muitobaixas, a CCD não é 
capaz de detectar a presença da aflatoxinas, necessitando, portanto, de um método com 
maior sensibilidade. Ao que concerne o surgimento de manchas diversas em algumas 
das amostras, é possível afirmar que estas podem ser decorrentes da própria 
composição das rações avaliadas. 

Diante do exposto, pode-se explicitar diversas razões pelas quais os resultados obtidos 
foram negativos pelo método de CCD, incluindo a própria sensibilidade da técnica. Em 
estudo realizado por SHARMA & MÁRQUEZ (2001), analisou-se um total de 35 
amostras de rações, as quais 19 eram para cães e 16 para gatos. Por meio da 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), demonstrou-se que 79% das amostras 
de rações de cães estavam contaminadas com aflatoxinas, enquanto que as para gatos 
100% evidenciaram a presença dessa micotoxina. Ainda, a pesquisa expôs que a AFB1 
foi a mais recorrente nas análises. A CLAE é um método analítico mais sensível que a 
CCD, o que justificaria a diferença dos resultados alcançados. 

Ainda, é possível elencar fatores que não podem ser controlados na pesquisa. Entre 
eles, enquadra-se o armazenamento feito no local de aquisição das amostras, que 
apesar de serem comercializadas de forma aberta, não contribuiu para o 
desenvolvimento de fungos e, consequentemente, a produção de micotoxinas. Esse 
armazenamento pode ser influenciado pela rotatividade do produto nesse 
estabelecimento, visto que produtos de alto giro comercial não ficariam expostos por 
muito tempo nessas condições favoráveis ao crescimento fúngico. 

Os resultados descritos aqui corroboram com o que foi estudado por MAIA & SIQUEIRA 
(2002), onde se utilizaram 45 amostras de rações para cães e 25 amostras de rações 
para gatos e obtiveram como desfecho que apenas 4 amostras estavam contaminadas, 
com incidência de 6,7% e 4% para cada tipo, respectivamente. Ainda, após a 
quantificação, conclui-se que as 4 amostras mesmo contaminadas, não ultrapassaram 
os limites estabelecidos pela legislação brasileira. Nesse estudo, justificou-se que os 
baixos índices de contaminação podem ter sido influenciados pela utilização de 
fungicidas na própria formulação pelas indústrias, como o sulfato de cobre, o que inibiria 
o desenvolvimento dos fungos e a produção de micotoxinas. Portanto, esse fator 
também pode estar interligado aos resultados negativos deste trabalho. 

 
Conclusão 
 

Através dos experimentos realizados neste estudo não foi possível determinar a 
presença de aflatoxinas em amostras de rações destinadas a alimentação de cães e 
gatos que são comercializadas na cidade de Natal/RN/Brasil. Apesar disso, é legítimo 
concluir que a realização de uma fiscalização maior em estabelecimentos responsáveis 
por comercializar rações expostas a temperaturas e umidade altas faz-se necessário a 
fim de evitar a proliferação de microrganismos capazes de produzir aflatoxinas, que 
comumente estão presentes nesse tipo de insumo. Ainda, também é essencial que essa 
fiscalização seja feita na etapa de produção, adotando-se metodologias que previnam 
a contaminação ou que removam esses microorganismos e os seus metabólitos. 
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Ainda, é possível afirmar que é indispensável à adoção de metodologias mais 
específicas, posto que este estudo utilizou-se apenas de um sistema qualitativo, onde 
há a possibilidade de não ser detectado pequenas quantidades desse contaminante. 
Além disso, é imprescindível a utilização de uma amostragem maior, com a finalidade 
de tornar mais próximos os resultados da realidade do comércio de rações, bem como, 
o uso de padrões que abranjam um número mais amplo de subtipos de aflatoxinas, a 
fim de usá-los como referência para as amostras a serem analisadas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Teste de validação do método com amostra de ração artificialmente 
contaminada sob luz UV. 
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Figura 2: Teste de validação do método com amostra de ração artificialmente 
contaminada sob luz UV com ácido sulfúrico 25. 

 

 

Figura 3: CCD de amostra de ração para cães (alto custo) sob UV - período úmido. 
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Figura 4: CCD de amostra de ração para cães (alto custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25% - período úmido. 

 

 

Figura 5: CCD de amostra de ração para cães (baixo custo) sob UV - período úmido 
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Figura 6: CCD de amostra de ração para cães (baixo custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25% - período úmido. 

 

 

Figura 7: CCD de amostra de ração para gatos (alto custo) sob UV - período úmido 
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Figura 8: CCD de amostra de ração para gatos (alto custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25% - período úmido. 

 

 

Figura 9: CCD de amostra de ração para gatos (baixo custo) sob UV - período úmido. 
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Figura 10: CCD de amostra de ração para gatos (baixo custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25% - período úmido. 

 

 

Figura 11: CCD de amostra de ração para cães (alto custo) sob UV - período seco. 
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Figura 12: CCD de amostra de ração para cães (alto custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25 - período seco. 

 

 

Figura 13: CCD de amostra de ração para cães (baixo custo) sob UV - período seco. 
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Figura 14: CCD de amostra de ração para cães (baixo custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25 - período seco. 

 

 

Figura 15: CCD de amostra de ração para gatos (alto custo) sob UV - período seco. 
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Figura 16: CCD de amostra de ração para gatos (alto custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25 - período seco. 

 

 

Figura 17: CCD de amostra de ração para gatos (baixo custo) sob UV - período seco. 
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Figura 18: CCD de amostra de ração para gatos (baixo custo) sob UV após pulverização 
com ácido sulfúrico 25% - período seco. 

 

 

Tabela 1- Resultados das análises de amostras de rações para cães e gatos por CCD 
e revelação com ácido sulfúrico 25% 
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TÍTULO: Atuação do enfermeiro no processo de saúde-adoecimento e na assistência à 

saúde da pessoa indígena: uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Identificar a atuação do enfermeito no processo saúde e doença e na 
assistência à saúde da pessoa indígena. Método: Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa da literatura que busca responder a seguinte questão norteadora: "Qual a 
produção científica da literatura sobre a atuação do enfermeiro no processo saúde e 
doença e na assistência à saúde da pessoa indígena?" Encontrou-se 54 artigos sobre 
a temática, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra constituiu-
se de 7 estudos. Resultados: A análise dos estudos investigados, identificou a 
necessdiade do profissional enfermeiro considerar os aspectos culturais da população 
indígena, sempre que assistir esse grupo étnico, para que possa garantir a prestação 
do cuidado integral e uma assistência sistematizada. Conclusão: Os resultados indicam 
a importância da comunidade e complementação dos estudos, por parte do enfermeiro 
junto a populações culturalmente específicas, como pe o caso da população indígena. 
 
Palavras-chave: População indígenaSaúde de populações indígenasProcesso de 

enfermagem 

TITLE: Nurses's role in the health-illness process and health care of indigenous people: 

an integrative review 

Abstract 

 

Objective: To identify the role of nurses in the health and disease process and health 
care of indigenous people. Method: This is an integrative literature review study that 
seeks to answer the following guiding question: "What is the scientific production of 
literature on the role of nurses in the health and disease process and health care of 
indigenous people?" There were 54 articles on the theme, after applying the inclusion 
and exclusion criteria, the sample consisted of 7 studies. Results: The analysis of the 
investigated studies identified the need for the professional nurse to consider the cultural 
aspects of the indigenous population, whenever assisting this ethnic group, so that it can 
ensure the provision of comprehensive care and systematized care. Conclusion: The 
results indicate the importance of the community and the complementation of studies by 
the nurse with culturally specific populations, such as the case of the indigenous 
population. 
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Keywords: Indigenous population; health of indigenous populaton; nursing process 

Introdução 
Existem cerca de 896,9 mil indígenas vivendo em solo brasileiro (IBGE, 2010). Ainda 
que aparentemente seja um número expressivo, este grupo étnico vem passando por 
uma complexa transformação social, enfrentando problemas como invasões e 
degradações de terras, a exploração do trabalho, o aliciamento para o mundo do crime 
e o êxodo desordenado, o que aumenta o número de indígenas vivendo em situação de 
pobreza quase extrema (PAIVA, 2016), sendo estes, alguns dos fatores que interferem 
no processo saúde-doença dessa população (OLIVEIRA, 2010).  
O Ministério da Saúde (2002) publicou a Portaria nº 254, no dia 31 de janeiro de 2002, 
a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), a qual garante 
a assistência integral a esta população de acordo com os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS). No entanto, para o seu atendimento integral, é necessário atender aos 
aspectos culturais dessa população, isto é, que sejam considerados, desde a instituição 
das políticas públicas até o desenvolvimento do processo de trabalho dos profissionais 
de saúde (BORGES; OLIVEIRA, 2016). 
Pois, o processo saúde e doença necessita ser levantado a partir dos aspectos culturais 
envolvidos. Ou seja, em cada contexto específico das etnias, estas devem ser 
identificadas a partir das características de suas enfermidades e condições de saúde as 
quais, estão presentes, dado o acesso limitado de informações e do pouco número de 
estudos a respeito. Por outro lado, têm-se que lidar com a percepção da população 
indígena referente ao entendimento do “estar doente”. 
Entende-se que, talvez os aspectos culturais e de organização social da população 
indígena, possam promover uma baixa procura aos serviços de saúde. Nota-se que, 
como a promoção da saúde difere de um território para outro há a necessidade de se 
avaliar todo o contexto de saúde da população indígena, para assim planejar e 
implementar ações de saúde para a mesma (BRASIL, 2016). 
Por essa razão, destaca-se a importância da atuação do profissional enfermeiro que 
deve estar preparado para assistir a pessoa indígena integralmente, como educador em 
saúde, no planejamento de ações em saúde (BORGES; OLIVEIRA, 2016), na 
identificação de fatores de risco, na prevenção e promoção da saúde, recuperação, cura 
e cuidados paliativos, levando em consideração os aspectos geográficos, culturais, 
econômicos e sociais que permeiam o contexto de saúde da população indígena(SILVA; 
GONÇALVES; NETO, 2003). 
Porém, observa-se que na realidade, o enfermeiro , passa por dificuldades geradas ao 
fato da pouca ou nenhuma, abordagem dessa temática em sua formação (RIBEIRO et 
al, 2017). Algo parecido, também vivenciado pelos autores-pesquisadores dessa 
revisão, o que nos motivou a realizar o presente estudo. 
Acredita-se que essa investigação possa contribuir para uma reflexão acerca da 
assistência de enfermagem à saúde da pessoa indígena, ao elucidar as atribuições do 
profissional enfermeiro nos cuidados em saúde, além de estimular a discussão do 
processo de ensino-aprendizagem dos enfermeiros em formação, na das competências 
e habilidade essenciais ao cuidado em saúde indígena, e sua interface cultural no 
atendimento integral, contínuo e de maneira humanizada. 
Para isso, este trabalho tem como objetivo identificar a atuação do enfermeiro no 
processo saúde e doença e na assistência à saúde da pessoa indígena. 
 
Metodologia 
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Estudo de revisão integrativa da literatura seguindo-se os passos a seguir: elaboração 
da questão norteadora; identificação de estudos relevantes; seleção dos estudos com a 
tabulação dos dados; e síntese dos resultados. 

Assim esse estudo tem a seguinte questão norteadora: Qual a produção científica da 
literatura sobre a atuação do enfermeiro no processo saúde e doença e na assistência 
à saúde da pessoa indígena? Tal elaboração foi realizada a partir do acrônimo PCC, 
que consiste na identificação do P= População: neste contexto, a população é composta 
pelos profissionais enfermeiros; C= Conceito: Assistência de enfermagem; e 
C=Contexto: Pessoa indígena. 

O levantamento bibliográfico realizou-se, através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
ScientificElectronic Library Online (SciELO) e no Portal de Aperfeiçoamento Pessoal de 
Pesquisa Superior (CAPES, no período entre julho a agosto de 2019, nas bases de 
dados Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS, Banco de 
Dados em Enfermagem (BDENF) e SciELO. Desconsiderou-se teses, livros e portarias. 
Seguiu-se à escolha dos descritores Descritores em Ciências da Saúde (DECS), são 
eles: População Indígena(1)/Población Indígena/IndigenousPopulation; Saúde de 
Populações Indígenas (2)/Salud de Poblaciones Indígenas/Health 
ofIndigenousPeoples; e, Processo de Enfermagem (3)/Processo de Enfermería/Nursing 
Process. 

Os descritores foram cruzados entre si, com o uso do operado booleano AND, três vezes 
em cada base de dados, indicando a seguinte sequência: 1 AND 2 AND ; 1 AND 3; e 2 
AND 3. Além disso, não utilizou-se filtros de busca para proporcionar um achado maior 
dos estudos que abordassem o tema e respondessem a questão norteadora 

Incluiu-se nesse estudo, àqules provenientes de pesquisas originais e revisões de 
literatura, e que abordassem a atuação do enfermeiro no processo saúde-adoecimento 
e assistência à saúde de população indígena. Excluíram-se aqueles que não 
respondiam a pergunta norteadora, resumos, carta ao editor, monografias e teses. 

Para a análise dos estudos selecionados, fez-se uma leitura inicial do título e resumo e 
depois, os incluídos tiveram o texto lido na íntegra, possibilitando a decisão da sua 
inclusão final para compor essa revisão. Logo após, os estudos foram analisados 
descritivamente. O fluxograma pode ser visualizado no ANEXO I. 

 
Resultados e Discussões 

 

A exploração da literatura resultou no achado de um total 54 artigos, obtendo-se no final 
uma amostra de final de 7 estudos, publicados entre os anos de 2003 a 2017. Obteve-
se maior quantidade de artigos entre os anos 2016 (2 artigos) e 2017 (2 artigos), 
demonstrando ser esse tema é contemporâneo com necessidade de ser mais 
explorado. Apenas um estudo aconteceu na Colômbia, 6 são originários de pesquisas 
realizadas no Brasil, e uma delas trata de uma revisão integrativa. Em relação ao idioma 
da publicação, 1 artigo encontrava-se em espanhol, 6 em português e 1 em inglês. 

Os estudos foram classificados segundo o nível de evidência, nos quais identificaram-
se que 6 publicações classificaram-se no nível IV e 1 no nível V. 
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Para apresentar os principais achados após a leitura dos estudos, construiu-se um 
Quadro (ANEXO II), demonstrativo contendo informações sobre o nome dos autores, 
ano de publicação, objetivos e principais resultados. 

A análise dos estudos, identificou que a maioria das pesquisas (4 artigos) afirmaram 
que o enfermeiro deve levar em consideração os aspectos culturais de cada população, 
respeitando-a e pautando seu cuidado através da mesma (CASTILLO; LOPEZ-DIAZ, 
2017; BORGES; OLIVEIRA, 2016; RIBEIRO; FORTUNA, 2015; SILVA; GOLÇALVES; 
NETO, 2003). 

Para isso, é necessário entender o significado de doença para o indígena que, segundo 
Ribas, Concone e Picoli (2016), varia de acordo a diversidade cultural de cada aldeia, 
sendo necessário conhecer cada grupo indígena. 

Para os indígenas, o processo de cura está ligado ao uso de plantas medicinais e 
práticas espirituais, caracterizando o cuidado biomédico como um complemento 
(RIBAS; CONCONE; PICOLI, 2016). Segundo Grupioni, Vidal e Fischman (2001), os 
índios consideram como cura o restabelecimento do bem-estar, necessitando de uma 
restauração das relações ameaçadas pela doença, considerando-se importante o 
trabalho dos xamãs. 

Na realidade brasileira, local da maioria dos estudos levantados, por exemplo, a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 

É a responsável pelo atendimento em saúde aos povos indígenas em seus territórios. 
Estima-se que, entre os anos de 2014 a 2018, houve 16,2 milhões de atendimentos 
relacionados à vacinação, saúde bucal, acompanhamento de pré-natal, entre outros 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), contudo os serviços em saúde ofertados ainda são 
incipientes e não são oferecidos de acordo com a real necessidade dessa população. 

A análise também demonstrou a importância da assistência integral à saúde desses 
povos, em atendimento aos princípios do Sistema de Saúde do país, que o habitam 
reconhecendo a importância do enfermeiro nessa assistência. 

Nesse contexto, a enfermagem dispõe da Teoria da Universalidade e Diversidade do 
Cuidado Cultural. Esta teoria descreve as dimensões da estrutura cultural e visão de 
mundo de cada cultura e como esta interfere no cuidado de enfermagem e na relação 
entre quem cuida e quem é cuidado (RIBEIRO et al, 2017; VIEIRA et al, 2016; BORGES; 
OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA et al, 2012). 

Para isso, é necessário que os profissionais de saúde, além do modelo biomédico 
passem a utilizar o modelo da vigilância à saúde com vistas a integrar o olhar o indivíduo 
como todo, levando em consideração diferentes determinantes e condicionantes à 
saúde como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos, entre outros, 
que podem influenciar na ocorrência de problemas de saúde, afetando o bem estar das 
pessoas (BUSS; FILHO, 2007). 

Kalichman e Ayres (2016) defendem que, ao atingir a integralidade à saúde individual o 
profissional consegue promover, prevenir, tratar e reabilitar o indivíduo; contudo, para 
conseguir chegar a tal fato, Buss e Filho (2007) explicam que é necessário trabalhar 
com base no estilo de vida, das redes de apoio e realidades comunitárias de saúde, 
condições socioeconômicas e da cultura e do ambiente no qual a pessoa se insere. 
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Nessa perspectiva, Confalonieri (1989) afirma que os profissionais passam por 
dificuldades para garantir esta integralidade, tais como a transculturação no sentido das 
diferenças culturais de acordo com cada grupo indígena, além da diferença da cultura 
entre o profissional de saúde não indígena e a pessoa indígena, assim como a situação 
geográfica, o que pode dificultar uma atenção contínua, além da questão de mudança 
no perfil epidemiológico de um grupo indígena. 

Os resultados dessa revisão demonstraram que o enfermeiro deve realizar um cuidado 
sistematizado, embasado em uma metodologia, apontando-se a importância para o 
registro de e da gestão de enfermagem (RIBEIRO et al, 2015; SALES et al, 2016), 
corroborando com as resoluções dos Conselhos de Enfermagem vigentes em cada 
território/nação que componham em sua população a população indígena, promovendo 
um cuidado contínuo e de qualidade. 

 
Conclusão 
 

Esse estudo contribuiu para a identificação do conhecimento sobre a atuação do 
enfermeiro na assistência à saúde da população indígena, indicando as principais 
ações, que devem ser realizadas no desenvolvimento dessa assistência. 

Em relação a assistência à saúde, observou-se que o enfermeiro deve levar em 
consideração os aspectos culturais da pessoa indígena, respeitando o significado de 
saúde e doença de cada etnia, prestando cuidados complementares ao cuidado 
tradicional, proporcionando uma assistência culturalmente congruente. 

Concernente a integralidade do cuidado, notou-se a importância de uma assistência 
embasada no modelo da vigilância à saúde, considerando o significado amplo de saúde 
e observando os determinantes e condicionantes sociais da saúde, tornando possível 
uma assistência resolutiva e voltada para o indivíduo/população. 

Além disso, notou-se que o enfermeiro é peça importante na gestão do cuidado, 
devendo promovê-lo sistematicamente, por meio do uso do Processo de Enfermagem, 
havendo a necessidade do registro das ações de enfermagem para seja possível 
contribuir para um cuidado contínuo de qualidade. 

Nessa perspectiva, também se percebe a necessidade de estudos que aprofundem a 
produção das evidências para fundamentar a prática assistencial do enfermeiro na 
saúde dos povos indígenas, com informações epidemiológicas, clinicas, sociais, 
antropológicas e culturais que auxiliam na estruturação e gestão do cuidado em saúde 
e enfermagem. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e caracterização de sistemas binários com hidroxipropil-β-

ciclodextrina e derivado 2-aminotiofeno 

Resumo 

 

O 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN) é uma nova entidade 
química que possui uma ampla gama de atividades biológicas para as quais pode ser 
utilizado. Entretanto, devido a sua baixa solubilidade em meio aquoso, seu uso na 
terapêutica é limitado. Dessa maneira, este trabalho visa o desenvolvimento e 
caracterização de sistemas binários 6CN-hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), com 
o objetivo de elevar a solubilidade em água do 6CN. Os sistemas foram preparados por 
três métodos diferentes – mistura física, malaxagem e evaporação rotativa e 
posteriormente submetidos a análises por DSC, TG, FTIR, DRX e MEV. Essas análises 
evidenciaram alterações importantes nas propriedades físico-químicas do 6CN após a 
formação dos sistemas binários, inferindo com isso a existência da associação. 

 
 
Palavras-chave: 2-aminotiofeno. Ciclodextrina. Terapia farmacológica 

TITLE: Development and characterization of binary systems with hydroxypropyl-β-

cyclodextrin and 2-aminothiophene derivative 

Abstract 

 

2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [b] thiophene-3-carbonitrile (6CN) is a new chemical 
entity that has a wide range of biological activities for which it can be used. However, 
due to its low solubility in aqueous medium, its use in therapy is limited. Thus, this work 
aims at the development and characterization of 6CN hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-
β-CD) binary systems, aiming to increase the water solubility of 6CN. The systems were 
prepared by three different methods - physical mixing, kneading and rotary evaporation 
and subsequently subjected to analysis by DSC, TG, FTIR, XRD and SEM. These 
analyzes showed important changes in the physicochemical properties of 6CN after the 
formation of binary systems, thus inferring the existence of the association. 

 
 
Keywords: 2-Aminothiophene. Cyclodextrin. Pharmacological Therapy 
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1. Introdução 

Os derivados tiofênicos pertencem ao grupo de compostos heterocíclicos aromáticos, 
estão amplamente distribuídos na natureza e muitas vezes desempenham papel 
importante em processos bioquímicos. Dessa forma, são fragmentos estruturais 
comumente incorporados em produtos farmacêuticos e compostos químicos 
(OLIVEIRA, 2014), ocupando posição especial entre as novas entidades químicas 
devido às inovações em sua síntese, além de sua estabilidade química e simplicidade 
estrutural (FERREIRA et al., 2018). Esses tiofenos possuem amplo espectro de 
atividades biológicas conhecidas, podendo atuar como analgésicos, anti-inflamatórios, 
antivirais, antifúngicos, antibacterianos, antiparasitários, antitumorais (VIANA, 2016) e 
ainda como antidepressivos, anticonvulsivantes, antipiréticos (OLIVEIRA, 2014). O 
composto 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN, Figura 1) é 
um novo protótipo pertencente a essa classe de derivados 2-aminotiofeno, cujos tais 
derivados tem sido amplamente descritos nos estudos de investigação de novas drogas. 

Figura 1: Estrutura química do 2- amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo 
(6CN). 

Como a grande maioria dos novos compostos, o 6CN possui baixa solubilidade em meio 
aquoso, o que dificulta seu uso na clínica devido a consequente baixa 
biodisponibilidade, principalmente quando se trata de medicamentos que serão 
administrados por via oral. Como alternativa possível para melhorar a solubilidade desse 
composto em água, tem-se o desenvolvimento de sistemas binários com moléculas de 
ciclodextrina (CD). 

As ciclodextrinas (CDs) são uma família de oligossacarídeos cíclicos, constituídas por 
várias subunidades de d-glucopiranose, obtidas pela degradação do amido através da 
ação da enzima ciclodextrina glicosiltransferase (MURA, 2014). Geralmente, possuem 
forma cônica truncada, apresentado cavidade hidrofóbica e extremidades hidrofílicas 
(TANG et al., 2015). 

As mais comuns são α, β e γ-CDs, dispondo, respectivamente, de seis, sete e oito 
unidades de d-glucopiranose (MURA, 2014). Estas, por sua vez, possuem derivados, e 
um deles é a hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HP-β-CD, Figura 2), que é derivado éter 
da β-CD. A HP-β-CD quando comparada a β-CD é mais solúvel e menos tóxica, tendo 
sido aprovada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA) para ser 
utilizada como agente de solubilização de drogas e potenciador de penetração (YANG 
et al., 2017). 

Figura 2: Estrutura química da hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD). 

O emprego da HP-β-CD como excipiente visa aumentar a solubilidade em água, 
melhorar a estabilidade química e aumentar a biodisponibilidade de drogas insolúveis, 
além de reduzir a toxicidade dos fármacos (YANG et al., 2017). 

Diante disso, este trabalho objetiva realizar o desenvolvimento de sistemas binários 
entre o 6CN e a HP-β-CD e caracterizá-los por meio de técnicas como DSC, TG, FTIR, 
DRX e MEV, isso levando em consideração as características do fármaco citadas acima, 
e as da HP-β-CD, visando dessa maneira a melhoria na solubilidade do 6CN, 
impactando também numa melhor biodisponibilidade do mesmo. 
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Metodologia 
 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 

O 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrila (6CN) foi sintetizado e 
fornecido pelo Laboratório de Síntese de Drogas da Universidade Estadual da Paraíba. 
A hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), por sua vez, foi adquirida da Sigma Aldrich® 
(São Paulo, SP, Brasil). Os demais reagentes e solventes utilizados eram todos de grau 
analítico. 

2.2 Desenvolvimento dos sistemas binários 

Os sistemas binários foram desenvolvidos por três métodos distintos, mistura física 
(MF), malaxagem (MAL) e rotaevaporação (ROTA). Para obtenção da mistura física 
(MF) o 6CN e a HP-β-CD foram pesadas na razão molar de 1:1, transferidas para gral 
tendo sido misturadas com o auxílio do pistilo, sem trituração até obtenção de mistura 
homogênea. O resultante foi mantido em dessecador sobre pastilha de sílica até o uso. 
No malaxado foi seguida a mesma razão molar (1:1) e protocolo da MF, no entanto, foi 
adicionada gradualmente a mistura uma solução hidroetanólica (3 etanol: 1 água), sob 
homogeneização até formação de uma pasta homogênea. Esta foi submetida a estufa 
a 50ºC por 24 horas. Após secagem completa, a amostra foi raspada e transferida para 
recipiente e mantida em dessecador sobre pastilha de sílica até o uso. O método de 
evaporação rotativa seguiu a razão molar (1:1) de 6CN e HP-β-CD que foram misturados 
e posteriormente gradualmente adicionada a solução hidroetanólica (3 etanol: 1 água) 
até completa homogeneização. A mistura obtida foi submetida a rotaevaporação sob 
vácuo a 40ºC utilizando evaporador rotativo (IKA RV10, GEHAKA, (Staufen, Baden-
Wurttemberg, Alemanha) a 150 rpm. A amostra foi então seca em estufa a 50ºC por 24 
horas e finalmente, em seguida, raspada e transferida para recipiente e acondicionada 
em dessecador sobre pastilhas de sílica até o uso (FERREIRA et al., 2018). 

2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas em aparelho 
DSC 50 (Shimadzu®, Tóquio, Japão) no qual alíquotas de aproximadamente 3 mg de 
cada amostra (6CN; HP-β-CD; e os sistemas binários: MF; MAL; ROTA) foram 
hermeticamente seladas em cadinho de alumínio. Um cadinho de alumínio vazio foi 
utilizado como referência durante a análise. A taxa de aquecimento foi de 10ºC por 
minuto dentro de uma faixa de temperatura que variou de 25 a 350ºC sob atmosfera 
dinâmica de N2 (50 mL por minuto). Antes do teste, foi utilizado índio como padrão para 
a calibração da entalpia. 

2.4 Análise Termogravimétrica (TG) 

Para as análises termogravimétricas (TG) utilizou-se um analisador termogravimétrico 
DTG 60 (Shimadzu®, Tóquio, Japão). Foram pesadas alíquotas de aproximadamente 3 
mg de cada amostra (6CN; HP-β-CD; e os sistemas binários: MF; MAL; ROTA) e 
adicionadas em cadinho de alumínio. Um cadinho de alumínio branco foi usado como 
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referência no momento das análises. O aquecimento foi a uma taxa de 10ºC por minuto 
respeitando o intervalo de temperatura de 30 a 500ºC sob atmosfera dinâmica de N2 
(100 mL por minuto). Os dados foram processados usando o software TA-60 Shimadzu. 
Antes do teste, o equipamento foi calibrado com alumínio. 

2.5 Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Para as análises de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), foram 
produzidas pastilhas de KBr contendo 6CN, HP-β-CD e os três sistemas binários (MF; 
MAL; ROTA), para isso adicionou-se 2 mg de cada amostra em 200 mg de KBr que 
foram prensadas em prensa hidráulica de 10 toneladas. Os espectros foram obtidos 
utilizando espectrômetro Shimadzu® IRPrestige-21, com comprimento de onda que 
variou de 400 a 4000 cm-1, com 20 varreduras e resolução espectral de 4 cm-1. 

2.6 Difração de Raios X (DRX) 

O perfil cristalino de todas as amostras (6CN; HP-β-CD; e os sistemas binários: MF; 
MAL; ROTA) foi verificado utilizando a difração de raio X (DRX), onde os padrões foram 
registrados em difratômetro D2 Phaser (Bruker, Billerica, MA, EUA) usando radiação 
CuKα (λ = 1,54 Å) com um filtro de Ni, na variação de 3º a 45º (2θ), com passo de 0,02º, 
corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV e um detector Lynxeye. 

2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das amostras (6CN; HP-β-CD; e os sistemas binários: MF; MAL; ROTA) 
foi observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), na qual as amostras foram 
fixadas em fita de carbono dupla face e a análise morfológica realizada por um 
microscópio de mesa TM3000 (HITACHI ®, (Chiyoda, Tóquio, Japão) a uma tensão de 
3 kV. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

DSC é uma ferramenta importante para a investigação da interação entre moléculas 
hospedeiras. Quando moléculas de droga são incluídas na cavidade da ciclodextrina, 
seus pontos de fusão geralmente mudam para diferentes temperaturas ou desaparecem 
(JADHAV; PORE, 2016). As curvas de DSC tanto para as substâncias isoladas (6CN e 
HP-β-CD) como para os sistemas binários (MF; MAL; ROTA) são apresentadas na figura 
3 abaixo. 

Figura 3: Curvas de DSC correspondente ao 6CN, HP-β-CD e os sistemas binários 
obtidos por MF, MAL e ROTA. 

A curva do 6CN mostra dois eventos endotérmicos. O primeiro ocorreu entre 144,94 e 
150,91ºC, sendo característico de sua fusão (Tpico: 145.78ºC Tonset:144,94ºC; 
Tendset: 150,91ºC; ΔH: -184,26J/g), e caracterizando sua cristalinidade, devido à 
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presença desse evento de forma bem definida. O segundo, por sua vez, aconteceu no 
intervalo de 195,61 a 231,90ºC, o que é indicativo da ocorrência da degradação do 6CN 
(Tpico: 222,23ºC Tonset:195,61ºC; Tendset: 231,90ºC; ΔH: -348,86J/g). 

Para a HP-β-CD somente um evento endotérmico foi identificado na curva (Tpico: 
120,70ºC Tonset:117,17ºC; Tendset: 126,63ºC; ΔH: -22,81J/g), podendo este ser 
atribuído a perda de água, com é citado por Tang et al., 2015, devido ao processo de 
desidratação. Nenhum pico endotérmico de fusão foi evidenciado, sugerindo seu caráter 
amorfo (JADHAV; PORE, 2016). Esse processo de fusão somente ocorreria acima de 
300ºC como é evidenciado por Campos et al., 2019. 

Os sistemas binários MF, MAL e ROTA apresentaram um novo evento, não existente 
na curva do 6CN e da HP-β-CD, que exibem Tpico igual a 90,40ºC, 69,21ºC e 83,85ºC, 
respectivamente. Esses eventos podem ser atribuídos ao enfraquecimento do grau de 
cristalização do 6CN quando as interações foram estabelecidas (YANG et al., 2017), 
podendo sugerir dessa maneira que houve síntese dos complexos. 

3.2 Análise Termogravimétrica (TG) 

A termogravimetria é uma análise térmica destrutiva que monitora a variação de massa 
de uma amostra em função da temperatura ou do tempo em um ambiente de 
temperatura e atmosfera controladas (FERREIRA et al., 2018). Abaixo, na figura 4 estão 
representadas as curvas de TG para o 6CN, HP-β-CD e os sistemas binários obtidos 
por MF, MAL e ROTA. 

Figura 4: Curvas de TG do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, MAL 
e ROTA. 

A curva de TG para o 6CN mostra apenas um único evento entre 166,88 e 260,46ºC, 
com perda de massa de Δm = 98,59%, resultado esse que corrobora com os achados 
de Ferreira et al., 2018. Assim como o 6CN, a HP-β-CD também possui somente um 
evento de perda de massa bem definido, o qual ocorre de 305,08 a 375,05ºC, com Δm 
= 83,08%, concordando dessa forma com o que foi relatado por Yuan, Liu e Liu (2015), 
uma vez que, tem-se que para a HP- β-CD nenhuma perda de peso óbvia é observada 
em temperatura inferior a 300ºC. 

Dessa maneira, as curvas dos sistemas binários também se apresentaram com perda 
de massa única. A MF obteve início em 302,92ºC e fim em 388,91ºC, com perda de 
peso de Δm = 78,51%. O MAL alcançou perda de Δm = 77,59%, numa faixa de 
temperatura de 214,97 a 336,93ºC. Já o ROTA perdeu 85,92% de sua massa, entre 
215,84 e 351,66ºC. 

A perda de massa da MF aconteceu em temperatura próxima a perda de massa da HP-
β-CD pura, isso pode ser justificado pela sua produção, que consiste na simples 
homogeneização dos compostos isolados, ocorrendo dessa forma uma sobreposição 
das características térmicas dos isolados. No que diz respeito aos eventos de perda de 
massa do MAL e do ROTA, temos que os termogramas de ambos diferem tanto do 6CN 
puro, como da HP-β-CD isolada, o que é um indício de que houve formação dos 
sistemas binários (FERREIRA et al., 2018). Vale ressaltar que, a temperatura de 
decomposição dos sistemas binários formados foi mais alta, indicativo de que a 
associação com a CD conferiu uma proteção térmica para o protótipo em questão. A 
melhoria da estabilidade térmica observada para os sistemas pode ser considerada 
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mais um achado de que a associação entre o 6CN e a HP-β-CD pode ter ocorrido (YAO 
et al., 2014). 

3.3 Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Essa técnica é utilizada para estudar vários analitos que produzem picos em frequências 
características, como forma de identificar seus grupos funcionais (TANG et al., 2015). 
Os espectros do 6CN, da HP-β-CD e dos três sistemas binários (MF; MAL; ROTA) estão 
representados na figura 5. 

Figura 5: Espectros de FTIR do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, 
MAL e ROTA. 

O espectro do 6CN mostra duas bandas de pequena intensidade entre 3325-3444 cm-
1, que são características da ligação N-H da amina primária. Na região de 2196 cm-1 
tem-se a banda correspondente a deformação axial da ligação tripla C-N do grupo 
isonitrila. Representando a ligação C=C do anel tiofeno, está presente em 1614 cm-1 a 
sua vibração deformação axial, e por fim a banda 1400 cm-1 que corresponde a 
deformação assimétrica das ligações C-H do anel ciclohexeno. A ligação C-S do anel 
tiofeno do 6CN possui faixa de baixa intensidade na região de 700-600 cm-1, não 
possuindo dessa forma grande relevância para a elucidação da estrutura desse 
composto, corroborando com o já evidenciado por FERREIRA et al., 2018. 

Para a HP-β-CD, o espectro exibe 3 bandas características de ligações que compõem 
a sua estrutura. A primeira se encontra na região de 3414 cm-1 e está relacionada a 
vibração de alongamento O-H. Em torno de 1080 cm-1 está a faixa de absorção que 
corresponde a vibração de estiramento C-O, resultados esses semelhantes ao obtido 
por Loh, Tan, & Peh, 2016. Em 2924 cm-1 se encontra a banda de estiramento da 
vibração C-H, concordando com os achoados de Jadhav & Pore, 2016 e Yang et al., 
2017. 

Para os sistemas binários (MF; MAL; ROTA), os espectros se apresentaram com maior 
semelhança aquele que compõe a HP-β-CD, tendo algumas características do 6CN 
reduzido de intensidade ou desaparecido. A banda em 2196 cm-1 que diz respeito ao 
grupo isonitrilo do 6CB sofreu redução na intensidade, de forma mais intensa no MAL e 
no ROTA, no entanto, na MF a banda apresenta-se com a largura discretamente menor. 

As bandas de absorção de 3325-3444 cm-1 que estão relacionadas a ligação N-H da 
amina primária não foram identificadas nos sistemas entre 6CN e HP-β-CD, exceto no 
espectro da MF. 

A faixa de absorção de 1400 cm-1 que equivale a deformação assimétrica das ligações 
C-H do anel ciclohexeno sofreu alteração nos espectros dos sistemas binários de modo 
a ficarem não identificáveis. 

Dessa forma, os resultados sugerem que ocorreu associação entre o 6CN e a HP-β-CD 
uma vez que, os espectros dos sistemas se assemelham muito aos atribuídos a HP-β-
CD, somado a isso tem-se as modificações nas intensidades das bandas e alguns 
desaparecimentos referentes ao espectro do 6CN, sendo essas características 
observadas fortes indícios da ocorrência de formação dos sistemas binários, como 
citado por Ferreira et al., 2018. 
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3.4 Difração de Raios X (DRX) 

A análise por difração de raios X é uma ferramenta utilizada para caracterizar o estado 
cristalino e também confirmar a formação de complexos de inclusão entre “hóspede e 
hospedeiro” (RUBIM et al., 2017). A figura 6 traz os difratogramas dos compostos 
isolados e dos sistemas por eles formados. Com relação ao 6CN é possível observar 
vários picos de reflexões cristalinas, indicando assim que essa molécula existe na forma 
cristalina. O pico de maior intensidade é o que se apresenta em torno de 13º, os demais 
estão em 20º, 23º, 26º e 29º, respectivamente, estando de acordo com o que é 
apresentado por Ferreira et al. (2018). A HP-β-CD, apresenta característica 
predominantemente amorfa, tendo em vista, o aparecimento de apenas uma única 
reflexão cristalina por volta de 44º, concordando, dessa forma, com o resultado exibido 
na microscopia do MEV. 

Figura 6: Difratograma de DRX do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por 
MF, MAL e ROTA. 

Para a MF é notável a ocorrência de características sobrepostas dos dois isolados, no 
entanto, as reflexões cristalinas sofreram redução nas intensidades e algumas que 
estavam presentes no difratograma do 6CN desapareceram, o que é sugestivo de 
formação dos sistemas binários. Os outros dois sistemas binários, MAL e ROTA, 
apresentam ausência de reflexão cristalina daquelas presentes no 6CN, evidenciando 
uma transição do estado cristalino para o amorfo (RUBIM et al., 2017), o que 
provavelmente aumentaria a solubilidade do 6CN (FERREIRA et al., 2018). 

3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A MEV é um método qualitativo que foi utilizado para que pudesse ser observada a 
superfície microscópica dos sólidos, avaliando assim a morfologia e tamanho das 
partículas (FERREIRA et al., 2018). A figura 7 mostra a micrografia dos compostos 
isolados e dos sistemas binários obtidos. O protótipo isolado (6CN) apresentou-se com 
característica cristalina, onde os cristais se manifestaram de formas e tamanhos 
diferentes, indo de encontro com os achados de Ferreira et al. (2018). A HP-β-CD, por 
sua vez, revelou-se com partículas em formato esférico (TANG et al., 2015), o que 
permite a constatação do seu padrão amorfo. 

Figura 7: Micrografias do 6CN (A), HP-β-CD (B) e dos sistemas binários obtidos por MF 
(C), MAL (D) e ROTA (E). 

Os complexos evidenciam mudanças morfológicas quando comparados com as 
moléculas (6CN e HP-β-CD) individualmente. A MF mostrou sobreposição de 
características morfológicas de ambos os compostos, apresentando tanto o aspecto 
cristalino do 6CN como o amorfo da HP-β-CD. O MAL e o ROTA apresentaram 
mudanças morfológicas, principalmente no que diz respeito aos formatos 
completamente distintos das morfologias dos compostos isolados, sendo dessa forma 
sugestivo para a ocorrência de formação dos sistemas binários, como também 
reportado no trabalho de Zhang et al., 2016 bem como por Raza et al., 2017. 

 
Conclusão 
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4. Conclusão 

Neste trabalho, os sistemas binários foram desenvolvidos a partir do 6CN e da HP-β-
CD por três métodos distintos – mistura física, malaxagem e rotaevaporação. Estes 
sistemas foram submetidos a caracterização físico-química por meio de técnicas 
térmicas, como DSC e TG, bem como FTIR, DRX e MEV. Diante dos resultados destas 
técnicas, ficou claro as alterações sofridas pelos perfis dos sistemas binários quando 
comparados ao perfil do 6CN puro, indicando dessa forma a ocorrência da associação 
entre o 6CN e a HP-β-CD. Diante disso, sabendo-se que a formação dos sistemas 
binários com ciclodextrinas melhorariam as características físico-químicas do 6CN, 
como por exemplo, solubilidade e biodisponibilidade, tais sistemas surgem como 
alternativa promissora possibilitando que o 6CN seja, futuramente, empregado em 
terapias farmacológicas. Para tal, se faz necessário que estudos adicionais futuros 
sejam conduzidos para complementar os achados até o presente momento, como por 
exemplo, o estudo do perfil de dissolução desses sistemas. 
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Figura 1: Estrutura química do 2- amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo 
(6CN). 

 

 

Figura 2: Estrutura química da hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD). 
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Figura 4: Curvas de TG do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, MAL 
e ROTA. 

 

 

Figura 5: Espectros de FTIR do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, 
MAL e ROTA. 
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Figura 6: Difratograma de DRX do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por 
MF, MAL e ROTA. 
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Figura 7: Micrografias do 6CN (A), HP-β-CD (B) e dos sistemas binários obtidos por MF 
(C), MAL (D) e ROTA (E). 
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Figura 3: Curvas de DSC correspondente ao 6CN, HP-β-CD e os sistemas binários 
obtidos por MF, MAL e ROTA. 
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TÍTULO: APTIDÃO FÍSICA, COGNIÇÃO E CONTROLE AUTONÔMICO EM CRIANÇAS 

HIPERTENSAS 

Resumo 

Obesidade e hipertensão têm sido associadas a prejuízos na função cognitiva em 
crianças. Aqui, verificamos se a pressão arterial sistólica (PAS) poderia atuar mediando 
a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e o controle inibitório em crianças. 
Métodos: vinte crianças não-normotensas (idade: 10,59(9,94-10,74)anos; 8 hipertensas 
estágio I; 1 hipertensas estágio II e 11 pré-hipertensas) foram pareadas com 20 crianças 
normotensas (idade: 10,80(10,29-10,87)anos) por aptidão cardiorrespiratória, IMC, 
maturação somática e idade. O desempenho do controle inibitório foi medido por uma 
tarefa cognitiva de Go/Nogo. Os estímulos Go foram apresentados como imagens de 
escritório e banheiro, enquanto os estímulos No-go foram imagens de comida e 
brinquedos. O desempenho foi avaliado com base no número de erros durante as 
situações do NoGo. Nós comparamos o desempenho cognitivo entre os dois grupos, 
realizando Análise Univariada de Covariância, ajustada pelo IMC. Também fizemos uma 
análise de mediação usando o PAS como mediador da relação entre o IMC e o número 
de erros. Resultados: As crianças do NNT apresentaram maior número de erros 
(p=0,005) e a PAS foi mediadora completamente a relação entre o IMC e o número de 
erros (β=0,28, SE=0,21, p=0,20. O efeito indireto não padronizado 0,13 (intervalo de 
confiança :0,02-0,35. Conclusão: Esses achados sugerem que a exposição precoce à 
hipertensão e o acúmulo de gordura na infância podem ter um papel decisivo nas 
funções cognitivas. 
 
Palavras-chave: Hipertensão; índice de massa corporal; crianças; controle inibitório 

TITLE: NON-NORMOTENSIVE CHILDREN HAVE WORSE INHIBITORY CONTROL 

Abstract 

Obesity and hypertension have been associated to impairments in cognitive function in 
children. Here, we verified if the systolic blood pressure (SBP) could act as mediator of 
the relationship between body mass index (BMI) and inhibitory control in children. 
Methods: twenty non-normotensive children (age: 10.59 (9.94-10.74) years; 8 
hypertensive stage I; 1 hypertensive stage II and 11 pre-hypertensive) were paired with 
twenty normotensive children (age: 10.80 (10.29 – 10.87) years) by cardiorespiratory 
fitness, BMI, somatic maturation and age. Cognitive inhibitory control performance was 
measured by a cognitive Go/ No-go task. The Go stimuli were presented as office and 
bathroom pictures, whereas the No-go stimuli were food and toys images. Performance 
was evaluated based on number of errors during NoGo situations. We compared the 
cognitive performance between the two groups by conducting Univariate Analysis of 
Covariance, adjusted by BMI. We also did a mediation analyses using SBP as a mediator 
of the relationship between BMI and number of errors. Results: NNT children presented 
higher number of errors (p=.005) and SBP was found to fully mediate the relation 
between BMI and number of errors (β=.28, SE=0.21, p=0.20. The bootstrapped 
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unstandardized indirect effect was 0.13 (95% confidence interval - 0.02 to 0.35. 
Conclusion: These findings suggest that early exposure to hypertension and fat 
accumulation in childhood may play a decisive role on cognitive functions 
 
Keywords: Hypertension; body mass index; chidren; inhibitory control 

Introdução 
A prevalência da hipertensão tem aumentado entre as crianças ao redor do mundo, 
comportamento semelhante ao que se tem observado com a obesidade (1). Nesse 
contexto, é importante ressaltar que mais de 20% das crianças classificadas com 
sobrepeso ou obesidade tem elevada pressão arterial (2). A hipertensão causa danos 
ao endotélio vascular e, no cérebro, leva à deterioração do acoplamento neurovascular, 
diminui o fluxo cerebral sanguíneo e provoca danos estruturais e funcionais (3). 
Evidências sugerem que hipertensos apresentam pior performance cognitiva em testes 
neurofisiológicos e hemodinâmica alterada no córtex pré-frontal (CPF) quando 
comparados a um grupo normotenso (4). Esse cenário já foi evidenciado ao longo de 
várias faixas etárias do espectro adulto (3). Recentemente, pesquisadores se focaram 
em discutir os prejuízos cerebrais que já estariam acontecendo na infância, ressaltando 
o cérebro como um dos primeiros órgãos afetados nos estágios precoces da hipertensão 
(5). Pesquisas iniciais tem reportado disfunções no CPF de jovens entre 10 e 18 anos 
de idade (1,6). No entanto, estudos com cincas mais novas são necessários para 
evidenciar o momento inicial do desenvolvimento desses prejuízos. É importante falar 
que o CPF é uma região do cérebro crucial para as funções executivas (memória de 
trabalho, atenção e controle inibitório) (7). O controle inibitório é a habilidade de focar 
em uma informação específica, sem distração, e estar apto a resolver situações 
conflitantes (8). Além disso, estudos recentes com adultos tem mostrado uma 
associação entre índice de massa corporal (IMC) e o metabolismo do CPF (9). 
Acrescenta-se a isso, estudos com crianças que mostraram que maior IMC servia como 
preditor de pior controle inibitório (10,11). Analisados em conjunto, esses estudos 
mostram uma associação entre IMC e funcionamento cerebral, com repercussão 
negativa na resposta inibitória. O que fica em aberto para questionamento é se o IMC 
compromete a função cerebral de forma direta, ou através de mecanismos indiretos, 
como o aumento da pressão arterial (PA). Portanto, o objetivo desse trabalho foi verificar 
se crianças não-normotensas possuem pior controle inibitório. E, secundariamente, 
verificar se a PA sistólica medeia a relação entre IMC e controle inibitório em crianças 
entre 9 e 11 anos 
 
Metodologia 

 
Desenho experimental Na primeira sessão, na escola, os pesquisadores explicaram o 
estudo e os responsáveis dos interessados assinaram o termo de consentimento juntos 
às crianças. Foram realizadas medidas antropométricas e de pressão arterial. A triagem 
das crianças foi realizada pelo Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q+) 
(12,13). Depois, um teste escolar e aptidão cardiovascular foram aplicados. Na segunda, 
as crianças visitaram o laboratório na universidade e foi realizado o teste de controle 
inibitório específico. O estudo seguiu os princípios da Declaração de Helsinki e foi 
aprovado pelo comitê de ética local. Amostra 20 crianças não-normotensas (NNT) foram 
pareadas por idade, capacidade física, maturação somática e IMC com 20 crianças 
normotensas (NT). Então, a amostra final foi composta por 40 crianças (21 meninos e 
19 meninas), 20 NNT (12 meninos e 8 meninas) e 20 NT (9 meninos e 11 meninas). Do 
grupo NNT, 8 foram considerados hipertensos estágio I, 1 foi classificado como 
hipertenso estágio II e 11 como pré-hipertensos (veja “medida e classificação da 
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pressão arterial” para detalhes). Nenhuma das crianças estava em uso de 
medicamentos, foi previamente diagnosticada com hipertensão ou reportou limitação 
física ou psicológica. Medida e classificação da pressão arterial A PA foi verificada três 
vezes em cada criança, sentada em uma cadeira, com um manguito apropriado 
(OMROM, Japan) no braço direito. O intervalo entre cada aferição foi de 2 minutos e 
uma média das três medidas foi feita para ambas, PAS e PAD. Para avaliar se as 
crianças eram NT ou NNT (hipertensas e pré-hipertensas), foi seguida a diretriz local 
(11). Aptidão cardiorrespiratória As crianças realizaram o teste de esforço progressivo 
proposto por Leger, conhecido como multistage 20 m shuttle-run (12). Esse teste é 
usado na literatura científica para mensurar a aptidão cardiorrespiratória através da 
mensuração indireta do consumo máximo de oxigênio (VO2 máx), que tem demonstrado 
associação com o mensuração direta em crianças (13,14). Antropometria Peso corporal 
(kg) foi determinado pela escala digital para 0.1 kg mais próximo e altura total (cm) pelo 
estadiômetro vertical para 0.1 cm mais próximo. Altura sentada foi mensurada usando 
uma fita métrica fixada à parede, e a altura das pernas foi calculada pela subtração da 
altura sentada da altura total. Maturação somática A maturação somática foi calculada 
usando medidas de peso corporal, altura total, altura sentada e comprimento das 
pernas, de acordo com a equação proposta por Mirwald et al.(15). Essa avaliação indica 
o tempo (anos) de atingir a velocidade de pico de altura (PHV) ou o tempo (anos) em 
que o PHV foi atingido. Teste Cognitivo Foi adaptado e usado o protocolo de Price et al. 
(13), baseado no teste Go/No-go test. Imagens de objetos (neutros) foram usados como 
o estímulo “Go” e imagens de comidas e brinquedos foram consideradas estímulo “No-
go”. Uma sequência de imagens é apresentada numa tela de computador. Para a tarefa 
“Go”, as crianças eram instruídas a pressionar a barra de espaços o mais rápido 
possível quando a imagem neutra aparecesse (imagens de banheiro e escritório). Para 
a tarefa No-go, quando imagens de comida e brinquedos apareciam, as crianças não 
deveriam apertar nada. Dessa forma, o controle inibitório é avaliado como a capacidade 
de inibir o comportamento de pressionar a barra de espaço quando apareciam imagens 
da tarefa “No-go”. Duas baterias com figuras de brinquedos e duas baterias com figuras 
de comida foram usadas. Cada bateria consiste em 100 trials com imagens 
randomizadas, na proporção de 80% neutras para 20% não neutras. Cada imagem é 
apresentada por 750 ms, alternada com uma tela branca por 500 ms. A duração total do 
teste é de 7 minutos. O desempenho cognitivo são erros cometidos quando é 
pressionada a barra de espaço em imagens de comida ou brinquedo. Análise Estatística 
Através de uma análise de covariância (ANCOVA) univariada, controlada pelo IMC, a 
performance cognitiva foi comparada entre os dois grupos (NNT vs NT). Além disso, 
testes-t independentes foram usados para comparar variáveis independentes (BMI, 
idade, VO2max, maturação). Além disso, uma mediação, utilizando a macro PROCESS 
do SPSS (modelo 4), foi usada. A análise de mediação foi feita com grupos combinados 
sem resultados comprometidos (17). Foi utilizado o IMC como variável independente, 
desempenho cognitivo (número de erros) como variável dependente e PAS como 
mediador. 
 
Resultados e Discussões 

 
Características da amosta A Tabela 1 fornece as características da amostra de ambos 
os grupos. Verificou-se que os grupos NNT e NT diferiram apenas em PAS e PAD. Não 
foram encontradas diferenças para sexo, idade, IMC, aptidão cardiorrespiratória e 
maturação somática (p> 0,05). Performance no controle inibitório Como mostra a Figura 
1, a ANCOVA Univariada, ajustada pelo IMC, revelou que houve um efeito do grupo (F 
(2,37) = 7,88, p = 0,001, p²p = 0,29). Bonferroni post-hoc mostrou que o grupo NNT 
apresentou maior número de erros em comparação ao grupo NT (NNT: 8,70 ± 3,67 erros 
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vs NT: 5,20 ± 2,41 erros, p = 0,005). Em relação ao tempo médio de reação do teste, a 
ANCOVA Univariada não revelou efeito do grupo (NNT: 469,50 ± 54,34 vs NT: 487,85 
± 60,56; F (2,36) = 0,84, p = 0,062, ²p = 0,02). Análise de mediação Na análise de 
mediação, descobrimos que a PAS medeia completamente a relação entre o IMC e o 
número total de erros. Como a figura 2 ilustra, o IMC foi um preditor significativo do 
número de erros (β1 = 0,53, EP = 0,22, p = 0,02) e PAS (β2 = 1,72, EP = 0,67, p = 0,01). 
Além disso, a PAS e o número de erros foram significativamente associados (β3 = 0,14, 
SE = 0,04, p <0,01). Por fim, a relação entre IMC e número de erros totais não foi mais 
significativa quando se considerou o mediador PAS (β4 =, 28, SE = 0,21, p = 0,20). O 
efeito indireto foi 0,24 e o intervalo de confiança de 95% variou de 0,04 a 0,45. 
DISCUSSÃO Os principais achados do presente estudo foram que as crianças NNT 
tiveram pior controle inibitório cognitivo quando comparadas às crianças NT e que a 
relação entre o IMC e o controle inibitório cognitivo é mediada pela PAS. Também foi 
visto que o IMC estava inversamente associado ao controle inibitório cognitivo. Esses 
dados corroboram estudos prévios que encontraram associação entre maior massa 
corporal e piores funções cognitivas em crianças (31,32). No entanto, é relevante 
verificar se o comprometimento cognitivo apresentado em crianças é causado 
principalmente pelo aumento da massa corporal ou por outros fatores, como a PAS. 
Embora ainda não possamos estabelecer a causalidade, nossos achados mostraram 
que a PAS medeia a relação entre o IMC e o controle inibitório cognitivo em crianças 
(Figura 1). A hipertensão é definida por valores mais altos de pressão arterial sistólica e 
diastólica, no entanto, a PAS é amplamente conhecida por promover alterações 
cognitivas e alterações cerebrais, conforme discutido anteriormente (3). Portanto, 
diferente de outros estudos que apresentaram comprometimento cognitivo em crianças 
obesas com pressão arterial elevada (6), mostramos que a PAS pode ter um papel 
importante no comprometimento cognitivo. Esses resultados podem indicar um possível 
caminho no qual a massa corporal mais elevada prejudica as funções cognitivas. 
Reconhecemos que a maior massa corporal tem seu impacto no dano cerebral (27,33), 
no entanto, este estudo inova ao mostrar que os problemas cognitivos ligados à maior 
massa corporal podem advir da elevação da pressão arterial em crianças. Isso pode 
estar associado aos efeitos da pressão arterial mais alta, como remodelamento dos 
vasos cerebrais, rarefação microvascular, fluxo sanguíneo cerebral inferior, ruptura do 
acoplamento neurovascular, menor volume cerebral (34) e disfunção de CPF (3). Assim, 
com base em nossos resultados em crianças de 9 a 11 anos, especulamos que o 
aumento do IMC leva a uma pressão arterial mais elevada e uma pressão arterial mais 
alta promove, pelo menos parcialmente, déficits no controle inibitório cognitivo. Vale 
ressaltar que, embora o IMC não avalie a composição da massa corporal 
especificamente por tecido, as sociedades de saúde americanas defendem e validam 
seu uso para rastrear a obesidade em crianças e adolescentes, uma vez que esta está 
fortemente relacionada à obesidade adulta (35). Além disso, essa medida não precisa 
de equipamentos caros e é aplicável na atenção primária (35). Claramente, estudos 
futuros podem expandir nossos resultados em uma amostra maior e talvez testar para 
outros mediadores. Também reconhecemos o tamanho da amostra como uma limitação 
deste estudo e destacamos que a análise de mediação ainda não consegue estabelecer 
causalidade, sendo necessários estudos longitudinais. Além disso, devem ser 
exploradas medidas de atividade cerebral, como ressonância magnética funcional, 
eletroencefalografia e espectroscopia no infravermelho próximo para melhor 
compreender o impacto da hipertensão em deficiências cognitivas em crianças. 
 
Conclusão 
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Aqui, mostramos que crianças NNT possuem déficit no controle inibitório e que a PAS 
medeia completamente a relação entre o IMC e o controle inibitório cognitivo. Como o 
IMC é uma variável fácil de ser obtida, pode ser um marcador importante para a 
prevenção de deficiências cognitivas em crianças. Além disso, é necessário buscar 
estratégias que previnam o aumento do IMC com consequente aumento da pressão 
arterial em crianças, destacando também a necessidade de consultar periodicamente o 
pediatra para descobrir estágios anteriores de sobrepeso, hipertensão ou qualquer outro 
problema para promover um desenvolvimento saudável infância. 
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TÍTULO: Proposição de guia de campo com plantas alimentícias com ocorrência no 

bioma da Caatinga. 

Resumo 

 

Guias de campo são ferramentas com a função de divulgar e gerir dados de 
biodiversidade. No presente estudo, propõe-se a elaboração de um guia que dê suporte 
à avaliação do consumo da diversidade de espécies vegetais em inquéritos dietéticos. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo exploratório, que envolve a 
sistematização de dados de plantas da biodiversidade alimentar local. A lista de plantas 
representativas da biodiversidade local contém 181 espécies dividias em 57 famílias 
botânicas. Este relato ainda apresenta um protótipo que pode servir como base para 
elaboração do guia de campo e sugere um formato final para a ferramenta. Espera-se, 
na próxima fase desta pesquisa, desenvolver e avaliar a versão definitiva do instrumento 
em um estudo piloto de consumo alimentar. 

 
 
Palavras-chave: Plantas Alimentícias.Caatinga.Indicadores nutricionais.Usos culinários 

TITLE: Proposed field guide with food plants regarding the Caatinga biome. 

Abstract 

 

Field guides are tools with the function of disseminating and managing biodiversity data. 
In the present study, it is proposed to develop a guide to support the assessment of the 
consumption of plant species diversity in dietary surveys. The research is exploratory 
and its primary goal is to propose a tool that presents data from local food biodiversity. 
The list of plants representing local biodiversity contains 181 species divided into 57 
botanical families. This report also presents a prototype that can serve as a basis for the 
field guide and suggests a final format for the tool. In the next phase of this research, it 
is expected to develop and evaluate the final version of the instrument in a pilot study of 
food consumption. 

 
 
Keywords: Food Plants. Caatinga. Nutrition indicators. Culinary uses. 

Introdução 

De acordo com Fioravanti (2016), o Brasil é o país que possui a maior diversidade de 
espécies do mundo, sendo considerada comestível cerca de um terço dessa 
biodiversidade. Esse potencial genético nacional, poderia aportar qualidade nutricional 
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às dietas, dotando-as de diversidade e de alimentos de base local (LACHAT et al., 
2018). Todavia, a insuficiência de dados sobre essas plantas impossibilita o estímulo ao 
uso consciente da biodiversidade alimentar local, o que acaba por reforçar o padrão 
dietético vigente, pautado no sistema de produção de monoculturas e de pecuária 
intensiva, um dos principais riscos à conservação biodiversidade (VAN DE WOUW et 
al., 2009). 

Estudos etnobotânicos para prospecção de plantas alimentícias ou estudos de consumo 
alimentar com foco na avaliação de biodiversidade são pontos de partida para geração 
destes dados. Estudos de toxicidade e de composição nutricional constituem-se em um 
segundo passo para produção de um conjunto de dados mínimos que possibilite o 
estímulo ao uso da biodiversidade como uma forma de promover a Segurança Alimentar 
e Nutricional de sistemas alimentares (FAO, 2017). 

Guias de campo são uma reconhecida ferramenta na divulgação e gestão de dados de 
biodiversidade, possuindo a função primária em ajudar na identificação de plantas, seja 
com propósitos acadêmicos, de divulgação científica e/ou outros. Além disso, um guia 
deve ser acessível para quem deseja utilizá-lo, ou seja, para o público-alvo 
(HAWTHORNE & LAWRENCE, 2013). A elaboração de um guia de campo, com dados 
da biodiversidade local, é o primeiro passo do processo de adaptação de ferramentas 
de inquérito com o objetivo de realizar avaliação de biodiversidade relacionada ao 
consumo alimentar (FAO, 2017). 

Neste artigo, apresentamos uma proposta para criação de um guia de campo 
desenvolvido com base em dados de plantas alimentícias com ocorrência no bioma da 
Caatinga. A caatinga é a vegetação nativa do semiárido. É um dos biomas brasileiros 
mais afetados pela ação antrópica (GIULIETTI et al., 2002). O bioma da caatinga 
abrange parte de alguns estados, como o Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e também Minas Gerais, ocupando 
cerca de 54% da região Nordeste e 11% do Brasil (BRASIL, 2005). Para isso, buscou-
se definir quais plantas não convencionais e convencionais seriam incluídas no guia, 
identificar e coletar dados a serem vinculados as plantas a fim de auxiliar na avaliação 
de consumo alimentar, além de elaborar o protótipo do guia com base na literatura de 
referência. 

 
Metodologia 
 

2.1. ABORDAGEM DA PESQUISA 

A seguinte pesquisa é de caráter qualitativo exploratório. As pesquisas qualitativas têm 
como um de seus objetivos a produção de abordagens inovadoras, aplicadas em 
contextos locais (BOSI, 2012). A inovação pode ser compreendida como a 
implementação de um método, produto ou serviço novo ou significativamente melhorado 
(MANUAL DE OSLO, 1997). No caso dessa pesquisa, trata-se de inovação de produto, 
ou seja, a proposição de um guia de campo aplicado a estudos de consumo alimentar. 

2.2. DESENHO DA PESQUISA 

2.2.1. Definição das plantas 
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Plantas não convencionais 

Plantas não convencionais, também chamados de alimentos selvagens e subutilizados, 
em guias que deem suporte à inquéritos dietéticos, podem ser descritos no nível 
gênero/espécie e/ou com nome local (FAO, 2017). 

Essas plantas foram selecionadas com base no critério da não convencionalidade, que 
tem delimitação geográfica. Ou seja, a convencionalidade ou não é definida a partir do 
cenário da pesquisa, a saber, o bioma de Caatinga. Essas plantas foram coletadas a 
partir de três fontes de informação: trabalho de campo de base etnográfica, revisão de 
literatura e dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-9 (POF). 

Os dados da coleta de campo e da revisão de literatura foram obtidos no âmbito da 
pesquisa Biodiversidade para Alimentação e Nutrição: Avaliação da biodiversidade 
alimentar para promoção de dietas e sistemas alimentares sustentáveis na cidade do 
Natal/RN, PVD15270-2018). A coleta de plantas foi realizada por meio de levantamento 
etnobotânico em mercados, feiras e comunidades produtoras locais na Região 
Metropolitana de Natal/RN. Já os dados da revisão de literatura foram coletados a partir 
da revisão sistemática realizada no mesmo projeto, onde foram incluídos artigos 
originais em inglês, espanhol ou português com data de publicação entre 2008 e 2018, 
focado em plantas com ocorrência no bioma de Caatinga. Por fim, foram incluídas as 
plantas não convencionais provenientes da POF, sendo a ocorrência da planta no bioma 
checada via consulta à base Reflora. 

Plantas convencionais e seus cultivares 

Por se tratar de um guia que expressa diversidade, as plantas convencionais são 
consideradas desde que sejam descritas no nível de subespécie e 
variedade/cultivar/raça (FAO, 2017). As plantas convencionais e seus cultivares foram 
selecionados da POF. A ocorrência da planta no bioma foi checada via consulta à base 
Reflora. 

É importante mencionar que a POF não possui a nomenclatura científica das plantas. 
Assim sendo, com apoio de botânicos da equipe de pesquisa, foram sugeridas possíveis 
nomenclaturas para espécie, subespécie, variedade/cultivar/raça. As nomenclaturas 
científicas foram aferidas com o auxílio do Taxonomic Name Resolution Service v4.0, 
instrumento para correção de nomes científicos das espécies, pelo pesquisador A.B. 

2.2.2. Elaboração do protótipo 

Foi realizado um levantamento na literatura de referência de guias de campo e de 
avaliação de ferramenta de inquéritos dietéticos com a finalidade de definir campos e 
formato do protótipo. 

 
Resultados e Discussões 

 

O Quadro 1 apresenta as plantas não convencionais de interesse para o guia de campo, 
organizadas por ordem alfabética de acordo com a nomenclatura popular. No Quadro 2 
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estão representadas as plantas convencionais, organizadas em ordem alfabética de 
acordo com a nomenclatura popular. 

Ao todo, as plantas não convencionais de interesse para este guia somam 162 espécies 
distribuídas em 46 famílias botânicas. As plantas convencionais correspondem a 39 
espécies, divididas em 15 famílias. No total, com a exclusão de duplicatas, a lista de 
plantas contém 181 espécies e 56 famílias. O número de indivíduos listados nesse 
trabalho encontra-se dentro da média, quando comparados a outros estudos de 
levantamento de espécies da caatinga (RODAL et al., 1998; LEMOS; RODAL, 2002; 
ALCOFORADO-FILHO et al., 2003; MAIA-SILVA et al., 2012). O que significa dizer que 
o guia tem uma boa representação das plantas que ocorrem no bioma. Além disso, 
considerando que 75% da dieta global é composta por apenas 12 variedades de plantas, 
181 espécies correspondem a 1508% esse número (FAO, 1999). 

Algumas dessas plantas listadas são utilizadas ora com finalidade alimentícia, ora 
medicinal ou ambas. A discussão sobre os limites imprecisos entre as categorias de 
alimento e medicamento não é nova e depende de múltiplas influências, dentre elas 
familiares, sociais e culturais (JENNINGS et al., 2015). No âmbito acadêmico, alimentos 
e medicamentos têm sido estudados como duas entidades separadas. Todavia, dada a 
variação da classificação em diversos contextos, optou-se por manter as duas 
categorias reunidas na proposta desse guia, sendo feitas observações no material final 
quando houver indicativo de toxicidade na literatura de referência em nutrição. As 
plantas com potencial medicinal, devem indicar informações farmacológicas que 
justifiquem seu uso popular, conforme sugerido por Albuquerque e Holanda (2002). 
Algumas dessas plantas são: Amburana cearenses, Plectranthus spp, Solanum 
paniculatum e Ziziphus joazeiro. 

Dentre as famílias mais presentes estão Fabaceae com 26 espécies e Amaranthaceae, 
Fabaceae, Myrtaceae e Solanaceae, cada uma com 10 espécies diferentes. Em estudo 
fitossociológico da vegetação de caatinga no Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, 
Lemos e Rodal (2002) referem Myrtaceae e Fabaceae entre as famílias mais frequentes 
de seu levantamento. Fabaceae, a família com o maior número de representantes, 
aparece na maioria dos levantamentos florísticos realizados no bioma (GUEDES et al., 
2012; CALIXTO JUNIOR; DRUMOND, 2014; DIAS; KILL, 2008; LEITE et al., 2015). 

Os gêneros Citrus spp. (6 registros), Musa spp. (5 registros), Phaseolus spp. (5 
registros) e Mangífera spp. (4 registros), estão entre aqueles com maior número de 
variedade no levantamento realizado. Destaca-se que, apesar de essas plantas 
ocorrerem no bioma, elas não são nativas dele. Todavia, dada sua importância como 
recurso alimentício para a população local, é importante que elas figurem no guia de 
campo como um dado de diversidade, apoiando a prossecução de inquéritos dietéticos 
com foco na biodiversidade. Portanto, recomenda-se que a versão final do guia 
contenha diferentes variedades de cítricos, bananas, mangas e feijões. Igualmente, 
devido ao relevo da cultura da batata-doce na região, bem como considerando a 
variedade do vegetal (branca, rosa, roxa e laranja), sugere-se a inclusão de variedades 
ou cultivares dessa raiz no guia. Reforçam essa recomendação os dados de Souza et 
al. (2013) que mostram que entre as frutas mais consumidas pelos brasileiros estão a 
banana e a laranja e, entre os vegetais, os feijões e as batatas. 

Considerando a finalidade da ferramenta e a literatura de referência sobre guias dessa 
natureza, os campos sugeridos para o protótipo são: nomes populares, nomenclatura 
científica, família botânica, características de diferenciação, informação nutricional e 
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usos culinários, dados de toxicidade e fotografias (FAO, 2017; HAWTHORNE; 
LAWRENCE, 2013; LEGGETT; KIRCHOFF, 2011; KINNUP; LORENZI, 2014; COSTA, 
2002). O Quadro 3 apresenta um resumo da justificativa para inserção do dado no guia, 
lista a literatura de referência que recomenda o uso dessa informação e fornece uma 
sugestão de como esse dado pode ser obtido pelo elaborador do guia. 

Visando facilitar o acesso às informações, com base na literatura de referência de guias 
de campo (field guide), foram considerados ainda os seguintes pontos: 

• quanto ao sistema de acesso às espécies: dada a finalidade do guia, avaliar 
consumo alimentar, optaremos por dividir as plantas em grupos de alimentos 
demarcados pelas diferentes cores nas bordas das páginas (BRASIL, 2014); 

• quanto às ilustrações: serão escolhidas fotografias para ilustrar os espécimes, 
dada a sua fidedignidade, quando comparada por exemplo a desenhos; 

• quanto ao texto: pautaremos informações pontuais, considerando a linguagem 
acessível e tamanho da fonte. 

As fontes e a apresentação das informações serão definidas visando a facilidade para 
a leitura e compreensão do público-alvo, que nesse estudo trata-se do entrevistador, 
responsável pela condução do inquérito dietético, e pelo entrevistado. O protótipo 
elaborado, com os campos indicados e seu formato final sugerido, pode ser visualizado 
na Figura 1 (Fonte: elaborado pelas autoras). 

Com relação à documentação dos dados e sistematização do guia fotográfico serão 
utilizados editor de texto, para montar a estrutura escrita; editor de planilha, para 
organização dos dados coletados; e Publisher, um software de diagramação eletrônica, 
para desenvolvimento do design final do material. 

Kelen et al (2015) propõem um modelo de guia de campo de plantas não convencionais, 
que pode ser visualizado na Figura 2. Os campos utilizados os nomes populares da 
planta, nome científico, família, descrição/característica de diferenciação, informações 
nutricionais/propriedades e usos culinários. Assim como na proposta em tela, a 
nomenclatura vernacular é a orientativa do guia, visando melhor comunicação com o 
público. O modelo proposto pelos autores também inclui receitas. Visando a maior 
objetividade da ferramenta, premissa em estudos de inquéritos dietéticos (FISBERG; 
MARCHIONI; COLUCCI, 2009) a versão que apresentamos aqui exclui esse dado. Já o 
guia proposto por Ranieri et al. (2018) propõe o uso de ícones que ajudam a identificar 
formas de cultivo e consumo de plantas, como também pode ser visto na Figura 2 
(Fonte: Kelen et al., 2015; Raniere et al., 2018). O uso de ícones também é feito por 
Sartorelli et al. (2018). Visando a rápida comunicação, essa ideia por ser implementada 
no guia proposto para informar tanto consumo como o risco de toxicidade. 

O guia, produto dessa pesquisa, segue em construção e pode ser visualizado no 
seguinte endereço: https://www.dropbox.com/h?preview=Prot%C3%B3tipo+Guia.docx 
Com base nas ideias de Kelen et al. (2015), Raniere et al. (2018), Costa et al (2012), 
além da literatura de referência, sugere-se que seu sumário seja organizado da seguinte 
forma: Apresentação, Como foi elaborado este guia, Como usar este guia, Guia de 
espécies (apresentação das 181 plantas divididas por grupo de alimentos), Guia rápido 
de variedades (com fotografias distintivas das variedades de feijão, banana, manga, 
batatas e cítricos), Glossário com termos botânicos e nutricionais de relevo, Sumário 
por nome científico, Sumário por nome vernacular, Referências. 
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Conclusão 

 

A falta de informações sobre a biodiversidade alimentar limita a compreensão de seu 
potencial para apoiar sua promoção em políticas de Segurança Alimentar e Nutricional 
no âmbito nacional. 

Novos estudos da área de Nutrição em conjunto com áreas como a Botânica e 
Antropologia são fundamentais para dimensionar a riqueza de espécie disponíveis para 
o consumo humano. Esta tarefa é urgente, sobretudo, em áreas que se encontram 
ameaçadas pela ação humana, como a Caatinga. 

Os guias de campo podem apoiar a avaliação da biodiversidade em inquéritos 
dietéticos. Pretendemos, após a avaliação deste protótipo, consolidar o guia e testá-lo 
em estudo piloto de consumo alimentar utilizando o Recordatório 24 horas. 

Além disso, como ferramentas comunicativas da biodiversidade, os guias podem ser 
utilizados como instrumentos para promoção da conservação e do uso consciente da 
biodiversidade. A opção pela clareza e minimalismo do material pode facilitar o 
desenvolvimento de ações dessa natureza junto a públicos de diversas faixas etárias e 
níveis de escolaridade, em diversos cenários, tais como feiras livres e escolas. 
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Figura 1. Modelo do protótipo do guia de campo. 
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Figura 2. Comparação com outros guias nacionais. 
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Quadro 1: Plantas não convencionais de interesse para o guia de campo. 

 

 

Continuação do Quadro 1. 
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Continuação do Quadro 1. 
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Continuação do Quadro 1. 
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Continuação do Quadro 1. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1409 

 

 

Continuação do Quadro 1. 

 

 

Continuação do Quadro 1. 
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Quadro 2: Plantas convencionais de interesse para o guia de campo. 

 

 

Continuação do Quadro 2. 
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Continuação do Quadro 2. 

 

 

Quadro 3: Dados de interesse para apresentação das plantas no guia. 
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TÍTULO: Análise da força muscular da coluna cervical e toracolombar em indivíduos 

com e sem discinese escapular. 

Resumo 

 

Introdução: A força muscular da coluna cervical e toracolombar apresenta relação com 
as alterações no movimento escapular e a dor no ombro. No entanto, esse aspecto não 
foi avaliado em indivíduos com discinese sem queixas de dor no ombro e/ou coluna 
vertebral. Objetivo: Avaliar a força muscular da coluna cervical e toracolombar em 
indivíduos assintomáticos com e sem discinese escapular. Métodos: 52 indivíduos foram 
divididos em dois grupos: sem discinese escapular (idade 22,95±2,86) e com discinese 
escapular (idade 22,06±2,73). Foram avaliadas a discinese escapular através do 
Scapular Dyskinesis Test e a força máxima dos músculos flexores, extensores e flexores 
laterais cervicais e toracolombar por meio de um dinamômetro manual. A comparação 
entre os grupos foi utilizada através da análise de variância (ANOVA one way), 
considerando p≤0,05. Resultados: Não foi observada diferença (p>0,05) entre os 
grupos. Conclusão: A força muscular da coluna vertebral não apresenta diferenças entre 
indivíduos com e sem discinese escapular. 

 
 
Palavras-chave: escápula; ombro; tronco; cervical. 

TITLE: Analysis of cervical and thoracolumbar spine muscle strength in individuals with 

and without scapular dyskinesis. 

Abstract 
Introduction: The muscular strength of the cervical and thoracolumbar spine is related to 
changes in scapular movement and shoulder pain. However, this aspect has not been 
evaluated in individuals with dyskinesis without complaints of shoulder and/or spinal 
pain. Objective: To evaluate the muscular strength of the cervical and thoracolumbar 
spine in asymptomatic individuals with and without scapular dyskinesis. Methods: 52 
individuals were divided into two groups: without scapular dyskinesis (age 22.95 ± 2.86) 
and with scapular dyskinesis (age 22.06 ± 2.73). Scapular dyskinesis was evaluated 
using the Scapular Dyskinesis Test and the maximal strength of the cervical and 
thoracolumbar flexor, extensor, and lateral flexor muscles using a handheld 
dynamometer. Comparison between groups was used by one-way analysis of variance 
(ANOVA), considering p≤0.05. Results: No difference (p> 0.05) was observed between 
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the groups. Conclusion: The muscular strength of the spine does not differ between 
individuals with and without scapular dyskinesis. 
 
Keywords: scapula; shoulder; trunk; cervical. 

Introdução 

Discinese escapular é a nomenclatura utilizada para definir alterações no movimento 
e/ou no posicionamento da escápula (KIBLER et al., 2013; KIBLER, 2009). Diversos 
fatores podem ser apontados como causadores da discinese. Acometimentos 
neurológicos; alterações ósseas e de tecidos moles, tais como encurtamentos 
musculares e alterações na ativação muscular podem ser citadas (KIBLER et al., 2002; 
RUBIN; KIBLER, 2002). 

Os músculos são elementos essenciais para a estabilização do corpo, entre eles estão 
os músculos do “core’’, os quais apresentam-se como o centro funcional da cadeia 
cinética (MOVSAS et al., 2003). Neste grupo estão incluídos os músculos superficiais e 
profundos da parede abdominal, assoalho pélvico, eretores da coluna e aqueles que 
dão suporte às cinturas pélvica e escapula (KIBLER, 1998; SILFIES et al., 2015). 
Durante o movimento do membro superior, os músculos profundos do tronco são 
ativados antes mesmo que os músculos do braço como forma de minimizar as 
mudanças do centro de gravidade, o que faz aumentar a estabilidade postural e 
assegurar maior controle do segmento distal (VERNAZZA-MARTIN; MARTIN; 
MASSION, 1999). 

Apesar dos poucos estudos disponíveis sobre o assunto, programas de prevenção e 
reabilitação trazem o treinamento do “core” como parte do tratamento de diversas 
disfunções musculoesqueléticas em geral (BRUMITT, 2009; MOVSAS et al., 2003; 
WILLARDSON, 2007); e achados mais recentes relacionam a presença de disfunções 
no complexo do ombro com esse grupo muscular (ENDO; SAKAMOTO, 2014; RADWAN 
et al., 2014; SILFIES et al., 2015; TATE et al., 2012). 

Pensando nisso, alterações de força muscular da coluna possivelmente sejam capazes 
de interferir no funcionamento dessa cadeia e no movimento escapular. 
Dada a importância da musculatura central e a prevalência de discinese escapular, 
mesmo em sujeitos assintomáticos (HANNAH; SCIBEK; CARCIA, 2017; SEITZ; JONES, 
2015; STRUYF et al., 2014), há a necessidade de investigar se a força como variável 
biomecânica da coluna está alterada em indivíduos com discinese escapular. Sendo 
assim, o objetivo deste estudo foi comparar a força muscular da coluna cervical e 
toracolombar em indivíduos com e sem discinese escapular. 

  

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no laboratório de Análise de Performance 
Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 

Um total de 143 indivíduos foram avaliados quanto aos critérios de elegibilidade do 
estudo, sendo incluídos homens e mulheres, com idade entre 18 e 30 anos, sem dor 
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e/ou incapacidade no ombro e coluna, sedentários ou irregularmente ativos, e que, de 
acordo com teste de discinese escapular (MCCLURE et al., 2009), apresentassem 
discinese escapular óbvia ou não apresentassem discinese escapular. 

A avaliação iniciou-se após a leitura e consentimento do participante em colaborar com 
a pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 
Termo de Autorização para uso de Imagens e Vídeos, uma vez que a análise da 
discinese escapular se dá por meio de filmagem. 

Todos os indivíduos foram avaliados de acordo com a ficha de avaliação contendo 
dados pessoais e antropométricos, história clínica e exame físico específico para 
condições clínicas envolvendo ombro e cervical. Foram excluídos da pesquisa os 
participantes que apresentarem histórico de dor ou lesão nas articulações do ombro ou 
coluna; fratura ou cirurgia prévia de escápula, clavícula, úmero ou coluna; histórico de 
doença sistêmica de tecidos conectivos, ortopédicos ou neurológicos; aqueles que 
apresentarem dor ou sintomas de parestesias durante a realização dos testes de 
compressão cervical, sintomatologia dolorosa na região do ombro durante a elevação 
do braço e nos seguintes testes: Neer, Jobe, Gerber, Speed, Yeargson, teste de rotação 
externa e apreensão; e sinais de instabilidade articular bilateral evidenciados pelo sinal 
do sulco (COOLS; CAMBIER; WITVROUW, 2008; MICHENER et al., 2009). 

A função da coluna foi avaliada por dois instrumentos. Para a região cervical, utilizou-
se o Índice de Incapacidade Cervical (VERNON et al., 1991; COOK et al., 2006). Foram 
incluídos aqueles indivíduos que apresentaram percentual de no máximo 28% 
(categorizado como incapacidade mínima). 

Para avaliação da função da coluna lombar, foi utilizado o Questionário de Incapacidade 
Rolland-Morris. Valores superiores a 14 pontos indicam incapacidade física, o qual foi o 
ponto de corte para elegibilidade neste estudo (FINCH et al., 2017; ROLAND-MORRIS 
et al., 2001). 

Utilizou-se a versão brasileira do Penn Shoulder Score, para avaliação da articulação 
do ombro (NAPOLES et al., 2010). Os participantes poderiam apresentar dor no ombro 
de no máximo 2 durante alguma atividade extenuante, no entanto não deveriam 
apresentar dor em repouso nem às atividades normais do dia-a-dia. 

Além disso, foi aplicada a versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física 
- IPAQ para avaliação do nível de atividade física. Foi considerado elegível aquele 
indivíduo classificado como sedentário ou irregularmente ativo (MATSUDO et al., 2001). 

Para identificação da discinese escapular, foi utilizado o Scapular Dyskinesis Test 
(SDT), proposto por (MCCLURE et al., 2009), e validado por (TATE et al., 2009), cujo 
objetivo é avaliar a presença de discinese escapular, bem como classificá-la de maneira 
dinâmica e com levantamento de carga. Para este estudo, foram considerados os 
participantes que não apresentam discinese e os que apresentavam discinese óbvia. 
Dessa forma, foram divididos em grupo sem discinese e grupo com discinese escapular. 

De acordo com a avaliação da discinese, 4 indivíduos foram excluídos por apresentarem 
discinese sutil. Assim, temos 33 sujeitos no grupo com discinese escapular e 19 no 
grupo sem discinese escapular. As características demográficas dos indivíduos 
incluídos nos dois grupos, encontram-se na Tabela 1. 
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Os sujeitos elegíveis realizaram as avaliações da força muscular da coluna cervical e 
toracolombar (flexores, extensores e flexores laterais) com um dinamômetro portátil 
Lafayette Manual Muscle Tester (Lafayette Instrument®, IN, USA). O instrumento foi 
acoplado a um cinto inelástico resistente à tensão realizada pelo voluntário que permite 
ajustes de circunferências e possibilita que a força muscular seja analisada de forma 
isométrica. Todos os testes foram anteriormente realizados pelo participante a nível de 
força submáxima para que ele se familiarizasse. Para cada músculo, 2 medidas foram 
realizadas para obtenção da média. Cada amostra teve 5 segundos de duração e 30 
segundos de intervalo entre cada repetição. O estímulo verbal “força, força, força’’ foi 
utilizado durante os testes. Para a normalização dos picos de força, o valor da força em 
Kgf é realizada dividindo o valor atingido pelo peso corporal (Kg) de cada indivíduo 
(HANNAH; SCIBEK; CARCIA, 2017), e multiplicado por 100, sendo expresso como 
porcentagem da massa corporal (%MC). 

As avaliações de força para coluna cervical e toracolombar foram baseadas nos estudos 
de Geary e colaboradores (GEARY; GREEN; DELAHUNT, 2013), Valentin e 
colaboradores (VALENTIN; MARIBO, 2014) Pires e colaboradores (PIRES; CAMARGO, 
2018), porém, com algumas adaptações relacionadas ao posicionamento do aparelho. 
Os posicionamentos para cada avaliação de força podem ser visualizados na Figura 1. 

Os dados foram analisados no programa SPSS Versão 20.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificação da 
normalidade das variáveis. A análise descritiva dos grupos foi realizada por meio de 
medidas de tendência central (média) e variabilidade (desvio padrão). A comparação 
entre os grupos foi utilizada por meio da análise de variância (ANOVA one way), 
considerando p≤0,05. Para a análise dos dados do grupo com discinese escapular, 
foram consideradas as medidas do lado da discinese ou no qual ela fosse mais evidente. 
Para o grupo sem discinese, o hemicorpo considerado foi determinado de forma 
aleatória. 

  

  

 
Resultados e Discussões 
 

A Tabela 2 apresenta os resultados da comparação da força muscular entre os grupos. 
Onde não foram verificadas diferenças entre os grupos com e sem discinese escapular 
(p>0,05). 

Indivíduos assintomáticos com e sem discinese apresentaram características similares 
de força muscular da coluna. A discinese escapular não foi um fator capaz de diferenciar 
a força dos músculos da coluna cervical e toracolombar. Entretanto, Pires e Camargo 
(2018) verificaram que indivíduos com discinese escapular apresentaram menor força 
na musculatura flexora de tronco, com uma diferença de aproximadamente 5% entre os 
grupos com e sem discinese escapular, e apesar da ausência de significância 
estatística, a diferença ultrapassa o erro médio da medida (2,24%) e apresenta tamanho 
do efeito moderado. Apesar dos indivíduos avaliados no estudo de Pires e Camargo 
(2018) não serem atletas, eles eram praticantes de atividade física, diferentemente de 
nossa amostra que era sedentária ou irregularmente ativa, o que pode ter influenciado 
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no aumento da variabilidade da força e isso ter mascarado possíveis alterações entre 
os grupos. 

Além da força máxima, uma das variáveis importantes na avaliação do core é a 
resistência muscular, uma vez que menor endurance desses músculos poderia resultar 
numa alterada transmissão de força dos membros inferiores ao membro superior, e 
assim, contribuir para a alteração na extermidade superior (POGETTI et al., 2018) . Isso 
foi confirmado em atletas com dor no ombro, que apresentaram menor resistência da 
musculatura lateral do tronco (POGETTI et al., 2018) e em indivíduos violinistas com 
discinese que apresentaram menor resistência na musculatura da cervical (TAWDE et 
al., 2016), provavelmente devido às características ocupacionais e/ou laborais. 

A manutenção da postura por um período de tempo pode gerar fadiga e desconforto 
(TAWDE et al., 2016) e isso pode ser um dos fatores causadores da alteração de 
movimento e, consequentemente, da dor. O teste de discinese utilizado para classificar 
os indivíduos do nosso estudo, o SDT (MCCLURE et al., 2009; TATE et al., 2009) é 
composto por cinco repetições consecutivas de elevação do braço no plano sagital e 
frontal com e sem carga. Além disso, apesar da carga ter sido determinada de acordo 
com a massa corporal dos indivíduos, como eles eram sedentários ou irregularmente 
ativos, a carga pode ter sido acima do adequado e ter gerado fadiga, e por isso a 
alteração do movimento escapular se tornou evidente. Em contrapartida, a força 
muscular foi medida por meio da média do pico de força de duas contrações máximas 
de 5 segundos com intervalo de 30 segundos entre elas, justamente para evitar a fadiga 
da musculatura. Entretanto, isso pode ter sido um dos fatores pelo qual não 
identificamos diferenças na musculatura cervical na nossa amostra. 

Independente da ausência de diferenças relacionadas à força muscular relacionada à 
coluna vertebral, é importante salientar que a discinese escapular é uma condição 
frequente. Em atletas de esportes com alta demanda do membro superior, a discinese 
escapular óbvia unilateral ou bilateral tem alta prevalência, chegando a 85,2% 
(MCCLURE et al., 2009). A alta prevalência de discinese também tem sido verificada 
em indivíduos não atletas e assintomáticos, atingindo 67,5% (HANNAH; SCIBEK; 
CARCIA, 2017). Na nossa amostra, a prevalência de discinese foi considerável, onde 
33 de 52 indivíduos (63%) apresentaram discinese óbvia, além dos casos de discinese 
sútil os quais foram excluídos. Assim, apesar da discinese escapular ter sido 
considerada importante fator de risco para o desenvolvimento da dor no ombro (HICKEY 
et al., 2018), essa também pode ser proveniente da variabilidade normal do movimento 
escapular (PIRES; CAMARGO, 2018). 

Os resultados do nosso estudo devem ser analisados também considerando as suas 
limitações: Não classificamos os nossos indivíduos com discinese de acordo com os 
tipos propostos por Kibler e colaboradores (KIBLER et al., 2002), o que poderia gerar 
grupos com características distintas e evidenciar possíveis diferenças entre os grupos 
nos aspectos avaliados; a avaliação da força foi apenas baseada no pico de força 
máxima, entretanto, os indivíduos com discinese podem ter alterações na resistência 
muscular em detrimento da força máxima. 

Finalmente, vale salientar que nosso estudo avaliou indivíduos sem dor ou queixas no 
ombro e/ou coluna vertebral e não praticantes de atividade física a fim de eliminar 
possíveis interferências da dor e da prática esportiva e/ou recreacional e assim isolar a 
variável discinese escapular. 
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Nossos resultados indicam que a força muscular da coluna vertebral não está alterada 
em indivíduos com discinese escapular, e sugerimos que futuros estudos sejam 
desenvolvidos nessa perspectiva, considerando as nossas limitações, mas associando 
a discinese à presença de dor ou queixas no ombro e/ou coluna vertebral e também 
incluir pessoas ativas e com demandas de trabalho de membro superior e coluna, 
objetivando-se melhor definir os aspectos relacionados a discinese escapular. 

 
Conclusão 

 

A força muscular da coluna não difere entre jovens assintomáticos com ou sem 
discinese escapular. Desta forma, acredita-se que este achado pode auxiliar o crescente 
conjunto de evidências as quais indicam que a alteração da dinâmica escapular além 
de frequente, deva ser considerada uma variabilidade normal do movimento humano. 
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Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; IPAQ: Questionário Internacional de Atividade 
Física; PSS: Penn Shoulder Score; ICC: Índice de Incapacidade Cervical. 
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Figura 1. Posicionamentos para os testes de força para as musculaturas de coluna 
cervical e toracolombar. 
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Legenda: TL: toracolombar. Nota: Valores da variável de força muscular são expressos 
em média±desvio padrão. 
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TÍTULO: Análise da taxa máxima de relaxamento (MRR) em pacientes com DPOC 

Resumo 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pela limitação do fluxo 
aéreo que não é totalmente reversível. A medida da pressão inspiratória nasal, mais 
conhecida como SNIP teste é desenvolvida para avaliar a força muscular inspiratória, 
de fácil realização e não invasiva, através dele pode-se calcular algumas variáveis de 
contração e relaxamento da musculatura inspiratória, importantes para avaliar fadiga. 
Realizar a análise multiparamétrica dos músculos inspiratórios em pacientes com 
DPOC, através da análise pressórica da curva de pressão do SNIP. Foram avaliados 24 
pacientes com DPOC, com idade 66±4,9 anos, IMC 28,3±3,8 Kg/m², CVF 81,43±10,24 
%predito, VEF1 53,08±10,59 % predito, com a realização de um SNIP teste. Para a 
análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism® versão 6.01.Quando 
comparados homens e mulheres com DPOC, o valor de Pico de Pressão foi maior nas 
mulheres (p=0,0032); o Tempo de Contração foi maior (p=0,0074) nas mulheres com 
DPOC quando comparadas com saudáveis e na comparação entre homens saudáveis 
e homens com DPOC, aqueles que não tinham a doença apresentaram maior Pico de 
Pressão (p=0,0022). Concluímos que os pacientes com DPOC apresentam alterações 
nas taxas de relaxamento dos músculos inspiratórios, quando comparados com 
indivíduos saudáveis, o que foi observado através da análise da curva do SNIP teste. 
Porém necessita-se de estudos mais aprofundados para elucidar os achados. 
 
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutica crônica,SNIP, músculos inspiratórios. 

TITLE: Maximum relaxation rate (MRR) analysis in COPD patients. 

Abstract 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is not responsible for airflow that is fully 
reversible. The measure of nasal inspiratory inspiration, better known as the SNIP test, 
is designed to assess inspiratory muscle strength, fatigue and noninvasive control, the 
pathway to control muscle relaxation, and inspiratory inspiration, which are important for 
assessing fatigue. Performing a multiparametric analysis of inspiratory movements in 
patients with the SNIP method. Twenty-four COPD patients were diagnosed, aged 66 ± 
4.9 years, BMI 28.3 ± 3.8 Kg / m², FVC 81.43 ± 10.24% predicted, FEV1 53.08 ± 10.59% 
predicted , with a completion of a SNIP test. GraphPad Prism® software version 6.01 
was used for statistical analysis. When comparing men and women with COPD, the peak 
pressure value was higher in women (p = 0.0032); Contrast Time was longer (p = 0.0074) 
in women with COPD compared with men and women and with COPD who had not 
undergone higher blood pressure (p = 0.0022). The measurement of the patient with 
COPD presented the same changes in inspiratory muscle relaxation when compared to 
the SNIP test. But further study is needed to clarify the findings. 
 
Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, SNIP, Inspiratory Muscles. 
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A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença evitável e tratável, que 
se caracteriza pela limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Essa 
limitação geralmente é progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal 
dos pulmões a partículas ou gases nocivos (GOLD, 2018). Alguns fatores podem 
contribuir para a disfunção da musculatura respiratória nos pacientes com DPOC, como 
as alterações do parênquima pulmonar e caixa torácica, desordens neuromusculares e 
obstrução crônica do fluxo aéreo. Na doença, pode haver a falência ventilatória 
hipercápnica, causada pela sobrecarga da musculatura respiratória de forma 
persistente. Clinicamente, a disfunção da musculatura respiratória é detectada pela 
dispneia e intolerância ao exercício (BRUNETTO, 1999). É conhecido que o 
relaxamento mecânico da musculatura respiratória é o processo pelo qual, após a 
contração, o músculo retorna ativamente às suas condições iniciais de comprimento e 
carga (COIRAULT, 1999). Os músculos respiratórios desenvolvem fadiga quando se 
submetem a uma carga que excede sua capacidade de gerar força ou quando a 
demanda energética é maior do que sua reserva (KOESSLER, 2001). Além disso, 
quando a mecânica dos pulmões e das vias aéreas são alteradas, podem comprometer 
a transmissão de pressão ao longo dessas vias durante breves manobras dinâmicas. 
Dessa forma, uma maneira de calcular a força muscular inspiratória é através da 
pressão inspiratória nasal (SNIP), que é uma manobra rápida e forte, medida através da 
narina contralateral à oclusão por um plugue nasal (LOFASO, 2006). Dessa forma, como 
os demais músculos esqueléticos, os músculos inspiratórios nos pacientes com DPOC 
apresentam uma importante fraqueza, que também contribui para o surgimento de 
dispneia e diminuição do desempenho físico (DECRAMER, 2008). Sendo assim, uma 
forma de avaliar essa fraqueza é pela através do cálculo da taxa máxima de relaxamento 
(MRR), a qual pode ser mensurada a partir do SNIP teste, dada durante a primeira 
metade da curva de relaxamento, como a primeira derivada da pressão em relação ao 
tempo (DONÁRIA, 2014). Uma vez que a taxa aumenta com a amplitude da oscilação 
da pressão, é usual normalizá-la e expressá-la como uma percentagem da queda de 
pressão a cada 10 milissegundos (MADOR, 1992). Quando essa taxa apresenta uma 
diminuição é sugerido que uma determinada carga foi imposta aos músculos 
inspiratórios e precederá falha na geração de força (KYROUSSIS, 2002). Ademais, 
quando há diminuição na taxa de relaxamento dos múculos esqueléticos após o término 
da contração são geralmente relatadas para descrever a fadiga muscular como 
resultado da redução da captação de cálcio. Assim, um índice aceitável e confiável de 
fadiga muscular foi observado através de uma redução na taxa de declínio da pressão 
inspiratória, como demonstrado pela redução da MRR (DASSIOS, 2013) Além disso, a 
constante de tempo Tau (τ) também foi calculada e analisada. Já a taxa máxima de 
desenvolvimento de pressão (MRPD), foi estudada em indivíduos adultos saudáveis 
como um meio de avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório na função da 
musculatura inspiratória e é observada durante a inclinação inicial de contração da curva 
da SNIP. Além disso, alguns relatos mostram que há aumento da MRPD com o treino 
muscular inspiratório de alta pressão e alto fluxo, porém esses relatos aguardam uma 
análise mais confiável (ROMER, 2004). Além disso, o Tau (τ), que é uma constante de 
tempo, também foi calculada. No momento em que o logaritmo natural da pressão é 
plotado em função do tempo, os 50-70% inferiores do decaimento da pressão seguem 
uma linha reta (MADOR, 1992), indicando que a pressão cai monoexponencialmente 
com tempo constante τ (τ = 1 / inclinação). Visto isso, o trabalho tem por objetivo analisar 
as variáveis da musculatura inspiratória em pacientes com DPOC, de forma a avaliar a 
curva pressórica da prova de pressão inspiratória nasal. 
 
Metodologia 
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Participaram do estudo indivíduos adultos com diagnóstico clínico de DPOC, definido 
pelo estadiamento GOLD em I, II e III, em acompanhamento médico especializado no 
ambulatório de pneumologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), vinculado 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Os pacientes selecionados foram avaliados no 
Laboratório de Desempenho PneumoCardioVascular do HUOL, para a confirmação do 
estadiamento da doença. Como critérios de inclusão eles deveriam estar em 
acompanhamento médico pelo pneumologista, ter idade entre 40 e 80 anos, residirem 
no município de Natal/RN, não fazer uso de oxigenioterapia, não apresentarem 
exacerbações nos últimos três meses e não estar praticando atividade física regular nos 
últimos seis meses. E como critérios de exclusão estavam a apresentação de 
comorbidades musculoesqueléticas que interferiam na marcha e queda da saturação 
periférica de oxigênio (SpO2) < 90% durante o teste de esforço cardiopulmonar. Para o 
cálculo das variáveis do estudo foi utilizado um software desenvolvido no MATLAB (The 
MathWorks Inc, Natick, MA, EUA). Na análise estatística, para distribuição da amostra 
foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e os dados foram expressos em média, desvio 
padrão e intervalo de confiança e/ou mediana, intervalo interquartil 25-75% dependendo 
da distribuição dos dados. Para as análises intrergrupo paramétricas utilizou-se o teste 
t não-pareado ou o teste de Mann-Whitney para não paramétrica. As correlações entre 
as variáveis contínuas foram avaliadas pelos coeficientes de correlação de Pearson ou 
Spearman conforme a distribuição simétrica ou assimétrica das variáveis, 
respectivamente. Foi utilizado o programa estatístico GraphdPrism6.0 para a análise 
dos dados, considerando-se níveis de significância p<0,05 e Intervalo de Confiança (IC) 
de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram recrutados 24 indivíduos com DPOC, dos quais 13 são mulheres. As 
características gerais dos indivíduos com DPOC e saudáveis incluídos. Pode-se 
observar que a amostra foi composta, em sua maioria, por idosos. Na comparação entre 
grupos, observou-se que a capacidade vital forçada (CVF) e o volume de ar exalado no 
primeiro segundo da manobra de CVF (VEF1), foram estatisticamente maior em 
saudáveis (p<0,0001), assim como o SNIP obtido (p= 0,0080). O valor de MRR se 
mostrou menor no grupo DPOC (p=0,4166) e o de MRPD menor (p=0,1710), quando 
comparados com saudáveis. Além disso, o Tempo de Contração (CT) e metade da curva 
de relaxamento (1/2 RT) foram maiores em DPOC, com (p=0,0138) e (p=0,0474), 
respectivamente. Os achados encontrados neste trabalho são: quando comparados 
homens e mulheres com DPOC, o valor de Pico de Pressão foi maior nas mulheres 
(p=0,0032); o Tempo de Contração foi maior (p=0,0074) nas mulheres com DPOC 
quando comparadas com saudáveis e na comparação entre homens saudáveis e 
homens com DPOC, aqueles que não tinham a doença apresentaram maior Pico de 
Pressão (p=0,0022). De acordo com o estudo de Moore et al. (MOORE, 2010), em 
pacientes com DPOC, a SNIP funciona como um importante preditor de mortalidade em 
razão de que reflete com precisão tanto características dos músculos respiratórios 
quanto efeitos da hiperinsuflação pulmonar. Em nosso estudo o valor de pico de pressão 
foi significativamente diferente entre os grupos saudáveis e DPOC, o que reflete 
fraqueza de músculos inspiratórios, estando de acordo um estudo prévio realizado em 
indivíduos com DPOC (TREVISAN, 2010). A justificativa para a diminuição da força 
muscular respiratória nos indivíduos com DPOC se baseia na ideia da diminuição da 
captação de íons de cálcio pelo retículo sarcoplasmático (ATRS/ESR, 2002). Segundo 
Townsend et al (TOWNSEND, 2012), há diferenças significativas entre o risco de 
desenvolver a DPOC, na qual as mulheres estão propensas, tanto pela maior exposição 
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ao tabaco como por fatores hormonais, o que torna as mulheres com a musculatura 
esquelética mais fraca em relação aos homens, fato que se contradiz com o estudo, no 
qual as mulheres apresentaram maior força de músculos inspiratórios. A taxa máxima 
de relaxamento (MRR) foi estudada inicialmente em 1989 por Fitting e Leuenberger, no 
estudo eles analisaram a ação de um fármaco, a procainamida, no diafragma, através 
da pressão transdiafragmática. Além disso, nos estudos de Evangelista et al. 
(EVANGELISTA, 2015), a MRR foi sensível e específica para identificar atraso no 
relaxamento dos músculos respiratórios. A MRR em pacientes com DPOC foi estudada 
por Kyroussis et al., em 2002, os autores analisaram a MRR a partir da SNIP e 
verificaram que a variável é significante na predição de fadiga muscular respiratória. No 
nosso estudo, os pacientes com DPOC apresentaram valores menores de MRR quando 
comparados com saudáveis, como não há nenhum estudo que analisam valores de 
MRR para o grupo em questão, o estudo concorda com Sarmento et. al. 2018, com 
indivíduos de Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA), que exibiram uma menor MRR 
(p<0,0001) quando comparado com saudáveis. Em Sarmento et. al. 2018, foi visto que 
o MRR, o qual ainda é pouco estudado, demonstrou achados similares com nossos 
dados, os quais obtiveram valores menores de MRPD (p <0,0001) comparado a 
saudáveis. Como limitação, destacamos os poucos estudos na literatura científica sobre 
a avaliação da curva pressórica da prova de pressão inspiratória nasal, principalmente 
em indivíduos com DPOC. 
 
Conclusão 
 
Os pacientes com DPOC apresentam alterações nas taxas de relaxamento dos 
músculos inspiratórios, assim como nas propriedades contráteis desses músculos, 
quando comparados com indivíduos saudáveis, o que foi observado através da análise 
da curva do SNIP teste. Entretanto, necessita-se de estudos mais aprofundados para 
elucidar os achados. 
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TÍTULO: Erythroxylum pungens O. E. Shulz (Erythroxylaceae): alcaloides tropânicos 

citotóxicos no contexto edafoclimático da Caatinga 

Resumo 

O bioma Caatinga possui uma enorme variedade de espécies vegetais, muitas delas 
endêmicas à região. As fontes naturais ainda oferecem as melhores possibilidades de 
encontrar substâncias de interesse terapêutico. entre os gêneros de ocorrência no 
bioma Caatinga como fonte de alcaloides bioativos destaca-se o gênero Erythroxylum 
P. Browne. A coleta do material vegetal foi realizada durante o período de chuva na 
microrregião do Seridó, no estado Potiguar. Os caules e folhas de E. pungens foram 
macerados e assim, levados à secagem em evaporador rotativo para a obtenção dos 
extratos brutos, Após o processo de obtenção da fração rica em alcaloides e a 
realização da Cromatografia em camada delgada, foi possível comparar com uma coleta 
do mesmo espécime no mesmo habitat durante o período de seca. Esta diferença 
também foi notada a partir de uma realização de Cromatografia Gasosa acoplada a 
Espectrômetro de Massas entre as duas coletas. Com isso, conseguimos identificar os 
alcaloides pelas fragmentações, pico base e massa molecular em torno de uma revisão 
bibliográfica e análises de espectros de massa. A composição e o perfil alcaloídico entre 
períodos climáticos diferentes foi descrito pela primeira vez nesta espécie e, 
consequentemente, foi observado a produção de diferentes alcaloides entre uma coleta 
em época de chuva e uma coleta em época de seca. Inclusive, uma maior produção dos 
alcaloides majoritários. 
 
Palavras-chave: Alcaloides, caatinga, Erythroxylum pungens 

TITLE: Erythroxylum pungens O. E. Shulz (Erythroxylaceae): cytotoxic tropanic alkaloids 

in the Caatinga edaphoclimatic context. 

Abstract 

The Caatinga biome has a enormous variety of vegetable species, many of which are 
endemic to the region. Natural sources still offer the best possibilities to find substances 
which are of therapeutical interest. Among the genera occurring in the Caatinga biome 
as a source of bioactive alkaloids, the genus Erythroxylum P. Browne stands out. 
Vegetable samples were collected during the rainy season in the microregion of Seridó 
in the state of Rio Grande do Norte. Stems and leaves of E. pungens were macerated 
and then dried in the rotactive evaporator to obtain the brute exctracts. After obtaining 
the alkaloid rich fraction and realization of the thin layer chromatography, it was possible 
to compare to a sample of the same species collected in the same region in the dry 
season. This difference could also be noted after realization of a gas chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry in the two samples. It was possible to indentify 
the alkaloids with fragmentations, base peak and molecular mass by a literature review 
and mass spectrum analysis. The composition and alkaloidic profile between different 
climatic seasons was described for the first time to this species, and consequently, it was 
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observed a different production of alkaloids in the rainy season and in the dry season, 
and a greater production of alkaloids in the dry season 
 
Keywords: Alkaloids, caatinga, Erythroxylum pungens 

Introdução 

A Caatinga ocupa uma área contínua, marcada pelo clima semiárido, quente, com baixa 
pluviosidade (entre 250 e 800 mm), elevada evaporação, forte insolação e solo raso e 
pedregoso (GIULIETTI et al., 2004). A sobrevivência das plantas em tais condições veio 
a partir da evolução de mecanismos intrínsecos de percepção dos sinais externos 
ambientais e de suas respectivas respostas metabólicas (FUJITA et al., 2006), além das 
adaptações morfológicas. Desta forma, a condição ambiental em que a planta está 
submetida pode gerar mudanças tanto a nível de metabólitos primários, como também 
de metabólitos secundários que desempenham papel importante na adaptação das 
plantas ao meio ambiente e na superação das condições de estresse (RAMAKRISHNA; 
RAVISHANKAR, 2011) . Metabólitos secundários são substâncias produzidas pelas 
plantas e em pequenas quantidades em determinadas espécies de animais. Nos 
organismos vegetais, cada família, gênero ou espécie produz uma categoria química 
específica ou então uma variação delas. Este artifício é muitas vezes empregado para 
a prospecção de determinadas substâncias bioativas em espécies vegetais de uma 
família ou gênero já conhecido. Dentre os gêneros de ocorrência no bioma Caatinga 
como fonte de alcalóides bioativos destaca-se o gênero Erythroxylum P. Browne, 
pertencente à família Erythroxylaceae. O gênero é o maior entre os quatro pertencentes 
à família Erythroxylaceae. As espécies de Erythroxylum do estado do Rio Grande do 
Norte têm o seu potencial ainda pouco explorado sob ponto de vista da química de 
produtos bioativos. Pereira (2017) relata a ocorrência de alcalóides tropânicos inéditos 
e/ou incomuns para o gênero com potencial citotóxico observado in vitro e anteriormente 
citado no in silico. Esse perfil alcaloidico peculiar possivelmente é resultado das 
condições edafoclimáticas da Caatinga. Embora a capacidade de sintetizar novos 
compostos e o aparecimento de novas entidades químicas tenham aumentado 
enormemente nos últimos anos, as tecnologias para avaliar a atividade biológica e as 
especificidades-alvo dessas novas moléculas não coincidiram (BEHRA et al., 2004).  
 
Metodologia 

 
Obtenção do material vegetal e fração rica em alcalóides A coleta foi realizada no mês 
de maio de 2018, na Estação Ecológica do Seridó (ESEC/Seridó), no município de Serra 
Negra do Norte, interior do Rio Grande do Norte, no final do período chuvoso. A ESEC 
Seridó possui mais de mil hectares de área com predominância de Caatinga arbórea de 
encosta e Caatinga arbustiva aberta sobre solo massapê. Este tipo de solo é pouco 
evoluído (raso, com máximo de 60 cm), típico de ambientes com baixa drenagem e onde 
a acumulação de água é feita em períodos curtos e restritos de precipitações. O 
procedimento de extração dos alcalóides deu-se de início por um processo de turbólise 
após a coleta dos órgãos vegetais ainda frescos in situ. Em seguida, realizou-se 
sucessivas macerações do caule e das folhas de E. pungens até o esgotamento 
(extração total dos alcalóides presentes), seguindo-se para uma partição clássica ácido-
básica para extração de alcalóides. Foi obtido uma fração hexânica -que não tem 
interesse por concentrar ceras, pigmentos e metabólitos de características lipofílicas- e, 
uma fração clorofórmica em pH 11, a qual é denominada fração rica em alcalóides totais. 
Após esta partição e a obtenção desta fração enriquecida, foi possível observar o perfil 
químico dos alcalóides a partir realização de uma cromatografia em camada delgada 
(CCD). As placas de CCD foram reveladas com reagente de Dragendorff, um reagente 
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específico para identificação de alcalóides, e com a vanilina sulfúrica. Na placa revelada 
com reagente de Dragendorff foi possível visualizar bandas com um tom laranja escuro, 
indicando a presença de alcaloides (ou compostos nitrogenados) na amostra. Na placa 
revelada com vanilina sulfúrica, que é um revelador inespecífico considerando a classe 
de metabólitos, visualizamos outros tipos de compostos que são considerados 
impurezas. 2.2. Isolamento dos alcalóides tropânicos Para o isolamento dos alcalóides 
da fração clorofórmica do caule, foi realizado uma Cromatografia em Camada Delgada 
Preparativa (CCDP). Utilizou-se cromatoplacas de vidro com medidas de 10 x 20 cm e 
espessura de gel sílica de 0,5 mm com sílica gel 60 UV254 (Macherey-Nagel®), 
previamente ativadas em estufa. Após a aplicação da amostra, as placas foram 
desenvolvidas em cuba cromatográfica, previamente saturada com vapores do sistema 
eluente. A fase móvel foi a mesma utilizada para o procedimento da CCD (caule: 
CHCl3:MetOH 7:3 (v/v) e folhas CHCl3:MetOH 4:6 (v/v)). Os extratos de alcalóides 
totais, como também, os alcalóides isolados do caule e folhas de Erythroxylum pungens 
foram analisados por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massas (CG-
EM), modelo: GC-2010 Plus, com espectrômetro de massas QP2020, marca Shimadzu 
 
Resultados e Discussões 

 
A coleta do material vegetal foi realizada durante o período de chuva na microrregião do 
Seridó, no estado Potiguar. Após o processo de obtenção da fração rica em alcalóides 
e a realização da CCD, foi possível comparar com uma coleta do mesmo espécime no 
mesmo habitat durante o período de seca. Esta diferença também foi notada a partir de 
uma realização de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massas (CG- 
EM) entre as duas coletas. Com isso, conseguimos identificar os alcalóides pelas 
fragmentações, pico base e massa molecular em torno de uma revisão bibliográfica e 
análises de espectros de massa. Alguns alcalóides já foram identificados e descritos em 
outras espécies de Erytrhoxylaceae (MACEDO PEREIRA et al., 2018) Alguns estudos 
apontam o potencial uso de alcalóides tropânicos com novas aplicações na medicina, 
como exemplo a escopolamina e a benzatropina como promissores adjuvantes na 
terapia de Parkinson (DI GIOVANNI; SHI, 2009; PÉREZ et al., 2011). Assim, abre-se 
uma nova perspectiva de trabalho visto que apenas alcalóides tropânicos com ésteres 
aromáticos foram testados e apresentam atividade no SNC. Os alcaloides isolados 
foram analisados por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectro de Massas. Foram 
comparados com dados da literatura (MACEDO-PEREIRA, 2018; SENA-FILHO et al, 
2010; JENETT-SIEMS et al, 2005; KHATTAK et al, 2002; PHILIPOV; BERKOV, 2005; 
BROCK et al, 2005; RAHMA et al, 1998;, SIDDIQUI, 1986; ALBIN, 1978) Com isso, 
conseguimos identificar os alcaloides pelas fragmentações, pico base e massa 
molecular em torno de uma revisão bibliográfica e análises de espectros de massa, os 
quais, assim como o padrão de fragmentação, foram compatíveis com alcaloides 
tropânicos. No cromatograma, é possível observar que no tempo de retenção 18,8 min 
a existência de um pico majoritário. O espectro obtido deste pico possui íon molecular 
[M+ ] de m/z 257, com composição molecular de C13H23NO4, com pico base de m/z 
94 (Figura 8). Segundo Blossey e colaboradores (1964), as fragmentações obtidas são 
específicas de alcaloides tropânicos. O pico base m/z 94 está presente em toda e 
qualquer molécula com núcleo tropânico, o que caracteriza uma ligação de éster no C-
3 no anel tropânico. Segundo Christen e colaboradores (1993), a presença de um pico 
com m/z 197 confirma a ligação de uma hidroxila no C-6 e outra no C-7, como também 
confirmou que o pico base de m/z 94, caracteriza-se a função éster ligado ao C-3 no 
anel tropânico. Ainda comparando-se os resultados obtidos, foi possível analisar que os 
outros picos mostrados no cromatograma também possuem fragmentos característicos 
de moléculas que apresentam o anel tropânico, 
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Conclusão 
 
Os alcaloides da espécie vegetal em estudo, Erythroxylum pungens foram identificados 
e caracterizados por CG-EM. A identificação baseou-se em uma revisão de literatura 
sobre alcaloides em Erythroxylaceae, pesquisa de biblioteca por GC-MS e análise de 
espectros de massa. 
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TÍTULO: Significados dos cuidados de enfermagem para travestis e transexuais 

Resumo 

 

Este estudo objetiva compreender os significados atribuídos por pessoas transgênero 
aos cuidados de enfermagem no transcurso da procura e atendimento em serviços de 
saúde e elaborar modelo teórico do cuidado de enfermagem à pessoa travesti e 
transexual. Trata-se de uma pesquisa analítica, teórica e interpretativa, que será 
executada sob os pressupostos metodológicos da Grounded Theory (Teoria 
Fundamentada nos Dados), obtendo-se uma teoria de médio alcance. Os cenários da 
pesquisa serão Organizações Não-governamentais de Direitos de Pessoas 
Transgênero de duas capitais brasileiras - Natal/RN e Florianópolis/SC. Participarão da 
pesquisa e formarão o primeiro grupo amostral 243 travestis e transexuais, a ser 
considerada suficiente a coleta de dados quando houver saturação teórica. Os 
participantes obedecerão aos seguintes critérios de elegibilidade: ter idade igual ou 
superior a dezoito anos e ter recebido algum cuidado de enfermagem há no máximo 6 
meses em algum serviço de saúde público ou privado. Serão excluídos os participantes 
que não estejam residindo em Natal/RN e Florianópolis/SC no momento da coleta de 
dados e que se associem durante o período da coleta de dados. A coleta será realizada 
por meio de entrevista aberta em profundidade a partir do questionamento disparador. 

 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Transgênero; Travestis; Transexuais 

TITLE: Meanings of nursing care for transvestites and transsexuals 

Abstract 

This study aims to understand the meanings attributed by transgender people to nursing 
care without passing the demand and care in health services and elaborate theoretical 
model of nursing care to transvestite and transgender people. This is an analytical, 
theoretical and interpretative research, which will be performed under methodological 
assumptions of the Grounded Theory (Grounded Theory), obtaining a medium range 
theory. The research scenarios will be Non-Governmental Organizations of Transgender 
People from two Brazilian capitals - Natal / RN and Florianópolis / SC. Participating in 
surveys and forming the first 243 transvestite and transsexual sample group will be 
considered sufficient in data collection when there is theoretical saturation. Participants 
meet the following eligibility requirements: age 10 years and over and have received 
some nursing care for a maximum of 6 months at a public or private health service. 
Participants who are not resident in Natal / RN and Florianópolis / SC at the time of data 
collection and will be associated during the data collection period will be excluded. The 
collection will be conducted through open in-depth interviews from the triggering 
questioning. 
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Introdução 

Esta proposta de estudo se ancora em recomendações do Ministério da Saúde que, 
entre outras indicações, fomentam a realização de pesquisas e produção de 
conhecimentos em saúde sobre a população LGBT, que possam colaborar na atenção 
à saúde integral e nos direitos sexuais e reprodutivos em todas as fases de suas vidas, 
atuando na eliminação da discriminação e preconceito contra LGBT no âmbito do SUS 
(BRASIL, 2008; BRASIL, 2013). 
Quanto a formação do profissional enfermeiro, a inserção de estudantes de graduação 
enquanto iniciação científica possibilitará e influenciará a forma como eles 
desenvolveram o processo de trabalho em enfermagem na atenção à saúde a travestis 
e transexuais, pois, os Cursos de Graduação seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, onde não se apresenta uma formação voltada para todas a diversidade 
sexual. Enquanto Universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
permitirá o aluno desenvolver atividades pautadas na relação de ajuda terapêutica. A 
tecnologia em saúde coletiva e saúde mental e a pessoa, e a capacidade [habilidade e 
competência] do profissional/aluno, agir de forma terapêutica, colocando-se inteiro, 
corpo, mente e sentimentos, como o instrumento do trabalho, a partir da compreensão 
de si como pessoa e profissional. Dessa forma, o agir do profissional é pautado pela 
ética e humanismo, embasada na experiência do viver e sofrer humano, frente a sua 
vulnerabilidade e variabilidade, numa relação de ajuda, onde os envolvidos, melhoram 
a compreensão da realidade a partir dos ensinamentos de Karl Rogers, Peplau e 
Travelbee, teóricos que valorizam a singularidade do sujeito como pessoa. 
Do ponto de vista operacional, os alunos realizarão visitas, acompanharão coleta de 
dados, realizarão acompanhamento terapêutico com ênfase no Relacionamento 
Interpessoal; participação ativa nas atividades da agenda terapêutica e social [oficinas, 
recreação, micro-palestras, etc.]; relatórios diários, além de artigos publicados em anais 
de eventos de enfermagem, local, regional e nacional e publicação de artigos em 
revistas indexadas na área. 
Diante das considerações apresentadas, aventa-se a seguinte questão de pesquisa: 
Quais significados são atribuídos ao cuidado de enfermagem nos serviços de saúde do 
SUS vivenciado por pessoas travestis e transexuais? 
Teoricamente, esta pesquisa fundamentar-se-á nos estudos sobre gênero, cuidados de 
enfermagem e saúde de pessoas transgênero e nos pressupostos teóricos do 
Interacionismo Simbólico, aplicados ao contexto das relações entre profissional de 
enfermagem e usuário trans. 
 
Metodologia 
 
TIPO DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual se adota um aporte 
metodológico para investigações que se preocupam com o mundo de significações 
dentro das relações humanas, com a vida das pessoas, suas experiências, emoções, 
comportamentos e sentimentos, bem como os fenômenos culturais, funcionamento 
organizacional, movimentos sociais e interações entre indivíduos (SOUSA; ERDMANN; 
MAGALHÃES, 2016). 

LOCAIS E CONTEXTO DA PESQUISA 
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Por se reconhecer o protagonismo do movimento social no método da TFD, esta 
investigação terá como cenários as Organizações Não Governamentais (ONGs) de 
Pessoas Transgênero de duas capitais brasileiras: 
1. Natal/RN: (1) Associação Potiguar de Travestis e Transexuais na Ação pela 
Coerência no Rio Grande do Norte (ATRANSPARENCIA/RN); (2) Associação de 
Travestis Reencontrando a Vida no Rio Grande do Norte (ATREVIDA/RN); e (3) 
Associação de Homens Trans Potiguares (AHTP). 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Serão envolvidos neste estudo pessoas travestis e transexuais associadas às ONGs 
colaboradoras, somando o total populacional de 243 pessoas transgênero (travestis e 
transexuais), submetidas aos seguintes critérios de elegibilidade: (1) ter idade igual ou 
superior a dezoito anos e (2) ter recebido algum cuidado de enfermagem há no máximo 
6 meses algumserviço de saúde público ou privado. Serão excluídos os participantes: 
(1) que não estejam residindo em Natal/RN e Florianópolis/SC no momento da coleta 
de dados e (2) que se associem durante o período da coleta de dados. 

COLETA DE DADOS 

O discente participará da coleta de dados sob supervisão do pesquisador responsável 
após prévio treinamento. Será por meio de técnica de entrevista individual em 
profundidade, semiestruturada, com perguntas abertas. A mesma explora um assunto 
em busca de percepções, experiências e significados, visando maior intensidade nas 
respostas. Trata-se de um recurso que, com base em teorias e pressupostos levantados 
pelo pesquisador, recolhe respostas da experiência subjetiva de um participante-relator 
selecionado, potencialmente, detentor de dados e informações daquilo que se deseja 
conhecer (MINAYO, 2010). 

ANÁLISE DE DADOS 

A análise, que ocorre concomitante a coleta de dados, de forma comparativa, ou seja, 
analisa-se as entrevistas sempre após as mesmas, individualmente, possui várias fases: 
transcrições das gravações, realização das leituras e codificação ou análise dos dados 
propriamente dita, incluindo os memorandos, e a delimitação da teoria. A codificação se 
refere à atribuição de nomes que descrevem os elementos identificados (STRAUSS; 
CORBIN, 2011). 
O processo inicia-se com a microanálise, mais detalhada, linha por linha, que é 
necessária no estudo para gerar as categorias após as codificações e para sugerir 
relações entre estas, em um processo de constante comparação. Se organiza em três 
etapas: 

a) Codificação aberta - o procedimento desta codificação consiste na decomposição, 
análise, comparação, conceituação e categorização dos dados. (STRAUSS; CORBIN, 
2011). 
b) Codificação axial – Nessa fase ocorre o reagrupamento dos dados, divididos 
anteriormente na codificação aberta. Caracteriza-se pelo ato de relacionar categorias 
às subcategorias, ou seja, às suas propriedades e dimensões. (STRAUSS; CORBIN, 
2011). 
c) Codificação Seletiva - É o processo de integrar e refinar categorias, ou seja, a 
codificação seletiva se preocupa com a delimitação da categoria central e a relação 
desta com as outras categorias secundárias. (STRAUSS; CORBIN, 2011). 
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Após a transcrição no Microsoft Office Word® 2016, para auxiliar a análise, organizar 
os dados, armazenar os arquivos, mapear os conceitos e elaborar relatórios de maneira 
rápida, simplificada e informatizada, importar-se-á os dados para o Software NVivo® 11, 
primordial, entre outros softwares, para elaboração de estudos com TFD (LACERDA et 
al, 2016). 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Os dados serão analisados e interpretados de acordo com o referencial teórico do 
Interacionismo Simbólico (IS), que se apropria da observação do comportamento 
humano objetivando desvelar as ações e apreender as significações estabelecidas e 
processadas na interação social, compreendendo a maneira do ser humano interagir, 
interpretar, definir, perceber e agir diante do seu cotidiano conforme os significados 
atribuídos a situação vivenciada (BLUMER, 1969), tal qual observado no método TFD. 
Para os interacionistas, o “símbolo” ou “imagens básicas” é o conceito central. O homem 
só interage com o outro através de gestos que são usados pelo indivíduo para 
representação e comunicação. A linguagem é o núcleo do sistema simbólico que 
funciona como um mecanismo de desenvolvimento do eu e do mim diante das 
representações contidas numa sociedade (BRITO; ENDERS, 2011). 
Ao trabalhar o Interacionismo Simbólico como aporte teórico, deve-se considerar três 
pontos: inicialmente, como suporte a um método de investigação que abrange o todo e 
não somente uma ou outra perspectiva; logo mais, como um procedimento científico em 
que cada aspecto está relacionado ao mundo empírico que envolve o estudo; e por fim, 
a resposta final está intimamente ligada ao mundo empírico (BRITO; ENDERS, 2011). 
Ademais, os dados analisados serão discutidos com suporte de autores e literatura 
temática nacional e internacional sobre estigma e discriminação no contexto na 
assistência e cuidado à saúde, no recorte de gênero e transgeneridade. 

ASPECTOS ÉTICOS 

A presente pesquisa seguirá as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Portanto, após a aquisição das anuências das 
ONGs colaboradoras, este projeto será submetido à análise do Comitê de Ética em 
Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(CEP/UFRN) e da Universidade Federal de Santa Catarina (CEP/UFSC). 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Ainda não se há resultados, pois, a pesquisa encontra-se em execução. 

 
Conclusão 

 

A pesquisa encontra-se em execução, não possuindo, ainda, uma conclusão. 
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TÍTULO: COMPREENDER A “NEUROFOBIA” ENTRE OS ESTUDANTES DE 

MEDICINA DA UFRN: EXPERIÊNCIA DO PESQUISADOR DISCENTE NA PESQUISA 

QUALITATIVA 

Resumo 

O termo Neurofobia foi definido em 1994, por Ralph Jozefowitz, como “o medo da 
neurociência e neurologia que se origina da incapacidade do estudante aplicar o 
conhecimento da ciência básica à prática clínica, levando à paralisia do raciocínio ou da 
ação”. O objetivo principal do estudo foi realizar o diagnóstico situacional e evolução da 
Neurofobia nos estudantes de medicina da UFRN em Natal – RN. Concomitantemente, 
como objetivo específico, estimular no discente pesquisador, o conhecimento de 
maneira mais ampliada sobre a pesquisa qualitativa, bem como aprofundar-se em temas 
relacionados à educação médica, através da integração com a pós-graduação. Para 
tanto, realizou-se um estudo de caráter exploratório, dividido em duas fases, sendo uma 
quantitativa e uma qualitativa envolvendo um universo de aproximadamente 600 
estudantes de medicina da UFRN. A experiência de participar ativamente em alguns 
pontos no desenvolvimento desta pesquisa, proporcionou ao discente de iniciação 
científica um conhecimento ampliado de pesquisa qualitativa em saúde, bem como a 
possibilidade de participar de um instrumento como o Grupo Focal e da aproximação de 
outros temas de educação médica. Adicionalmente, possibilitou uma melhor 
compreensão do significado da Neurofobia nos estudantes de medicina e as possíveis 
repercussões na formação médica. A iniciação científica parece ser um caminho para a 
pesquisa em educação médica, o que pode resultar em melhorias do ensino na 
graduação. 

 
Palavras-chave: Neurociências. Pesquisa qualitativa. Educação médica. 

TITLE: UNDERSTANDING “NEUROFOBIA” AMONG UFRN MEDICAL STUDENTS: 

EXPERIENCE OF THE STUDENT RESEARCHER IN QUALITATIVE RESEARCH 

Abstract 

The term Neurophobia was defined in 1994 by Ralph Jozefowitz as "the fear of 
neuroscience and neurology that stems from the student's inability to apply knowledge 
of basic science to clinical practice, leading to paralysis of reasoning or action." The main 
objective of the study was to perform the situational diagnosis and evolution of 
Neurophobia in medical students at UFRN in Natal - RN. At the same time, as a specific 
objective, to stimulate in the student researcher, a broader knowledge about qualitative 
research, as well as to deepen topics related to medical education, through integration 
with postgraduate studies. To this end, an exploratory study was carried out, divided into 
two phases, one quantitative and one qualitative involving a universe of approximately 
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600 medical students from UFRN. The experience of actively participating in some points 
in the development of this research provided the undergraduate student with a broad 
knowledge of qualitative health research, as well as the possibility of participating in an 
instrument such as the Focus Group and the approximation of other topics of medical 
education. . Additionally, it enabled a better understanding of the meaning of 
neurophobia in medical students and the possible repercussions on medical education. 
Scientific initiation seems to be a pathway for research in medical education, which may 
result in improvements in undergraduate education. 

 
Keywords: Neurosciences. Qualitative research. Medical education. 

Introdução 

Desde a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 
Medicina em 2001, a UFRN vem acompanhando a reorientação da formação médica, 
revisando o Projeto Pedagógico do Curso para adequação a metodologias de ensino 
inovadoras, tendo como perfil de egresso a formação generalista. Proporciona, 
ademais, o estímulo à formação em pesquisas de várias áreas do conhecimento, 
fortalecendo o processo de melhoria da graduação e aumento dos indicadores de 
formação profissional da Universidade. 

Nessa perspectiva, se fortalece o desejo dos estudantes do curso de medicina em 
estudar assuntos relacionados à educação médica e suas variáveis dependentes. Isso 
tem promovido o engajamento em projetos de pesquisa de seus professores e 
preceptores, especialmente no Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde, em 
que se vem trabalhando no âmbito dos cursos de graduação da UFRN, onde já são 
observadas mudanças especialmente quanto à constante introdução de metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem, estimulando outros docentes à adesão de práticas 
pedagógicas centradas no aluno. Esses avanços podem ser notados especialmente nos 
métodos avaliativos, em que se tem apostado em uma proposta pautada em 
habilidades, complementando a avaliação cognitiva, que por muito tempo foi utilizada 
como única medida para avaliar o conhecimento adquirido. 

No que concerne a essas novas mudanças, alguns pontos no curso de medicina na 
UFRN ainda podem ser melhorados no quesito do ensino-aprendizagem, como o caso 
de assuntos relacionados à Neuromedicina, por se tratar de uma área com uma gama 
de doenças causadoras de hospitalização, maus prognósticos e morte. Nesta área, a 
literatura mundial relata que os temas são postos a um nível de complexidade muito 
elevado, causando assim um afastamento prévio e isso pode vir a gerar o que se chama 
de “Neurofobia”. Vale ressaltar que este termo foi definido em 1994, por Ralph 
Jozefowitz, como “o medo da neurociência e neurologia que se origina da incapacidade 
do estudante aplicar o conhecimento da ciência básica à prática clínica, levando à 
paralisia do raciocínio ou da ação”. 

No sentido de promover a integração de alunos da graduação do curso de medicina da 
UFRN aos projetos de pesquisa da pós-graduação, o Mestrado em Ensino na Saúde 
(MPES) da UFRN, tem se empenhado em contribuir com essa parceria acolhendo 
discentes de graduação para a iniciação científica. Neste Plano de Trabalho, elaborado 
no curso da pesquisa cujo tema central é a Neurofobia entre os estudantes de medicina 
na UFRN, será apresentada a metodologia que está sendo utilizada e relatada e a 
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experiência do discente de iniciação científica enquanto colaborador desta pesquisa na 
área da educação médica. 

Objetivos 

1) Fazer o diagnóstico situacional da neurofobia e seu desenvolvimento no curso de 
medicina da UFRN – Natal, investigando as atitudes frente à neuromedicina 
(neuroanatomia, neurofisiologia, neurologia, neurocirurgia), entre os estudantes. 

2) Proporcionar a integração entre o estudantes de graduação e pós-graduação para o 
treinamento de iniciação científica. 

3) Estimular o pesquisador discente o conhecimento mais ampliado sobre a metodologia 
de pesquisa qualitativa, bem como aprofundar em temas relacionados à educação 
médica. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo misto, envolvendo a pesquisa quantitativa e qualitativa, de 
caráter explanatório, envolvendo um universo de aproximadamente 600 estudantes de 
medicina da UFRN. O estudo foi dividdo em 2 fases: 

1- Na fase quantitativa, um instrumento anônimo eletrônico, na plataforma Google 
Formulário, foi enviado para todos os discentes do curso, (aproximadamente 600). O 
questionário enviado, a além de tratar de dados socio-demográficos, incluiu os quatro 
critérios relacionados à neurofobia, baseado em Schon (2002), a saber: conhecimento, 
dificuldade, interesse e confiança. Também foram incluídos itens sobre o grau de 
importância da neuromedicina para o clínico geral. As respostas de cada item foram 
apresentadas em média ponderada, o que sugere tendências de atitude em itens do tipo 
Likert e sua tendência central, sendo a média inferior a 3 considerada negativa, 
excetuando-se os itens sobre medo e dificulculdade para com a neuromedicina. 

2 – Na fase qualitativa foi selecionado um grupo de estudantes para participação em um 
Grupo Focal e entrevistas individuais. Os estudantes foram selecionados dos diversos 
períodos do curso de medicina e o Groupo Focal e entrevistas foram realizados no 
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFRN. 

Para a análise estatística o grupo neurofóbico foi definido como os estudantes que se 
auto-avaliaram com níveis de medo em 4 e 5. A análise descritiva e comparativa dos 
grupos foi realizada, permitindo correlações dos fatores envolvidos na neurofobia com 
nível de significância p<0,05. 

Para a análise dos dados da fase qualitativa será orientada, posteriormente, pela técnica 
de análise de conteúdo temática categorial, de Minayo (2004) e Bardin (1977) e 
compreenderá o processo analítico com as fases: leitura flutuante, constituição do 
corpus e resposta às hipóteses e objetivos. Para tal, as falas dos participantes foram 
gravadas e serão transcritas e relidas, exaustivamente até a composição do corpus, 
para se compreender os significados, as argumentações e as justificativas dos 
participantes. 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição com parecer 
2.409.881/2017, sendo garantido o sigilo e o anonimato dos participantes e que todos 
assnaram o Termo de consentimento Livre e Escalrecido. 

Sabendo que o estudo encontra-se ainda em andamento, o pesquisador discente irá 
relatar sua experiência no âmbito da sua participação na pesquisa, buscando entender 
o significado da pesquisa em sua formação médica. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para a concretização dos objetivos deste estudo, foram feitas reuniões de planejamento 
entre os pesquisadores, incluindo o discente da graduação, no sentido de discutir a 
metodologia, principalmente o emprego de métodos qualitativos na coleta de dados. A 
escolha pela metodologia qualitativa neste estudo sobre Neurofobia, se deve ao fato de 
que esta permite acolher e valorizar os sentimentos, as experiências e as angústias 
vivenciadas pelos estudantes durante a formação acadêmica no contexto da 
neuromedicina, contribuindo para a compreensão da neurofobia. 

A escolha da técnica de Grupo Focal foi baseada, portanto, na necessidade de 
aprofundamento do tema Neurofobia, objetivo principal do estudo. Para isso, 
previamente elaboramos as denominadas “Questões Norteadoras”, para de alguma 
forma guiar o que foi discutido pelos alunos no Grupo Focal durante a revisão de alguns 
artigos sobre pesquisa qualitativa que abordava essa técnica. 

A participação da aluna de iniciação científica no estudo foi bastante importante no 
momento do recrutamento dos estudantes para a participação no estudo, pela 
necessidade de recrutar alunos de vários períodos do curso de medicina, adequando 
os horários e disponibilidade destes. A amostragem para o Grupo Focal foi intencional 
e a sessão teve uma duração média de 90 minutos, buscando-se abranger o problema 
em suas múltiplas dimensões, seguindo critérios que levaram em conta a disponibilidade 
e o interesse pela temática abordada. A discussão do grupo foi guiada pelo moderador 
com o auxílio do pesquisador discente. O moderador ficou responsável pela condução 
do grupo, tendo a função de solicitar esclarecimentos, aprofundar pontos específicos, 
estimular a participação homogênea do grupo e proceder a finalização da discussão 
com os participantes. O pesquisador discente fez as anotações de expressões, gestos, 
falas sussurradas e discordâncias não faladas no diário de campo. 

A estrutura curricular do curso de medicina da UFRN conta, atualmente, com o ensino 
da Neuroanatomia no primeiro período, sendo brevemente ressaltada na disciplina de 
Semiologia Médica no terceiro período, voltando a aparecer de maneira mais 
abrangente no sexto período e exercitada durante uma parte do internato médico, no 
décimo primeiro período do curso. 

Sabe-se que são identificadas como deficitárias, na prática, a abordagem de médicos e 
vivência de estudantes de medicina em seus estágios curriculares e extracurriculares 
em reconhecer, investigar e tratar adequadamente as doenças neurológicas na atenção 
primária. Encaminhar os casos, com uma transferência de responsabilidade sumária, 
sem avaliação do paciente, pode levar a uma ação de fuga ou medo por parte dos 
estudantes perante casos de neuromedicina. Sob essa ótica, foi muito válida a 
participação do aluno de iniciação científica como pesquisador no sentido de entender 
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melhor as reais motivações das atitudes negativas frente ao paciente neurológico. A 
importância de garantir um ensino de qualidade nessa área contribui para que os 
egressos da instituição tenham o conhecimento e segurança necessários para atuação 
no mercado de trabalho. 

Na visão do discente como parte dessa pesquisa, a elaboração deste Plano de Trabalho 
trouxe aprendizados singulares. Foi possível observar que a Universidade é o ambiente 
que pode reforçar um estigma prévio sobre a complexidade da neurologia ou que pode 
justamente mostrar um caminho diferente. 

Foi possível observar nos cenários em que a pesquisa foi realizada que, de forma 
abrangente, os alunos consideram que as metodologias de ensino podem ser revistas 
e melhoradas, tomando como base algumas experiências em metodologias ativas que 
os vivenciam em alguns, ainda poucos, momentos no decurso do ensino da 
Neuromedicina. 

Diante dessa experiência inicial na pesquisa, foi possível observar que a participação 
dos docentes no processo de ensino-aprendizado é considerada muito relevante, uma 
vez que o papel do professor tem sido modificada ao longo do tempo e este, atualmente, 
é um facilitador do conhecimento, tendo em vista o fácil acesso ao aprendizado, diante 
do mundo tecnológico ao qual todos estão inseridos. 

 
Conclusão 
 

A literatura mostra que ainda há muito a ser discutido sobre a temática da Neurofobia, 
buscando especificar as dificuldades enfrentadas por estudantes de medicina no ensino 
das Neurociências. A “Neurofobia”, é uma condição que não se restringe a um 
determinado lugar, visto que pode ser observada mundialmente, embora ainda disponha 
de uma literatura considerada deficiente, visto que não há formas claras para 
abordagem no ensino no intuito de reduzir a incidência desse fenômeno. 

Para o discente de iniciação científica esse estudo proporcionou: treinamento em 
iniciação científica com o docentes e colaboradores envolvidos; habilidade em aplicar 
instrumentos de pesquisa qualitativa em saúde; aprofundamento nos conhecimentos de 
temas relacionados à educação médica. 

Caminhar de encontro a essas perspectivas destaca o interesse permanente da UFRN 
como promotora de uma educação de qualidade com oportunidades de aprendizado 
para todos, conforme objetiva a agenda de 2030 da ONU e preconiza as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de medicina. 

 
Referências 

 

1. AbulabanAA,ObeidTH,AlgahtaniHA,KojanSM,Al-KhathaamiAM, Abulaban AA, 
Bokhari MF, Merdad AA, Radi SA. Neurophobia among medical students. 
Neurosciences(Riyadh). 2015 Jan;20(1):37-40. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1444 

 

2. AkhigbeT,SattarM.attitudes and perceptions of medical students toward 
neurosurgery World Neurosurg 2014 Feb 81(2)-226-8. 

3. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977. 31.Miranda SM, et al. 
Mudança de atitudes dos estudantes durante o curso de medicina um estudo de 
coorte. Rev bras educ med 2012;36(2): 212-222. 

4. Creswell JW. Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. 3rd ed. Los Angeles, CA: Sage Publications, Inc; 2009. 

5. Dillman D. Mail and internet surveys: the tailored design method. New York, NY: 
John Wiley & Sons; 2000. 

6. FantaneanuTA,MoreauK,EadyK,ClarkinC,DeMeulemeesterC, Maclean H, Doja 
A. Neurophobia inception: a study of trainees' perceptions of neurology 
education. Can J Neurol Sci. 2014 Jul;41(4):421-9. 

7. FlanaganE,WalshC,TubridyN.'Neurophobia'--attitudesofmedical students and 
doctors in Ireland to neurological teaching. Eur J Neurol. 2007 Oct;14(10):1109-
12. 

8. García-RonA,Illán-RamosM,García-RonG,Vieco-GarcíaA,Huete-Hernani B, 
Moreno-Vinues B. [Assessment of 'neurophobia' or 'neurological illiteracy' as 
cause of increased assistance in child neurology]. Rev Neurol. 2016 Feb 
16;62(4):191-2. 

9. HudsonJN.Linking neuroscience theory to practice to help over come student fear 
of neurology. Med Teach. 2006 Nov; 28(7):651-3. 

10. JanMM,FidaNM.Attitudes of medical students toward pediatric neurology. Pediatr 
Neurol 2002; 27- 106-110. 

11. JozefowiczRF.Neurophobia:the fear of neurology among medical students.Arch 
Neurol. 1994 Apr;51(4):328-9. 

12. KamKQ,TanGS,TanK,LimEC,KohNY,TanNC.Neurophobiain medical students 
and junior doctors -blame the GIK. Ann Acad Med Singapore. 2013 
Nov;42(11):559-66. 

13. Lim EC, Seet RC. Demystifying neurology: preventing 'neurophobia' among 
medical students. Nat Clin Pract Neurol. 2008 Aug;4(8):462-3. 

14. Loftus AM, Wade C, McCarron MO. Primary care perceptions of neurology and 
neurology services. Postgrad Med J. 2016 Jun;92(1088):318-21. doi: 
10.1136/postgradmedj-2015-133683. 

15. Lukas RV, Albert DV. Neurophobia among medical students. Neurosciences 
(Riyadh). 2015 Oct;20(4):404. doi: 10.17712/nsj.2015.4.20150500. 

16. Lukas RV, Cooper B, Morgan I, Brorson JR, Dong H, Sherer R. Attitudes toward 
neurosciences in medical students in Wuhan, China: a survey study. World 
Neurosurg. 2014 Sep-Oct;82(3-4):266-9. doi: 10.1016/j.wneu.2014.06.025. 

17. Matthias AT, Nagasingha P, Ranasinghe P, Gunatilake SB. Neurophobia among 
medical students and non-specialist doctors in Sri Lanka. BMC Med Educ. 2013 
Dec 9;13:164. doi: 10.1186/1472-6920- 13-164. 

18. McCarron MO, Stevenson M, Loftus AM, McKeown P. Neurophobia among 
general practice trainees: the evidence, perceived causes and solutions. Clin 
Neurol Neurosurg. 2014 Jul;122:124-8. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.03.021. 

19. McGee J, Maghzi AH, Minagar A. Neurophobia: a global and under- recognized 
phenomenon. Clin Neurol Neurosurg. 2014 Jul;122:iii-iv. doi: 
10.1016/j.clineuro.2014.03.023. 

20. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4a ed. 
São Paulo: Hucitec; 2004. 

21. Pakpoor J, Handel AE, Disanto G, Davenport RJ, Giovannoni G, Ramagopalan 
SV; Association of British Neurologists. National survey of UK medical students 
on the perception of neurology. BMC Med Educ. 2014 Oct 21;14:225. doi: 
10.1186/1472-6920-14-225. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1445 

 

22. Pasquali L. (livro) Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 
23. Pasquali, L. Psicometria. Rev esc enferm USP 2009; 43: 992-9. 26.Pasquali, L. 

Princípios de elaboração de escalas psicológicas. Rev Psiquiatr Clin 1998; 25(5): 
206-213. 

24. Ridsdale L, Massey R, Clark L. Preventing neurophobia in medical students,and 
so future doctors. Pract Neurol. 2007 Apr;7(2):116-23. 

25. Ridsdale L. No more neurophobia: welcome neurology in general practice. Br J 
Gen Pract. 2009 Aug;59(565):567-9. doi: 10.3399/bjgp09X453756. 

26. Rojas IE, et al. Exploración del nivel de neurofobia en estudiantes de medicina 
en México. Inv Ed Med. 2017. 

27. Solorzano GE, Józefowicz RF. Neurophobia: a chronic disease of medical 
students. Neurology. 2015 Jul 14;85(2):116-7. doi: 
10.1212/WNL.0000000000001751. 

28. Youssef FF. Neurophobia and its implications: evidence from a Caribbean 
medical school. BMC Med Educ. 2009 Jul 1;9:39. doi: 10.1186/1472-6920-9-39. 

29. Zinchuk AV, Flanagan EP, Tubridy NJ, Miller WA, McCullough LD. Attitudes of 
US medical trainees towards neurology education: "Neurophobia" - a global 
issue. BMC Med Educ. 2010 Jun 23;10:49. doi: 10.1186/1472-6920-10-49. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1446 

 

CÓDIGO: SB0601 

AUTOR: LARISSA MARIA DE PAIVA RIBEIRO PEREIRA 

ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES 

 

 

TÍTULO: Notas sobre a construção do corpo e o crossfit 

Resumo 

O CrossFit é uma prática corporal amplamente difundida na atualidade, por isso, são 
muitos os estudos na área da Educação Física direcionados a essa temática. Porém, 
foi observada uma ênfase na perspectiva biológica. O objetivo deste estudo consiste em 
compreender as maneiras de construção dos corpos de quem vivencia o CrossFit, no 
sentido de identificação de implicações para a Educação Física. Tratou-se de uma 
pesquisa de campo de caráter qualitativo, na qual foi realizada uma entrevista 
semiestruturada com uma amostra de 6 homens e 7 mulheres. As respostas foram 
gravadas e sistematizadas. A partir da análise de conteúdo e diálogo com a literatura, 
percebeu-se que apesar de a maioria dos indivíduos iniciarem o CrossFit para mudarem 
aspectos biológicos (como emagrecimento, melhora de dores, busca de hipertrofia etc), 
perceberam que essa prática corporal contribui para novos olhares ao próprio corpo, 
pois o objetivo inicial para realizar o CrossFit se modifica ao longo do tempo e dos 
treinamentos, em virtude de os sentidos e significados se transformarem. Aponta-se que 
esse estudo permite a desconstrução de perspectivas de corpos com um único molde 
ideal, compostos apenas de matéria orgânica, e passa a abarcar os conceitos de 
subjetividade, percepção de si, construindo historicidade e permitindo comunicação com 
o outro e com o meio, trazendo elementos significativos para a Educação Física. 

 
Palavras-chave: CrossFit. Corpo. Educação Física. Prática Corporal. 

TITLE: Notes about the construction of the body and the CrossFit 

Abstract 

CrossFit is a widespread body practice today, so there are many studies in the area of 
Physical Education focused on this theme. However, an emphasis was observed on the 
biological perspective. The aim of this study is to understand the ways of building the 
bodies of those who experience CrossFit, in order to identify implications for Physical 
Education. This was a qualitative field research, in which a semi-structured interview was 
conducted with a sample of 6 men and 7 women. The answers were recorded and 
systematized. From the content analysis and dialogue with the literature, it was noticed 
that although most individuals start CrossFit to change biological aspects (such as weight 
loss, pain improvement, hypertrophy search etc.), they realized that this body practice 
contributes to new looks at the body itself, because the initial goal to perform CrossFit 
changes over time and training, as the senses and meanings change. It is pointed out 
that this study allows the deconstruction of perspectives of bodies with a single ideal 
mold, composed only of organic matter, and now embraces the concepts of subjectivity, 
self-perception, building historicity and allowing communication with the other and with 
the environment, bringing significant elements to Physical Education. 
 
Keywords: CrossFit. Body. Physical Education. Body Practice. 

Introdução 
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As práticas corporais são reconhecidas por Nóbrega (2005) como formas culturais de 
expressão humana que permitem a comunicação. Outra compreensão também é 
destacada no estudo de Lazarotti Filho (2010), quando os autores destacam que as 
práticas corporais se referem a manifestações culturais que tem como foco a dimensão 
corporal, podendo ter diferentes significados para quem as vivencia. No campo das 
práticas corporais, quem vivencia esportes, lutas, ginásticas, jogos, danças, práticas 
integrativas e complementares, práticas de aventura, bodybuilding, crossfit, dentre 
outras, constroem seus corpos de múltiplas maneiras. 

O CrossFit é uma dessas práticas, que está amplamente difundido nos dias atuais. Foi 
criado pelo técnico Greg Glassmann, nos Estados Unidos, no ano de 2000 e consiste 
em uma metodologia de treinamento de movimentos funcionais, variados e de alta 
intensidade, que objetivam promover um condicionamento físico amplo, geral e 
inclusivo. Os treinos são realizados em galpões denominados “box”[1]. 

Para executar o treino de CrossFit, há exigência de bastante técnica. A técnica do corpo 
é definida por Mauss (2003) como “maneiras pelas quais os homens, de sociedade a 
sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo”. 

Reconhecemos que existem diferentes compreensões de corpo na Educação Física no 
Brasil. Sua tradição histórica é permeada por uma compreensão que enfatiza os 
aspectos biológicos do corpo humano, como destacam produções da área, como as de 
Soares (2001), Nóbrega (2000); Silva (2001), dentre outras. 

Todavia, desde meados da década de 1980, a área começa a questionar essa tradição. 
Estudos como os de Soares (1986), Oliveira (1986), Santin (1990), Silva (1996), 
Nóbgrega (2000), dentre outros, tecem críticas à compreensão de corpo que 
fundamenta a tradição da área. Eles interrogam os dualismos e os reducionismos e 
demonstram que o corpo humano não pode ser visto somente como objeto, não se 
reduzindo aos aspectos orgânicos apenas, uma vez que abarca também os aspectos 
culturais, sociais e históricos. Para tanto, destacam-se os estudos de Merleau-Ponty 
(1999, 2004) sobre o corpo, que o considera a partir de uma perspectiva 
fenomenológica. Para ele, o corpo é o próprio ser humano e está atado ao mundo em 
que vivemos, sem se apoiar em reducionismos, nem determinismos. 

Desse modo, no intuito de contribuir com os estudos direcionados à Educação Física 
com foco nos estudos do corpo nos direcionamos nesse momento aos modos de 
construção do corpo e as relações com o CrossFit. Portanto, diante da problemática 
apresentada e da necessidade de identificarmos relações entre a construção do corpo 
e as práticas corporais, nos preocupamos em trazer contribuições para a Educação 
Física. Nesse sentido, elegemos, então, as seguintes questões de estudo: 

- Como os corpos são construídos no CrossFit? 

- Quais as implicações para a Educação Física? 

Diante destas questões de estudo, pretende-se trazer novos elementos a partir da 
relação entre a construção do corpo e o CrossFit, buscando-se compreender como os 
seres humanos constroem seus corpos por meio das vivências de diversas práticas 
corporais. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1448 

 

A compreensão dessas construções é uma possibilidade para se perceber as 
aproximações e os distanciamentos de saberes e fazeres sobre o corpo em nível 
nacional e estabelecer comparações com estudos internacionais, trazendo elementos 
significativos para se pensar implicações para a Educação Física. 

Objetivo 

Compreender as maneiras de construção dos corpos de quem vivencia o CrossFit, no 
sentido de identificação de implicações para a Educação Física. 

[1] Essas informações foram retiradas de um guia de treinamento de crossfit. Disponível 
em: <http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_L1_TG_Portuguese.pdf> Acesso em: 21 
mar. 2019. 

 
Metodologia 

 

Refere-se a uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Acerca da pesquisa de 
campo, Lüdorf (2017, p. 90) afirma que: 

O pesquisador deverá ir ao ambiente natural onde o fato/realidade que quer estudar, 
ocorre. De lá, extrairá os dados primários que serão o substrato para a sua análise, por 
meio de técnicas de pesquisa, tais como: observação, entrevista, questionário, 
aplicação de testes etc. 

Na pesquisa de campo, o grupo investigado foi composto por 13 adultos, de ambos os 
sexos, praticantes de CrossFit na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Esses 
indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foi 
realizado um questionário semiestruturado, elaborado previamente pelo pesquisador. 
As respostas foram gravadas para obter o máximo de informações possível dos 
entrevistados. Posteriormente, as respostas foram transcritas, sistematizadas e 
analisadas a partir do diálogo com a literatura. 

Para garantir o sigilo das informações dos participantes da pesquisa, foi considerado o 
pseudônimo “En”, no qual “E” refere-se a entrevistado e “n” o número do entrevistado, 
que varia de 1 a 13. 

Como critério para a participação na pesquisa, os entrevistados deveriam estar há pelo 
menos 11 meses praticando o CrossFit. Além disso, a pesquisa foi autorizada pelo 
Comitê de Ética da UFRN, por se tratar de um estudo que necessita de um contato com 
os voluntários e por fazer parte de um projeto de pesquisa maior, intitulado “A 
CONSTRUÇÃO DO CORPO E AS PRÁTICAS CORPORAIS: IMPLICAÇÕES 
EPISTEMOLÓGICAS, ÉTICAS, ESTÉTICAS E POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO 
FÍSICA”, que obteve autorização do Comitê de Ética da UFRN. 

 
Resultados e Discussões 
 

Caracterizando o grupo pesquisado 
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O grupo pesquisado consiste em 13 praticantes, sendo 7 do sexo feminino (E1, E3, E5, 
E6, E7, E11 e E12) e 6 sexo masculino (E2, E4, E8, E9, E10 e E13). Acerca do tempo 
de prática, 1 indivíduo treina há 11 meses (E7), 8 iniciaram entre 1 a 2 anos (E1, E2, 
E3, E4, E6, E8, E11 e E12), 2 iniciaram entre 2 a 3 anos (E10 e E13), e 2 praticam há 
mais de 3 anos (E5 e E9). São 11 indivíduos com o ensino superior completo (E1, 
Advogada; E2, Administrador; E3, Gerente de Produção; E4, desempregado; E5, 
Publicitária; E7, Professora de Educação Física; E8, Engenheiro Civil; E9, Engenheiro; 
E10, Arquiteto; E12, Professora; E13, Engenheiro de Produção), e apenas 2 indivíduos 
com o ensino superior incompleto (E6, não trabalha; E11, não trabalha). Esses 
praticantes apresentam idade de 18 a 46 anos, sendo 4 participantes de competições 
oficiais (E2, E3, E5 e E12), e 9 não competem (E1, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11 e E13). 

De acordo com Boltanski (2004), com a elevação da hierarquia social, o aumento do 
nível de instrução do indivíduo e o aumento da carga intelectual em detrimento da carga 
de trabalho manual, ocorrem mudanças na relação do indivíduo com seu próprio corpo. 
Com o mínimo do uso do corpo no horário de trabalho, os indivíduos tendem a procurar 
treinamentos de forma consciente. No box de CrossFit, percebeu-se que alguns 
praticantes tem curso superior completo e outros, incompleto, demonstrando essa 
hierarquia social elevada e, com ela, uma preocupação consciente em realizar 
treinamentos para a melhora de diversas características, como emagrecimento, 
disposição, dores, alimentação, condicionamento físico, entre outros. 

Caracterizando o box de treinamento 

No dia da entrevista, observou-se que a estrutura do local de treinamento é robusta, 
espaçosa, com cores escuras e possui diversos equipamentos. Observou-se um grupo 
de mulheres treinando na parte externa do local, no ambiente ensolarado, com a 
finalidade de representar o local de competição a qual iriam participar no final de semana 
seguinte. Em outro ambiente do box, observou-se homens treinando também com o 
intuito de participação em competição. 

Além disso, também foi observado um grupo de pessoas não competidoras treinando 
em outro espaço do box. Todos os grupos apresentaram treinamentos intensos, 
exaustivos, com muito incentivo uns aos outros. Os movimentos eram rígidos, rápidos 
e precisos. Apesar da intensidade e exaustão, os indivíduos se mostraram felizes com 
a prática, demonstrando superação e satisfação a cada movimento. 

Hillevi Ganetz (1995, apud CASTRO, 2003) afirma que o conjunto de comportamentos 
resulta na criação de um “estilo”, que é caracterizado pelo consumo e viabiliza o 
agrupamento da moda com a personalidade individual. Isso se observa com as 
vestimentas de todos os alunos, que eram semelhantes: mulheres de short e top, e 
homens de short e camisas regatas. 

Observou-se, ainda, que o professor permanecia a maior parte do tempo 
acompanhando os praticantes não competidores. 

Em relação ao tempo de prática de CrossFit, varia de 11 meses a 3 anos e 9 meses de 
treinamento. 

Quanto à motivação para iniciar o CrossFit, a maioria dos entrevistados respondeu que 
foi por influência de outras pessoas, como apontaram a E1, E5, E8, E9 e E10. A segunda 
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resposta mais expressa foi em relação ao dinamismo que o CrossFit apresenta em 
relação à musculação, como apontaram E4, E11 e E13, além do E6, que indicou que: 

foi porque na academia os treinos são bastante monótonos e o crossfit é mais dinâmico, 
então a princípio, foi isso que me motivou a começar... o fato de o treino ser mais 
dinâmico e mais focado no atleta de uma forma geral, tanto no cárdio como na força, e 
na ginástica em si, porque envolve tudo. 

Além das motivações supracitadas, foi citada a busca por condicionamento físico (E2 e 
E3), busca por outra prática diferente da musculação (E3 e E7), busca pela saúde (E11) 
e busca por um padrão de corpo, como afirmou a E12, ao dizer que “o que me motivou 
a começar foi mais a parte da estética mesmo. Eu estava vendo resultado nas pessoas 
e me surgiu o interesse”. 

Essa busca por um padrão ideal reforça certo culto ao corpo. Segundo Castro (2003), 
pode persistir uma predisposição para o culto ao corpo, como uma das maneiras de 
estar na moda. Para isto, os indivíduos se dividem em grupos de acordo com as 
vestimentas, exercícios praticados, estilo de música que escutam durante os 
treinamentos, locais frequentados etc. Assim, por ser moda, há uma aceitação da 
sociedade, e a tentativa de manter um padrão imposto pela sociedade faz com que 
essas pessoas tenham um sentimento de pertencimento a grupos sociais. 

Ao serem questionados acerca dos sentimentos e sensações durante a prática de 
CrossFit, obtivemos variadas respostas. Ao mencionar a palavra “sensações”, alguns 
praticantes associaram às mudanças físicas, estéticas, como o E8, ao afirmar que: 

eu sinto que tive um resultado muito bom, em questão de estética, condicionamento 
físico, foi um esporte que eu consegui praticar com regularidade, pois os outros que eu 
sempre pratiquei eram mais difíceis, andar de bicicleta, mergulho... essas coisas que 
precisam de uma demanda de tempo maior e aqui eu consigo fazer diariamente. 

Também em relação à perspectiva biológica, aponta-se a resposta do E3, que ressaltou 
que: 

me sinto mais forte, minhas estruturas, porque como eu sou atleta há mais de 20 anos, 
eu sentia muitas dores no ombro, quadril, já fiz cirurgia no joelho e eu senti bem mais 
forte, mais resistente, não sinto mais dores como eu sentia antigamente e com relação 
ao condicionamento físico melhorou bastante. 

Na resposta acima, observa-se que a prática de CrossFit trouxe melhoras nas dores 
articulares, condicionamento físico e resistência, mostrando uma diversidade de 
benefícios que dependem do contexto em que o indivíduo está inserido. 

Além dessas respostas, destaca-se o relato da E11, afirmando que: 

acho que em relação ao meu corpo, no início, era um incômodo, porque muita gente no 
crossfit tem um corpo que você julga como ideal, e eu, pelo fato de não ter esse corpo 
no início, ficava meio estranha, mas depois foi mais um sentimento de aceitação e 
sentindo que seu corpo pode ir mais longe e você vai tendo essa sensação de poder 
sempre mais. 
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Observou-se que a perspectiva dessa entrevistada é pautada, a princípio, num padrão 
ideal de corpo e, à medida que ela conseguia superar seu desempenho em cada treino, 
se desprendia dessa ideia de um padrão pré-estabelecido. 

De acordo com Mendes (2007), as práticas corporais, isoladamente, não trazem saúde 
aos praticantes, pois a saúde é algo mais complexo. Porém, sabe-se que pode haver 
também benefícios sociais. É importante que se conheça a historicidade dos indivíduos, 
bem como suas vontades, sem influência dos modismos. Através da experimentação, é 
possível conhecer as práticas com as quais o sujeito tem mais afinidade e, a partir daí, 
conhecer mais do seu próprio corpo, assim como seus limites e capacidades, a fim de 
que essas práticas não se tornem um sofrimento. 

Ao serem perguntados se perceberam mudanças no corpo desde o início da prática até 
os dias atuais, todos responderam que sim. Dentre estas mudanças, uma das duas 
categoria mais apontadas foi o emagrecimento, com os praticantes E5, E6, E8, E9 e 
E12, como destacou o entrevistado 8, ao afirmar que “melhorou meu condicionamento 
físico, diminuiu minha porcentagem de gordura a um nível que eu nunca tinha 
conseguido antes, mesmo praticando esporte a vida inteira, ter um volume muscular” e 
o ganho de condicionamento físico (E2, E4, E7, E8 e E9). O segundo ponto destacado 
foi o ganho de força (E2, E4, E6 e E7). Depois, tivemos a hipertrofia muscular (E10, E11 
e E13), melhora do sono e da alimentação (E4). 

Em relação ao objetivo dentro do CrossFit, a maioria dos praticantes relatou que gostaria 
de manter o condicionamento físico, para que possa desempenhar as atividades 
cotidianas de maneira satisfatória, como apontou o E7 ao afirmar que: 

é melhorar cada dia mais, com relação aos exercícios que são propostos nos treinos, a 
parte de ginástica, de força, e melhorar cada vez mais o meu condicionamento também, 
porque isso acaba me ajudando em outras questões da minha vida, outras atividades 
que eu tenho de fazer e envolvem o meu corpo. 

Com isso, percebemos que a aproximação de respostas confirma que a sociabilidade é 
um fator importante ao escolher a prática corporal. A afinidade e a identificação com 
outros indivíduos juntamente com seus comportamentos, reforçam a ideia de 
pertencimento a grupos e ajudam na construção de uma identidade social. (CASTRO, 
2004). E, mesmo com objetivos iniciais distintos, ao longo do tempo e da convivência 
os praticantes almejam objetivos semelhantes. 

Ao serem questionados acerca do uso de substâncias, 9 praticantes afirmaram que 
fazem o uso de substâncias. O E1 utiliza D-ribose; E2 utiliza whey protein, creatina e 
BCAA; E3 utiliza whey protein e BCAA; E4 utiliza whey protein, glutamina e cafeína; E5 
utiliza creatina, BCAA e termogênico; E8 utiliza complexo vitamínico e whey protein; E10 
utiliza maca peruana, ácido aspártico, albumina e whey protein; E11 utiliza termogênico; 
E13 utiliza BCAA; E6, E7, E9 e E12 não fazem o uso de substâncias. 

Para a maioria dos entrevistados, a suplementação ajuda na recuperação muscular, 
contribuindo na continuidade dos treinos intensos, com apontou o E2 “[os suplementos] 
contribuem na minha recuperação, permitindo que eu consiga fazer treinos mais fortes, 
às vezes duas vezes por dia”. Além disso, o uso dessas substâncias auxiliam os 
praticantes competidores, como afirmou o E5: 
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eu sou muito viciada em termogênico, acordo muito cedo e a cafeína me dá um gás. A 
creatina eu estou tomando porque vou participar de uma competição, ela aumenta a 
força. Geralmente eu tomo um mês antes da competição. Eu não tomo durante o ano 
inteiro e sim quando vou me preparar para uma competição. E o BCAA ajuda na 
recuperação durante o treino. 

Em relação à contribuição para a construção do corpo, foi apontada a melhora na 
disposição, como destacado pela E1, ao afirmar que “o pré-treino dá um pouco mais de 
cárdio, dá um pouco mais de energia pra você, mas se você não treinar forte, não traz 
mudança ao corpo. Você tem que treinar muito e ter uma alimentação saudável”. A 
melhora na disposição também foi relatada pelos praticantes E1, E5, E8 e E11. A 
melhora na recuperação após o treino também foi expressa (E2, E3, E5 e E10); ajuda 
no emagrecimento (E11). 

Desse total de usuários, 8 (oito) receberam orientação de nutricionistas, exceto o E11, 
que obteve a prescrição de um “médico endocrinologista, que prescreveu desde o início 
dos treinamentos”. E ainda afirma “não faço acompanhamento com nutricionista, mas é 
uma coisa que pretendo fazer”. 

Ainda de acordo com a elevação da hierarquia social indicada por Boltanski (2004), 
percebemos que a utilização das substâncias pelos praticantes se dá de forma racional, 
ou seja, eles procuraram auxílio especializado (nutricionista ou médico), e sabem a 
função de cada substância e de que forma cada uma age no corpo. Isso demonstra um 
grau de instrução elevado, bem como boas condições financeiras para buscar este 
serviço e comprar as substâncias. 

Com os apontamentos acima, observamos que os indivíduos desprendem de um custo 
financeiro considerável para ter acesso a esses produtos (substâncias) e serviços 
(nutricionistas, médicos). Assim, como afirma Boltanski (2004, p. 165): 

uma vez modificadas as regras que provocam a inibição da consciência corporal, o 
processo circular da satisfação e da necessidade provoca a extensão constante do 
mercado de bens e, correlativamente, do consumo, principalmente intensificando o 
interesse que os indivíduos dedicam ao corpo e a atenção que lhe concedem. Isso é 
válido para os bens materiais [...] mas também para as “mercadorias intelectuais” – 
“conselhos”, “instruções” ou “serviços” – que são produzidos e distribuídos pelos 
membros das “profissões de saúde ou de cuidados”. 

 
Conclusão 

 

Para os participantes da pesquisa, existem diversas maneiras de o CrossFit contribuir 
para a construção dos corpos, não sendo somente uma construção biológica. Essa 
prática oportuniza, também, a reflexão sobre si mesmo e a relação com quem está à 
sua volta. 

Apesar de a maioria dos indivíduos iniciarem o CrossFit para mudarem aspectos 
biológicos (como emagrecimento, melhora de dores, busca de hipertrofia etc), 
perceberam que essa prática corporal contribui para novos olhares ao próprio corpo, 
pois o objetivo inicial para realizar o CrossFit se modifica ao longo do tempo e dos 
treinamentos, em virtude de os sentidos e significados se transformarem. 
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Para a Educação Física, essa pauta é de extrema importância, uma vez que permite a 
desconstrução de perspectivas de corpos com um único molde ideal, compostos apenas 
de matéria orgânica, e passa a abarcar os conceitos de subjetividade, percepção de si, 
percepção do outro, construindo sua historicidade e comunicação com o outro e com o 
meio, trazendo elementos significativos para a Educação Física. 

Apontamos a necessidade de aprofundamento deste estudo. 
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TÍTULO: Efetividade clínica e sensibilidade de géis para clareamento dentário de 

consultório: um ensaio clínico randomizado, controlado, cego e do tipo boca dividida 

Resumo 

O estudo objetiva avaliar eficácia, estabilidade de cor e sensibilidade dentária geradas 
por produto a base de peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37%, na 
técnica de clareamento dentário de consultório. Trata-se de um ensaio clínico 
controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 meses de 
acompanhamento. Quarenta e cinto voluntários participaram de 02 grupos, G1 (grupo 
controle) que utilizou peróxido de hidrogênio 35% e G2 (grupo experimental) que utilizou 
peróxido de carbamida 37%, onde foram submetidos a 03 sessões de clareamento com 
peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37% com aplicação única de 40 
minutos para cada gel, em seu respectivo lado de aplicação e intervalo de 07 dias entre 
cada sessão. Os valores de sensibilidade foram obtidos com a escala visual analógica 
de dor. A cor foi aferida antes e após cada sessão do clareamento. A análise estatística 
foi feita através dos testes T Student pareado e ANOVA 2 fatores com pós teste de 
Tukey. O peróxido de hidrogênio apresentou uma sensibilidade global imediata de valor 
6 vezes maior quando comparado com o peróxido de carbamida. Para ambos os géis, 
a estabilidade de cor, manteve-se após 3 e 6 meses. O clareamento dentário em 
consultório utilizando o peróxido de carbamida 37% resultou em uma menor 
sensibilidade dentária, sem comprometimento da eficácia clínica relacionada a cor e 
estabilidade da mesma no período de 3 e 6 meses, quando comparada com peróxido 
de hidrogênio 35%. 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido. Hidrogênio. Carbamida. 

TITLE: Clinical effectiveness ans sensitivity caused by teeth whitening gels: a random, 

controlled, blindedand split-mouth clinical experiment. 

Abstract 
The purpose is to evaluate the efficacy, color stability and tooth sensitivity generated by 
a product based on 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide in the dental 
office whitening technique. This is a controlled, randomized, double-blind, split-mouth, 
6-month follow-up clinical trial. Forty-one volunteers participated in two groups, G1 
(control group) side that used hydrogen peroxide at 35% and G2 (experimental group) 
side that used 37% carbamide peroxide. The volunteers underwent three bleaching 
sessions with 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide with a single 
application of 40 minutes for each gel, on their respective side of application and seven 
days interval between each session. Sensitivity values were obtained with the visual 
analog pain scale. Color was measured before and after each bleaching session. 
Statistical analysis was performed using paired Student T tests and ANOVA 2 factors 
with Tukey post test. Hydrogen peroxide presented an immediate global sensitivity of 6 
times higher when compared to carbamide peroxide. For both gels, the color stability 
was maintained after 3 and 6 months. Dental bleaching in the office using 37% 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1456 

 

carbamide peroxide resulted in a lower dental sensitivity, without compromising clinical 
efficacy related to color and stability in the period of 3 and 6 months, when compared to 
35% hydrogen peroxide. 
 
Keywords: Dental whitening. Peroxide. Hydrogen. Carbamide. 

Introdução 

O clareamento dental é um tratamento estético conservador comumente utilizado para 
melhorar o sorriso e a autoconfiança dos pacientes, proporcionando um impacto positivo 
na qualidade de vida dos mesmos, por proporcionar dentes mais brancos (MEHTA et 
al., 2018). A técnica consiste basicamente na aplicação dos géis na face vestibular dos 
dentes à serem clareados. A partir daí o oxigênio molecular liberado pela reação de 
oxirredução penetra na estrutura dentária, causando uma quebra dos pigmentos 
responsáveis pela alteração da cor, proporcionando dentes mais claros (LIMA et al., 
2012). 

Esse mecanismo de ação pode ser resultado de duas técnicas, o clareamento caseiro 
ou de consultório. O clareamento caseiro envolve a aplicação de agentes clareadores, 
na maioria das vezes, à base de peróxido de carbamida. Em contraste, o clareamento 
em consultório emprega concentrações muito mais altas de peróxido de hidrogênio 
(AHRARI et al., 2015).Apesar da alta taxa de sucesso das técnicas no clareamento de 
dentes, a sensibilidade dentária relatada pelos pacientes é o efeito adverso mais comum 
relacionado ao procedimento de clareamento, especialmente quando o peróxido de 
hidrogênio altamente concentrado é utilizado na técnica de consultório (PEIXOTO et al., 
2018). 

Dentre as possibilidades para que se possa reduzir a sensibilidade dentária no 
clareamento de consultório, surgiu a utilização do peróxido de carbamida em detrimento 
do peróxido de hidrogênio (MATIAS et al., 2013). O peróxido de carbamida dissocia-se 
em peróxido de hidrogênio (aproximadamente um terço de sua concentração anterior) 
e ureia, que se decompõe em água e amônia (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). A 
redução da sensibilidade dentária no clareamento de consultório pode ser esperada 
usando-se o peróxido de carbamida, uma vez que a menor concentração de peróxido 
de hidrogênio está disponível (PEIXOTO et al., 2018). Entretanto, não há relatos de 
estudos clínicos na literatura comparando a eficácia do peróxido de carbamida na 
técnica de clareamento de consultório bem como seus efeitos sobre a sensibilidade 
dentária, especialmente quanto à duração do clareamento. 

Diante do exposto, o objetivo desse ensaio clínico foi avaliar a eficácia do peróxido de 
carbamida a 37% usado para técnica de consultório em comparação com o peróxido de 
hidrogênio a 35%. A hipótese nula testada foi que não haveria diferenças na efetividade 
dos géis bem como na sensibilidade dentária gerada. 

 
Metodologia 
 
Este ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 
meses de acompanhamento, seguiu as normas do CONSORT (Consolidated Standarts 
of Reporting Trials Statement) com todos os aspectos éticos e estruturais (SCHULZ; 
ALTMAN; MOHER, 2010). Foi aprovado (CAAE: 80007517.8.0000.5537) pelo comitê de 
ética da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O protocolo do estudo 
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foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o número (RBR-
366zkv). 

Os pacientes incluídos no estudo tinham que apresentar os 20 dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar) presentes nos arcos, assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, ter mais de 18 anos, estar apto a retornar para consultas periódicas, 
ser livre de cárie, ter boa higiene oral, não apresentar hipersensibilidade dentária a frio 
e/ou quente. Já os pacientes que possuíssem restaurações nos dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar), tivessem alguma patologia grave na cavidade oral, 
mulheres grávidas ou lactantes, pacientes que apresentassem cálculo excessivo ou 
com manchas severas nos locais estudados, usuários de drogas, álcool ou analgésicos, 
foram excluídos. 

O resultado primário deste estudo foi o risco da sensibilidade global imediata ao 
clareamento. Foram necessários 36 voluntários por grupo para obter 80% de chance de 
detectar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em um nível de 
significância de 5%. Considerando a possibilidade de perda amostral, 45 voluntários 
foram incluídos por grupo. o tamanho da amostra foi calculado no site 
www.sealedenvelope.com. o presente estudo foi capaz de detectar um efeito de alta 
significância. 

O estudo clínico foi categorizado em dois grupos. 

G1 - Grupo controle: utilizou peróxido de hidrogênio 35% (Whitness HP AutoMixx, FGM 
Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em cada 
sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre as 
sessões. 

G2 – Grupo experimental: utilizou peróxido de carbamida 37% (Powerbleaching 37% 
Office, BM4, Palhoça, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em 
cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre 
as sessões. 

No primeiro dia foi fornecido aos participantes, uma escova dental macia (Escova Dental 
Sorriso Fort Protect Macia, Colgate-Palmolive, Brasil) e um tubo de creme dental 
(Colgate Total12, Colgate, Brasil). O paciente recebeu orientações da quantidade de 
creme dental necessária para escovação por escrito, correspondendo a uma quantidade 
equivalente a um grão de ervilha e também quantas vezes seriam necessárias as 
escovações de acordo com o fabricante. A Colgate recomenda escovação 03 vezes ao 
dia. 

No dia 01, foi realizada a primeira sessão de clareamento dental de consultório, no arco 
superior e inferior, antecedida pela profilaxia. A proteção gengival foi realizada utilizado 
a barreira gengival (Top Dam, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil), com auxílio 
do afastador labial (Arc Flex, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil) a fim de se 
evitar queimadura química devido ao potencial cáustico do gel clareador. Após finalizada 
a proteção gengival, os pacientes foram submetidos ao tratamento clareador com o 
peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37%. Foram 3 sessões do 
clareamento e em cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um 
intervalo de 7 dias entre as sessões, a remoção do gel ao final de cada aplicação foi 
com auxílio do sugador, totalizando 3 sessões com o peróxido de carbamida e 3 sessões 
do peróxido de hidrogênio 35% em cada hemiarcada. Após a primeira sessão do 
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procedimento de clareamento, o paciente recebeu as recomendações e um “diário de 
sensibilidade”, no qual, durante 3 vezes ao dia, foram anotados os “graus” de 
sensibilidade percebidos diariamente durante os 7 dias após cada sessão do 
clareamento, sendo dividido em lado direito e lado esquerdo. No 7º dia após a primeira 
sessão, foi realizada a segunda sessão, que aconteceu assim como a primeira e no 14º 
foi realizada a terceira e última sessão do clareamento em ambas arcadas. 

A aferição de cor foi realizada por um examinador previamente calibrado, utilizando a 
escala VITA Classical (PEIXOTO et al., 2018; GOODSON et al., 2005; AL SHETHRI et 
al., 2003; BRAUN; JEPSEN; KRAUSE, 2007). 

O grau de sensibilidade foi avaliado através da escala visual analógica (EVA), em que 
o paciente anotou o nível de sensibilidade diária de acordo com sua percepção. 

A sensibilidade foi mensurada três vezes ao dia, durante os sete dias após cada sessão 
do clareamento de consultório. E, após esse período, o paciente continuou preenchendo 
até o retorno com 3 meses e 6 meses. Na sensibilidade Global imediata foi realizado o 
somatório do primeiro dia após cada sessão e na sensibilidade trans e pós-operatória, 
foi realizada a média de todos os turnos semanais. 

A avaliação de cor foi realizada através de uma comparação visual utilizando as guias 
da escala de cor, que nos permite um arranjo do valor de cor mais claro (B1) para o 
mais escuro (C4) e a conversão em figuras 1–16 (KOSE et al., 2011; BORGES et al., 
2018). 

Para determinação do grupo controle, foi utilizada uma moeda, onde “cara” correspondia 
ao lado direito e “coroa” ao lado esquerdo. O lado oposto, ao que era utilizado o Peróxido 
de Hidrogênio (grupo controle) após randomização, aplicava-se o Peróxido de 
Carbamida (grupo experimental). 

Os participantes e o avaliador da pesquisa não sabiam quais géis foram utilizados. 

Os dados da sensibilidade global imediata foram submetidos ao teste T Student 
pareado. Os dados da sensibilidade trans e pós operatória e de mudança de cor foram 
submetidos a análise de variância ANOVA 2 fatores com pós-teste de Tukey (p<0,05) 
com auxílio do software GraphPad Prism 8.0. 

 
Resultados e Discussões 
 
O fluxograma do estudo clínico foi apresentado na figura 1. 

Sensibilidade Global Imediata 

O resultado da sensibilidade global imediata está demonstrado na figura 2. Houve 
diferença estatisticamente significativa da sensibilidade global imediata entre Peróxido 
de Hidrogênio e Peróxido de Carbamida (p<0,05). A sensibilidade global imediata 
demonstrou valor 6 vezes maior para o peróxido de hidrogênio (22,89±1,90) quando 
comparado com o peróxido de carbamida (3,73±0,31) submetido ao teste T Student 
pareado (6,51686-46). 
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Sensibilidade Pós-operatória 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os períodos de tempo para o mesmo 
gel clareador (p<0,05). Houve diferença estatisticamente significativa da intensidade da 
sensibilidade entre os géis para o mesmo período de tempo (p<0,05). As comparações 
entre os grupos estão listadas na Tabela 2 e na figura 3. 

Na comparação entre os períodos de tempo para o mesmo gel clareador, para o 
peróxido de hidrogênio o 8º dia mostrou a maior intensidade de sensibilidade do gel 
seguidos do 15º dia. Para o peróxido de carbamida, a maior intensidade aconteceu no 
15º dia, seguida do 1º dia. Para ambos os géis, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre a sensibilidade após 3 e 6 meses, as quais correspondem também a 
menor intensidade de sensibilidade. 

Na comparação entre a intensidade da sensibilidade dos géis clareadores para o mesmo 
período de tempo, o peróxido de hidrogênio causou maior sensibilidade que o peróxido 
de carbamida no 1º, 8º e 15º dias. A partir do 21º dia não houve diferença 
estatisticamente significativa na intensidade da sensibilidade entre os géis. 

Mudança de cor 

Houve diferença estatisticamente significativa entre as alterações de cor (através do 
tempo) para um mesmo gel clareador (p <0.05). Houve diferença estatisticamente 
significativa entre os géis clareadores para as alterações de cor no mesmo período de 
tempo. As comparações entre os grupos estão listadas na Tabela 2. 

Na comparação entre as alterações de cor através do tempo para um mesmo gel 
clareador, os dois peróxidos demonstraram maior valor de cor na análise inicial, 
diminuindo esse valor até se igualarem após terceira sessão. Para ambos os géis, a cor 
obtida após a 3ª sessão foi mantida após 3 e 6 meses. 

Na comparação entre os géis clareadores dentro de um mesmo período de tempo, não 
houve diferença estatisticamente significativa na cor inicial, antes da 2ª sessão, após a 
3ª sessão, após 3 meses e após 6 meses. O peróxido de carbamida demonstrou clarear 
menos nas aferições de cor realizadas logo após a 1ª sessão e logo após a 2ª sessão 
em relação ao peróxido de hidrogênio. 

As pesquisas de clareamento dentário sofreram avanços significativos recentemente. 
Produtos novos e eficazes foram introduzidos e estudados (ONTIVEROS; ELDIWANY; 
PARAVINA, 2012), como o agente clareador à base de peróxido de carbamida a 37% 
do presente estudo, que resultou em redução da sensibilidade dentária e manteve a 
eficácia clínica em comparação com peróxido de hidrogênio a 35%. Assim, a hipótese 
do estudo foi parcialmente aceita. Divergindo do achado de PEIXOTO et al. (2018), que 
apesar da redução da sensibilidade comprovado proporcionada pelo peróxido de 
carbamida, também constataram uma mudança de cor reduzida quando comparada 
com peróxido de hidrogênio a 35%. Esse resultado se deve possivelmente ao gel 
clareador à base de peróxido de hidrogênio 35% utilizado, pode ter sido influenciado 
também pelo meio ambiente bucal diferente, não se tratando de um estudo do tipo boca-
dividida, ou mesmo pela quantidade de sessões as quais os pacientes foram 
submetidos, no caso duas sessões, que quando comparada ao presente estudo, após 
a segunda sessão o peróxido de carbamida apresentou maiores valores quando 
comparados com o peróxido de hidrogênio. 
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A menor sensibilidade proporcionada pelo peróxido de carbamida a 37% pode ser 
justificada pelo seu mecanismo de ação. O peróxido de carbamida dissocia-se em 
peróxido de hidrogênio e ureia; o peróxido de hidrogênio reduz ainda mais, a água e 
oxigênio e a ureia a amônia e dióxido de carbono (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). 
Independentemente do gel utilizado, o componente ativo do clareamento é o mesmo 
peróxido de hidrogênio (uma solução de 10% de peróxido de carbamida é 
aproximadamente 3,5% de peróxido de hidrogênio e 6,5% de ureia) (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016). Em relação à sensibilidade dentária, esse efeito adverso está 
fortemente relacionado à presença de peróxidos e seus subprodutos atingindo a câmara 
pulpar para ativar a TRAP1 (canal catiônico potencial transiente do receptor com o 
domínio 1 da ankirina) (MARKOWITZ, 2010). Portanto, a menor sensibilidade dentária 
pode ser explicada pela menor concentração de peróxido de hidrogênio disponível. 

A liberação do peróxido de hidrogênio ativo em géis de peróxido de carbamida é mais 
lenta do que em produtos à base de peróxido de hidrogênio. Cerca de 50% de seu 
peróxido é liberado nas primeiras 2 a 4 h, e o restante nos próximos 2 a 6 h. Dessa 
forma, sempre haverá peróxido de hidrogênio disponível para oxidação devido à 
liberação lenta, permitindo melhor oxidação da matriz orgânica da dentina (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016), justificando-se o peróxido de carbamida demonstrar maiores 
valores de cor após a 1ª sessão e após a 2ª sessão em relação ao peróxido de 
hidrogênio, e depois a igualdade e manutenção desses valores proporcionada pelo 
peróxido de carbamida a 37% quando comparado com peróxido de hidrogênio a 35%. 

A estabilidade da cor dos dentes vitais, manteve-se pelo período de 6 meses para 
ambos os géis, como obtido pelo estudo de BERSEZIO et al. (2018) ao analisar a 
estabilidade dos géis para clareamento de dentes não-vitais nesse mesmo período de 
tempo. 

Os resultados deste ensaio clínico demonstraram que concentrações elevadas de 
peróxido de carbamida, como à base de 37%, efetivamente alcançam efeitos 
satisfatórios de clareamento quando usados em aplicação única de 40 minutos, em três 
sessão, em comparação com o peróxido de hidrogênio a 35%. Além disso, apresentou 
menor nível de sensibilidade dentária relatado pelos pacientes. A eficácia clínica 
alcançada com a cor, associada a redução da sensibilidade relatada pelos pacientes 
devem ser considerados em qualquer protocolo de clareamento. Dessa forma, o 
cirurgião-dentista pode contribuir para melhorar a conduta no tratamento clareador e 
tornar o procedimento mais atrativo e menos sintomatológico para os pacientes, sendo 
de grande valia científica.  

 
Conclusão 
 

O clareamento dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida a 37% em 
aplicação única de 40 min e total de três sessões, resultou em redução do nível de 
sensibilidade dentária, sem comprometimento da eficácia clínica relacionada a cor e 
duração em longo prazo quando comparada com peróxido de hidrogênio a 35%. 
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Quadro 1 - Composição dos géis clareadores 

 

 

Figura 1 - Fluxo detalhado do ensaio clínico 
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Figura 2 - Média e desvio padrão da sensibilidade global imediata dos géis clareadores 
estudados. 

 

 

Tabela 1 - Médias (desvios-padrão) da intensidade de sensibilidade de acordo com 
período de tempo 
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Figura 3 - Gráfico da intensidade da sensibilidade de cada gel clareador de acordo com 
período de tempo 

 

 

Tabela 2 - Média (desvio padrão) das alterações de cor através do tempo de acordo 
com o gel clareador utilizado. 
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Recomendações ao paciente. 

 

 

Recomendações durante o clareamento dentário. 
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TÍTULO: Protocolo de segurança para administração de medicamentos em pediatria 

Resumo 

Introdução: Dentre os eventos adversos que ocorrem em serviços de saúde, os erros 
de medicação possuem grande relevância devido a magnitude da sua ocorrência e alto 
potencial para causar danos irreversíveis ou letais. No país, estima-se que há cerca de 
8000 mortes por ano decorrentes destes erros. Objetivo: elaborar um protocolo de 
segurança para administração de medicamentos em pediatria. Metodologia: Estudo 
descritivo e abordagem qualitativa. O protocolo de segurança da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) traz os 9 certos como essenciais na etapa de 
administração de medicamentos. Para cada certo apresentado no protocolo da ANVISA 
foram definidos os critérios essenciais, focados para a área da pediatria. As 
recomendações do protocolo foram transcritas, reelaboradas e organizadas até chegar 
a estrutura do instrumento. Resultados: Os 9 certos estabelecem práticas seguras a 
serem seguidas para a prevenção dos erros de administração de medicamentos. São 
eles: paciente certo; medicamento certo; dose certa; via certa; hora certa; registro certo; 
ação certa; forma certa; resposta certa. O instrumento elaborado conta com 18 critérios 
de qualidade distribuídos entre os 9 certos, sequenciados em três momentos: antes, 
durante e após a administração. Conclusão: Espera-se que o protocolo seja 
implementado na prática e que possa contribuir para a melhoria da qualidade da 
administração de medicamentos, bem como da segurança das crianças hospitalizadas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Erros de Medicação. 

TITLE: Safety protocol for administration of pediatric drugs 

Abstract 
Introduction: Among the adverse events that occur in health services, medication errors 
are very relevant due to the magnitude of their occurrence and high potential to cause 
irreversible or lethal damage. In the country, it is estimated that there are about 8000 
deaths per year resulting from these errors. Objective: To develop a safety protocol for 
the administration of medicines in pediatrics. Methodology: Descriptive study and 
qualitative approach. The security protocol of the Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) brings the 9 certain as essential in the drug administration stage. For 
each right presented in the ANVISA protocol, the essential criteria were defined, focused 
on pediatrics. The protocol recommendations were transcribed, rewritten and organized 
until the structure of the instrument was reached. Results: The right 9 establish safe 
practices to follow to prevent medication administration errors. They are: right patient; 
right medicine; right dose; right way; right time; right record; right action; right way; correct 
answer. The elaborated instrument has 18 quality criteria distributed among the 9 right, 
sequenced in three moments: before, during and after administration. Conclusion: It is 
hoped that the protocol will be implemented in practice and may contribute to improving 
the quality of drug administration as well as the safety of hospitalized children. 
 
Keywords: Nursing; Intensive Care Units; Medication Errors 
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Introdução 

Dentre os diversos tipos de eventos adversos que ocorrem em serviços de saúde, pode-
se destacar os erros de medicação que possuem grande relevância, em virtude da 
magnitude da sua ocorrência e do seu alto potencial para causar danos irreversíveis ou 
letais. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (1) estima que há pelo menos 
uma morte todos os dias e aproximadamente 1,3 milhões de pessoas que sofrem danos 
devido à erros de medicação somente nos EUA. Em nível nacional, em 2011 o Relatório 
Geral da ANVISA apresentou uma estimativa de cerca de 8000 mortes por ano 
decorrentes de erros de medicação em geral (2). Pessoas em todas as faixas etárias 
podem ser vítimas, contudo, as crianças estão em um contexto de maior vulnerabilidade 
devido a escassez de fármacos destinados ao público infantil. Além disso, poucos 
medicamentos utilizados possuem evidências de segurança e eficácia comprovadas em 
crianças, para as quais são necessários novos cálculos de dose, diluições e rediluições 
(3). Observou-se ainda, que a inexistência das formas farmacêuticas adequadas à 
população pediátrica exige a inserção de ferramentas para adaptação, como partição, 
trituração e diluição de comprimidos, atividades que podem comprometer a eficácia do 
fármaco (4). Com base no exposto e na ausência de instrumentos para subsidiar e 
melhorar a segurança do uso de medicamentos em crianças durante a internação na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), objetivou-se no presente estudo elaborar um 
protocolo de segurança para administração de medicamentos em pediatria. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo e abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na 
UTI pediátrica de um hospital universitário, localizado no município de Natal, Rio Grande 
do Norte (RN). A unidade conta com 05 leitos para internação. O “Protocolo de 
Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos” da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) (5) traz os nove certos como itens essenciais na etapa 
de administração, promovendo maior segurança e melhorando a qualidade da 
assistência prestada. Para cada “certo” apresentado no protocolo da ANVISA foram 
definidos os critérios essenciais, focados para a área da pediatria. As recomendações 
do protocolo foram transcritas, reelaboradas e organizadas até chegar a estrutura do 
instrumento. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
instituição, corroborando com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) (6), bem como os preceitos fundamentais da Bioética referentes à beneficência, 
não maleficência, justiça e autonomia. Aprovado sob o número de parecer 2.515.037, 
pelo CEP do Hospital Universitário Onofre Lopes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os “nove certos” na administração de medicamentos estabelecem práticas seguras a 
serem seguidas pelos profissionais para a prevenção dos erros de administração de 
medicamentos. São eles: paciente certo; medicamento certo; dose certa; via certa; hora 
certa; registro certo; ação certa; forma certa; resposta certa. Os “certos” foram 
organizados no instrumento exibido no quadro 1. Quadro 1 – Critérios para avaliação do 
nível de qualidade das práticas seguras na administração de medicamentos em 
pediatria. Natal – RN, 2019 ITEM AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO (C) 
1. Medicamento certo C1: O profissional confere se o nome e a apresentação do 
medicamento que está em posse é igual ao que está prescrito? *Obs se etiqueta está 
igual a prescrição. C2: O profissional verifica a validade ou tempo de estabilidade e 
condições de armazenamento, no caso de medicamentos já diluídos? C3: O profissional 
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averigua a existência de alergias ao medicamento? 2. Dose certa C4: O profissional 
confere o tipo e o volume do diluente, e realiza a diluição conforme prescrito? C5: O 
profissional prepara e administra a dose conforme prescrito? C6: O profissional controla 
o gotejamento ou programa a bomba de infusão contínua conforme a velocidade de 
infusão prescrita? 3. Forma certa C7: O profissional verifica se a forma farmacêutica é 
adequada à via de administração e à condição clínica do paciente? 4. Paciente certo 
C8: O profissional pergunta ao paciente ou ao acompanhante os dados (no mínimo dois 
identificadores) ou verifica a pulseira de identificação e confirma na prescrição médica 
e na identificação do medicamento, antes da sua administração? 5. Via certa C9: O 
profissional verifica se a via de administração prescrita corresponde a via recomendada 
na embalagem para administrar o medicamento C10: O profissional avalia a 
compatibilidade do medicamento com os produtos e dispositivos (seringa, cateter, 
sonda, equipo, etc) utilizados para a administração pela via prescrita? 6. Orientação 
certa C11: O profissional informa ao paciente/acompanhante sobre o medicamento que 
será administrado, seu objetivo terapêutico, tempo de tratamento e reações adversas? 
7. Hora certa C12: O profissional prepara o medicamento em tempo oportuno para a 
administração, de modo a garantir a sua estabilidade? C13: O profissional administra o 
medicamento conforme horários aprazados, respeitando os limites de antecipações ou 
atrasos de, no máximo, 30 minutos? 8. Registro certo C14: O profissional realiza o 
registro do horário da administração do medicamento, “checa” (passa um traço em cima 
do horário) e rubrica na prescrição médica? C15: O profissional registra, na anotação 
de enfermagem, o nome do medicamento, a via de administração, o local do corpo, o 
tipo de dispositivo utilizado, caso haja, nome completo e registro no COREN ou rubrica 
e carimbo? C16: O profissional registra o caso de não administração seja por rejeição 
do paciente/acompanhante ou outro motivo, queixas, adiamento, intercorrências e 
providências adotadas? 9. Resposta certa C17: O profissional monitora a resposta do 
paciente ao medicamento administrado? C18: O profissional considera as queixas se 
relatos do paciente/acompanhante e busca averiguar sua correlação com o 
medicamento administrado? Fonte: dados da pesquisa, 2019. Ao acompanhar o 
procedimento de administração de medicamentos na UTI pediátrica, percebeu-se que a 
realização de cada item considerado como “certo”, necessitava da conferência e 
cumprimento de vários critérios, visando melhorar a segurança do procedimento. Assim, 
o instrumento elaborado neste estudo contou com 18 critérios de qualidade distribuídos 
entre os “nove certos”. Os critérios foram descritos cuidadosamente para cada item do 
processo de administração de medicamentos e de acordo com tempo, foram 
sequenciados em três momentos: antes da administração (itens 1, 2 e 3); durante a 
administração (itens 4, 5, 6 e 7) e após a administração (itens 8 e 9). O protocolo 
disponibilizado pela ANVISA (5) possui eficácia e credibilidade reconhecidas nacional e 
internacionalmente, justificando portanto sua utilização como base para o 
desenvolvimento do protocolo. Ressalta-se que o cumprimento dos “certos” da 
administração de medicamentos visam reduzir os índices de erros no processo de 
medicação. 
 
Conclusão 

 
Com a realização do estudo foi possível elaborar um protocolo de segurança para 
administração de medicamentos na terapia intensiva pediatrica, composto pelos nove 
certos e pelo desmembramento das questões importantes a serem checadas antes, 
durante e após a administração de medicamentos. Espera-se que o protocolo seja 
implementado na prática e que possa contribuir para a melhoria da qualidade da 
administração de medicamentos e consequentemente da segurança das crianças 
hospitalizadas. As ações para prevenção de erros com medicamentos são fortemente 
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recomendadas pela literatura e precisam ser implementadas em todos os serviços de 
saúde, visando a prevenção de eventos adversos. Ressalta-se que a implementação de 
práticas seguras na administração de medicamentos, requer a adoção de estratégias 
de ensino e sensibilização dos profissionais das equipes de saúde acerca do assunto, 
com vistas a adesão dos mesmos a implementação de mudanças necessárias. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e Validação de método por CLUE para determinação 

simultânea de amitriptilina, atenolol e flunarizina em capsulas orais 

Resumo 

 

Fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica musculoesquelética difusa. 
O tratamento da fibromialgia está relacionado com as manifestações clínicas, tendo 
como objetivos o alívio da dor, a melhora da qualidade do sono, a manutenção ou 
restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora do condicionamento físico. A 
terapia combinada de amitriptilina, atenolol e flunarizina auxiliam na melhoria dos 
sintomas. O objetivo do presente estudo visa a avaliação de diferentes sistemas de 
solventes cromatográficos para eluição dos fármacos e desenvolvimento de método 
analítico para determinação de analítico para determinação simultânea dos fármacos 
Amitriptilina, Atenolol e Flunarizina por Cromatografia de Ultra Eficiência (UHPLC). O 
ácido trifluoroácetico (TFA) mostrou-se como a melhor condição de solvente, com fluxo 
de fase móvel a 0,2 mL/min e volume de injeção a 1µL. O método de UHPLC é uma 
técnica eficiente de separação e quantificação que utiliza pouco solvente e contribui com 
a química verde. 

 
 
Palavras-chave: Capsulas, Cromatografia Liquida de Ultra Eficiência, UV. 

TITLE: Development and validation of method by CLUE for simultaneous determination 

of amitriptyline, Atenolol and flunarizine in oral capsules 

Abstract 

 

Fibromyalgia is a syndrome characterized by chronic diffuse musculoskeletal pain. The 
treatment of fibromyalgia is related to clinical manifestations, aiming at the relief of pain, 
the improvement of the quality of sleep, the maintenance or restoration of the emotional 
balance, and the improvement of the physical conditioning. Combination therapy with 
amitriptyline, atenolol and flunarizine helps to improve symptoms. The objective of the 
present study is the evaluation of different chromatographic solvent systems for elution 
of drugs and the development of an analytical method for the simultaneous determination 
of drugs Amitriptyline, Atenolol and Flunarizine by Ultra Efficient Chromatography 
(UHPLC). Trifluoroacetic acid (TFA) presented to be the best solvent condition, mobile 
phase to 0.2 mL/min and the injection volume 1 µL. The UHPLC method is an efficient 
separation and quantification technique that uses little solvent and contributes to green 
chemistry. 
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Keywords: Capsule, Ultra Efficient chromatography, UV 

Introdução 

Fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica musculoesquelética difusa, 
com presença de “tender points” (pontos dolorosos) definidos pelo colégio Norte-
Americano de Reumatologia e validados para o contexto brasileiro em 1998, e acomete 
preferencialmente mulheres. É frequentemente associada a distúrbios do sono, fadiga, 
tonturas, zumbidos, distúrbios cognitivos e distúrbios psíquico (WOLFE; HAUM; 
YUNUS, 1990). 

O tratamento da fibromialgia está relacionado com as manifestações clínicas, tendo 
como objetivos o alívio da dor, a melhora da qualidade do sono, a manutenção ou 
restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora do condicionamento físico e da 
fadiga e o tratamento específico de desordens associadas com medidas farmacológicas 
e não farmacológicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2004). 

Além da monoterapia, a terapia combinada medicamentosa também é empregada no 
tratamento da fibromialgia. Recentemente, a combinação dos fármacos amitriptilina, 
flunarizina e atenolol em cápsulas, tem sido prescrita no Brasil e, produzidas em 
farmácias magistrais. Estes fármacos atuam em sinergismo, por mecanismos de ação 
diferentes permitindo uma melhora significativa do quadro clínico. 

Em virtude da inexistência na literatura científica e em compêndios nacionais e 
internacionais de métodos de análise para estes fármacos em associação e visando o 
monitoramento da qualidade dos produtos comercializados urge o desenvolvimento de 
métodos validados, eficazes e rápidos para seu controle de qualidade. 

Tratando -se de métodos eficazes, destaca-se a cromatografia, a qual consiste na 
separação, quantificação e identificação de compostos de uma determinada solução em 
duas fases: estacionária e móvel. A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é a 
técnica analítica mais utilizada na identificação e no controle de qualidade de fármacos. 
Apresenta alta reprodutibilidade, desempenho e analises rápidas. Porém, em 
comparação com a Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) torna-se 
desvantajosa. A CLUE utiliza dos mesmos princípios e apresenta maiores vantagens 
em relação ao menor tempo de analise, menor gasto de solvente e amostras e maior 
sensibilidade de detecção dos compostos. 

Conforme o destacado, objetiva-se nesse trabalho o desenvolvimento de um método 
analito para determinação simultânea dos fármacos Amitriptilina, Atenolol e Flunarizina 
por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE). 

 
Metodologia 

 

2.1.Materiais e Reagentes 

As amostras de matéria-prima de Cloridrato de Amitriptilina 1g (Lote: CAMPT/1305003), 
Atenolol 1g (Lote: AL/P1504062) e Flunarizina 1g (Lote: FL 140305), utilizadas no 
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desenvolvimento da metodologia foram doadas pela empresa Fármacia Pharma Face – 
Formulações & Cosméticos (Paraíba). Utilizou-se os seguintes reagente: Acetonitrila (J. 
T. Baker); Ácido fórmico – pureza 98 – 100% (Merck KGaA); butanossulfonato do sódio 
(Vetec Química Fina LTDA), ácido trifluoracético – TFA pureza 99% (Sigma – Aldrich 
Brasil LTDA), Metanol (J. T. Baker) e água purificada produzida pelo sistema de 
tratamento e purificação de água MIlli – Q, coletada diariamente para utilização. 

2.2.Equipamentos utilizado 

Cromatógrafo de Ultra-Eficiencia UHPLC XR Shimadzu equipado com degaseificador 
(DGU-20A3), sistema de bombas binárias A e B (LC-20AD XR), auto amostrador (SIL-
20AC XR), forno da coluna (CTO-20AC), sistema de detecção de arranjos de diodos 
(DAD SPD-M20A) e módulo de comunicação com o computador (CBM-20ª). Coluna 
Shim-pack XR-ODS com dimensões de 50 mm x3.0 mm; 2,2 µm e tamanho de poro de 
12 nm (P/N 228-41606-92). Pressão máxima da coluna até 30 Mpa (300 kgf/cm²); Faixa 
de pH 2 – 7,5; área de superfície octadecil (C18); Carga de carbono 18,4%. 

2.3.Preparo dos sistemas eluentes 

Tabela 1: Sistema de Eluentes 

2.4.Preparo das soluções de trabalho 

A partir da solução mãe, preparou-se diariamente em um número total de quatro 
soluções de trabalho, derivadas de misturas dos fármacos, bem como a cada um deles 
isoladamente em balões volumétricos de 10mL diluídos conforme o sistema de eluição. 

A quantidade de metanol nas soluções de trabalho para cada fármaco isolado foi 
ajustada para 1,5 mL para que todas as soluções apresentem a concentração final (v/v) 
de metanol de 0,15mL.mL-1. 

A tabela 2 apresenta os volumes utilizados de solução mãe no preparo das soluções de 
trabalho conforme o sistema eluente: 

Tabela 2: Quantidade de fármacos pesada para preparo de cada solução mãe 

As soluções de trabalho preparadas foram transferidas individualmente para vials âmbar 
de 1,5 mL, utilizando-se de seringas descartáveis de 1mL acopladas a unidades 
filtrantes de nylon 0,22µm para sucessiva analise em CLUE. 

2.5.Desenvolvimento dos Métodos Cromatográficos 

Para o desenvolvimento do método cromatográfico foram realizadas corridas 
cromatográficas utilizando a solução de trabalho de mistura de fármacos para cada um 
dos quatros sistemas eluentes estudados, conforme condições cromatográficas 
apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3: Condições cromatográficas utilizadas para o desenvolvimento do método 

O fluxo de fase móvel escolhido para o desenvolvimento do método foi aquele que 
apresentou valor de 50% da pressão máxima da coluna quando passando 100% da fase 
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móvel A (aquosa). O modo gradiente de eluição foi utilizado em virtude das diferentes 
características de eluição e interação dos fármacos com a coluna cromatográfica, 
conforme seus valores de coeficiente de partição (LogP). 

 
Resultados e Discussões 

 
3.1.Avaliação das propriedades físico-quimicas 

Para a execução de um método cromatográfico é imprescindível o conhecimento das 
propriedades físico-químicas das substâncias a serem analisadas, tendo em vista que 
são essas propriedades que encaminham a escolha das fases móvel e do método de 
separação, em decorrência das interações entre substâncias, fase móvel e fase 
estacionária. 

Tabela 4: Dados de pKa e LogP dos fármacos obtidos por meio software livre Marvin 
Sketch® 

Conforme os dados obtidos e demonstrados na tabela 4 pode-se observar que os 
valores de LogP para todos os fármacos são superiores a 1 e, portanto, são passiveis 
de serem analisados em colunas cromatográficas de fase reversa modificadas com 
dezoito carbonos (C18). A coluna utilizada nesse trabalho trata-se da coluna Shimpack 
ODS XR C18 com dimensões de 50 x 21 mm; 2,2 µm. Os valores de LogP, pensando-
se em um modo de eluição baseado apenas em interações hidrofóbicas, pode sugerir 
também uma ordem de eluição independente da fase móvel escolhida. Dessa maneira, 
quanto maior o Log P maior a retenção do fármaco e portanto, maior seu tempo de 
eluição, assim, a ordem de eluição dos fármacos dar-se: 1° Atenolol – 2° Amitriptilina – 
3° Flunarizina. Ademais, também pode-se inferir que a proporção de solvente orgânico 
para eluição dos fármacos impedirá um método de eluição apenas no modo isocrático, 
em virtude das grandes diferenças de polaridade do Atenolol comparado aos outros dois 
fármacos. 

3.2.Avaliação do Sistema Eluente 1 

Conforme as características dos fármacos, foram desenvolvidos sistemas eluentes 
como descrito na tabela 1, a fim de obter-se o mais eficiente mediante os compostos e 
suas peculiaridades. 

A figura 1 apresenta o cromatograma obtido para a mistura dos fármacos isolados no 
primeiro sistema eluente. Por comparação dos tempos de retenção (Tr) das corridas dos 
fármacos isoladamente quando em mistura, podendo-se identificar a ordem de eluição 
desses mediante sua mistura. O pico em 4,5 min trata-se do atenolol, o pico 23 min 
trata-se da amitriptilina e o pico em 25,5 min refere-se a flunarizina. Esta ordem de 
eluição corroborou com aquela sugerida a partir dos LogP, mesmo quando os fármacos 
se encontram analisados no estado ionizado. Também se observa a presença de vários 
interferentes, bem como existência de coeluição para atenolol e flunarizina e pico com 
cauda à direita para a amitriptilina. 

Figura 1: Cromatograma para mistura de fármacos no sistema eluente 1 
(Água:Acetonitrila) 
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Enquanto o volume morto foi detectado em 1,2 min. O pico coeluído para o atenolol 
pode ser decorrente de isomerização do fármaco na fase móvel em questão, tendo em 
vista uma molécula que apresenta isomeria cis-trans. Além disso, todos os fármacos 
apresentaram intensidade inferior a 30 mAU. 

3.3.Avaliação do Sistema eluente 2 

Tendo em vista que o Sistema eluente 1, baseado em água como fase móvel A, não foi 
adequado a eluição, passou-se a avaliação do sistema eluente 2 contendo como fase 
móvel A, ácido fórmico 0,1% em água. Essa condição apresenta pH de 
aproximadamente 3,5 podendo ser mais adequado a eluição das substâncias. 

Na figura 5 observa-se o cromatograma do eluente 2, o qual foi capaz de eluir todos os 
três fármacos. A presença de interferentes foi reduzida. Não houve coeluição de picos. 
O pico em 5 min trata-se de Atenolol, o pico 12,5 min trata-se da amitriptilina e o pico 
em 15 min trata-se da flunarizina. 

Figura 2: Cromatograma para mistura de fármacos no sistema eluente 2 (Ác. Fórmico 
0,1% em água: Ácido Fórmico 0,1% em acetonitrila) 

3.4.Avaliação do Sistema eluente 3 

Uma vez que o sistema eluente 2 mostrou-se adequado e, sabendo-se que os fármacos 
se encontravam em sua forma ionizada em pH 3,5, optou-se por avaliar o 
comportamento analítico frente a um agente de pareamento iônico, o butanossulfonato 
de sódio na fase móvel, no sistema eluente 3. 

O butanossulfonato de sódio (CH3(CH2)3SO3Na) é um pareador iônico utilizado para 
análise de substâncias ionizáveis. Existem duas teorias sobre o papel do pareador 
iônico nas separações cromatográficas: Para alguns a adição de um reagente de 
pareamento iônico, ou seja, um contra íon de carga oposta à carga da amostra a ser 
analisada, na fase móvel, formará “complexos” mais ou menos polares que o composto 
original alterando significativamente o tempo de retenção do composto iônico. Esta 
técnica permite separação relativamente rápida de mistura de compostos, em uma única 
corrida cromatográfica (SZEPESI, 1990). Enquanto que para outros, o pareador iônico 
quando adicionado como fase móvel irá se ligar a fase estacionária através da força 
eletrostática, proporcionando uma interação com os íons das amostras (HARRIS, 1995). 

A figura 3 apresenta o cromatograma para mistura de fármacos no sistema eluente 3. 
Observa-se que o sistema eluente 3 foi capaz de separar todos os fármacos. A 
intensidade de sinais foi elevada (50 mAU para flunarizina a 175 mAU para Atenolol), 
em virtude de uma diminuição na largura da base dos picos. Não existiram coeluições, 
no entanto alguns interferentes são observados. Algumas impurezas surgem 
juntamente com o pico da amitriptilina e flunarizina provocando pequenas oscilações na 
linha de base. 

Figura 3: Cromatograma para mistura de fármacos no sistema eluente 3 (Butanossulfato 
de sódio em água:Acetonitrila) 

3.5. Avaliação do Sistema eluente 4 
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O sistema eluente 3 com adição de butanossulfonato apresentou-se extremamente 
adequado a eluição dos fármacos, no entanto o mesmo apresenta alto valor de mercado 
encarecendo bastante as análises ao ponto de torná-la inviável economicamente. Uma 
alternativa ao pareamento por butanossulfonato de sódio é a utilização de Ácido 
trifluoracético (TFA), também um agente de pareamento iônico, porém mais barato que 
o anterior. O TFA é um modificador volátil ácido, bastante utilizado em análises de 
peptídeos e proteínas, substâncias zwitteriônicas. Na concentração de trabalho o TFA 
0,1% apresenta pH aproximadamente igual a 2,0. 

A figura 4 apresenta o cromatograma para o sistema eluente 4, pode-se observar que 
as intensidades são altas estando por volta de 125 mAU. 

Figura 4: Cromatograma para mistura de fármacos no sistema eluente 4 (TFA 0,1% em 
água: TFA 0,1% em Acetonitrila) 

Na tabela 5, podemos observar que todos os fármacos apresentaram resolução 
adequada, estando acima de 1,5. Quanto ao fator de cauda, que determinará a interação 
com grupos silanóis livre da coluna, podemos observar que todos os valores se 
encontram abaixo de 2, podendo ainda serem melhorados. Os valores de k’ (Fator de 
retenção para modo gradiente) estão na faixa de 3-10 podendo ser otimizado para que 
fiquem na faixa de 2-8 e assim o tempo de análise seja reduzido. A pureza das três 
amostras mostrou-se excelente. A largura dos picos é adequada estando abaixo de 0,4. 

Tabela 5: Dados cromatográficos da mistura dos compostos 

3.6. Avaliação das proporções de Fase móvel para obtenção de método isocrático 

O sistema eluente 4 foi o escolhido como mais adequado para eluição dos fármacos em 
estudo, pois apresentou melhor valor, menor proporção de solvente orgânico, e atendeu 
a todos os parâmetros de adequabilidade do sistema, apresentados na Tabela 5. 

O fator de retenção (k’) define-se como uma medida de distribuição da amostra entre a 
fase móvel e a fase estacionária. E condiciona-se sua otimização quando esse 
apresenta-se com um fator de retenção dos analitos compreendidos entre as faixas de 
2-8. Para cálculo teórico do k’ no modo gradiente para cada moléculas pequenas 
podem-se utilizar a seguinte equação: 

Onde, tg é o tempo do gradiente em minutos, F é o fluxo em mL.min-1, Vm é o volume 
da coluna e é a diferença entre a concentração final da fase móvel B pela concentração 
inicial. 

A partir desta equação podemos observar que o fator de retenção é diretamente 
proporcional ao fluxo e tempo de gradiente e inversamente proporcional ao gradiente de 
concentração e volume da coluna. 

A estratégia foi avaliar a proporção de solvente orgânico final para eluição da flunarizina, 
para tanto foi necessário calcular a proporção da taxa de mudança de fase móvel B 
conforme equação seguinte: 

A partir dessa equação encontramos que a taxa de mudança era de 3,27%.min-1. 
Sabendo-se que o último analito eluiu em aproximadamente 20 min calculamos a 
concentração de FMB neste tempo conforme equação seguinte: 
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Sendo assim, os três fármacos eluíram em até 65% de FMB. Com esta informação uma 
nova corrida analítica foi realizada com redução da proporção de , mantendo-se o 
mesmo tempo de gradiente (30 min) e fluxo de 0,2 mL/min. 

Dessa maneira, foram realizadas sucessivas novas corridas mudando diferentes 
parâmetros, como fluxo, temperatura, e proporções de fases móvel. Os resultados 
mostraram melhores valores de fator de cauda, sem redução significativa do tempo de 
análise para os três fármacos, envolvendo duas etapas isocráticas na análise. Segue a 
tabela correspondente a essa corrida. 

Tabela 6: Parâmetros cromatográficos para corrida 6 

3.7.Avaliação das proporções de fase móvel para obtenção de método gradiente 

Paralelamente também foi possível o desenvolvimento de um método unicamente 
gradiente para a análise dos três fármacos. Conforme a equação de fator de capacidade 
relativo anteriormente citada, durante o desenvolvimento do método isocrático, sabe-se 
que um aumento no fluxo e redução do tempo de gradiente podem levar a otimização 
do método em modo gradiente sem alteração dos parâmetros cromatográficos, onde os 
cálculos estão apresentados na figura 5. 

Figura 5: Cálculos para obtenção dos valores de fluxo quando ocorre redução do tempo 
de gradiente em 15 min 

Esta corrida foi então realizada a 40°C, fluxo de 0,6 mL/min, tempo de gradiente de 15 
min, concentração inicial de FMB de 2% e final de 58%, sendo apresentada na figura 6. 

Figura 6: Cromatograma para corrida gradiente dos três fármacos 

Tabela 7: Parâmetros cromatográficos para corrida 6 

A tabela 7, demonstra que a corrida no modo gradiente apresentou tempo reduzido e 
valores de resolução e fator de cauda tão adequados quanto o método isocrático final. 
Os valores de fator de capacidade para atenolol e amitriptilina foram adequados, no 
entanto, para flunarizina o fator de capacidade ainda se apresente acima de 10. Esta 
condição pode ser resolvida com um aumento no fluxo de trabalho a ser avaliado em 
segundo momento, bem como avaliação de outros fatores analíticos por meio de um 
planejamento fatorial subsequente. 

 
Conclusão 

 

Os três fármacos em estudo: atenolol, amitriptilina e flunarizina são possíveis de ser 
analisados utilizando uma coluna C18. 

As avaliações das propriedades físico-químicas foram imprescindíveis para o 
direcionamento do método a ser desenvolvido. 
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Dentre os sistemas eluentes estudados, aqueles que apresentaram menores valores de 
pH (ácido fórmico 0,1% e TFA 0,1%) bem como utilizaram pareadores iônicos 
(Butanossulfonato de sódio e TFA 0,1%) apresentaram melhores desempenho. 

Por fim foi escolhido o sistema eluente contendo TFA 0,1% e desenvolvido um método 
no modo isocrático e outro gradiente para eluição dos fármacos. 

Como continuidade faz-se necessário avaliar por meio de um planejamento fatorial o 
comportamento do método frente alterações nos parâmetros de pH, tamanho de coluna, 
fluxo, temperatura e concentração de fase orgânica para determinação de uma faixa de 
trabalho para o método e por fim obter-se o processo de validação. 
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Figura 6 
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Tabela 7 
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TÍTULO: Qualidade de vida de crianças e adolescentes com doença celíaca 

Resumo 

Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enfermidade crônica imunomediado 
precipitada pela exposição ao glúten. O AUQEI se constitui em questionário inespecífico 
para a avaliação da qualidade de vida de crianças em geral, o CD-DUX é específico 
para crianças celíacas.Objetiva avaliar a qualidade de vida (QV) de crianças e 
adolescente com DC através do AUQEI e CD-DUX. 
Métodos: Estudo observacional transversal, descritivo, analítico no qual foram aplicados 
dois questionários de qualidade de vida: o AUQEI (26 itens) e CD-DUX (12 itens) em 17 
pacientes pediátricos de serviço público de 4 a 18 anos com diagnóstico de DC. 
Avaliaram-se os padrões de respostas e a classificação da QV, seguindo as 
especificações dos questionários. O AUQEI e o CD-DUX foram aplicados para crianças 
de 4 a 12 anos (N=9) e de 8 a 18 anos (N=12), respectivamente. 
Resultados: Dentre as 234 respostas obtidas através do AUQEI, observaram-se: 
45%“muito feliz”, 27%“feliz”, 11%“infeliz” e 17%“muito infeliz”, embora todas as crianças 
tenham sido categorizados com boa qualidade de vida. Dentre as 144 respostas obtidas 
através do CD-DUX, observaram-se:7%“muito feliz”, 17%“feliz”, 
36%“neutro”,23%“infeliz” e 17%“muito infeliz”. De acordo com a escala de pontuação do 
CD-DUX, 83%tem QV “ruim” ou “muito ruim”, 17% “neutra” e nenhum “boa” ou “muito 
boa”. 
Conclusões: A qualidade de vida dos celíacos através do AUQEI foi considerada “boa”, 
enquanto que daqueles avaliados pelo CD-DUX foi considerada de “neutra” a “muito 
ruim”. 
 
Palavras-chave: Doença celíaca; Qualidade de Vida; AUQEI; CD-DUX 

TITLE: Quality of life in children and adolescents with celiac disease 

Abstract 

Introduction: Celiac disease (CD) is a chronic immunomediated illness precipitated by 
exposure to gluten. The AUQEI constitutes an unspecific questionnaire for assessing the 
quality of life of children in general, the CD-DUX is specific for celiac children. The 
objective was to evaluate the quality of life (QOL) of children and adolescents with CD 
through the AUQEI and DC-DUX. 
Methods: Cross-sectional, descriptive, analytical study in which two quality of life 
questionnaires were applied: the AUQEI (26 items) and CD-DUX (12 items) in 17 
pediatric public service patients aged 4 to 18 years with a diagnosis of DC. The answers 
patterns and the QOL classification were evaluated according to the questionnaire 
specifications. The AUQEI and CD-DUX were applied to children aged 4 to 12 years (N 
= 9) and from 8 to 18 years (N = 12), respectively. 
Results: Among the 234 responses obtained through the AUQEI, we observed: 45% 
"very happy", 27% "Happy", 11% "unhappy" and 17% "very unhappy", although all 
children were categorized with good quality of life. Among the 144 responses obtained 
through CD-DUX, we observed: 7% "very happy", 17% "Happy", 36% "neutral",23% 
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"unhappy" and 17% "very unhappy". According to the scoring scale of the CD-DUX, 83% 
has "bad" or "very bad" QOL, 17% "neutral" and no "good" or "very good". 
Conclusions: The quality of life of the Celiacs through the AUQEI was considered "good", 
while those evaluated by the CD-DUX were considered "neutral" to "very bad". 
 

  

 
Keywords: Celiac disease; Quality of Life; AUQEI, CD-DUX 

Introdução 
A doença celíaca (DC) é definida como distúrbio sistêmico crônico imunomediado no 
intestino delgado, precipitada pela exposição ao glúten -presente em alimentos como 
cevada, trigo e centeio- em indivíduos com predisposição genética, sendo caracterizado 
pela presença de anticorpos específicos e enteropatia.(VRIEZINGA et al., 2014; 
LUDVIGSSON et al., 2012; LEBWOHL; SANDERS; GREEN, 2018). 
Nos últimos 50 anos, houve aumento substancial de casos novos de doença celíaca, 
este fenômeno ocorreu em parte por melhora nos métodos diagnósticos e na triagem 
de indivíduos considerados de alto risco. (AL-TOMA et al., 2019, GOMES et al., 2015.) 
Aproximadamente 1% da população mundial tem DC, a prevalência apresenta-se 
distinta em diversos locais do mundo sem que haja uma explicação clara acerca dos 
fatores de risco genéticos e ambientais que a justifiquem. No Brasil, por exemplo, a 
incidência da DC em descendentes afro americanos é consideravelmente menor. Além 
disso, essa prevalência aumentando em escala global, ainda que haja uma elevada taxa 
de sub diagnósticos. (LEBWOHL; SANDERS; GREEN, 2018). 
A DC possui diversas formas de apresentação, a forma clássica ocorre principalmente 
na infância, após a introdução do glúten na dieta e caracteriza-se por apresentar diarreia 
crônica ou até constipação, em geral acompanhada de distensão abdominal e perda de 
peso. Outras formas clínicas consideradas são: atípica (extraintestinal), silenciosa, 
latente e potencial. Os casos nos quais há retardo na realização do diagnóstico e na 
implantação do tratamento podem evoluir para a crise celíaca, na maioria das vezes 
desencadeada por infecção, na qual há diarreia com desidratação hipotônica grave, 
distensão abdominal por hipopotassemia e desnutrição grave, além de outras 
manifestações. (HUSBY et al., 2012, SBP, 2017; SAS/MS, 2015) 
A DC, além causar risco de vida e redução da QV dos pacientes no período de doença 
em atividade, o tratamento também ocasiona ônus. (VRIEZINGA et al., 2014). Como o 
tratamento é basicamente dietético, consistindo na exclusão total de alimentos que 
contém glúten por toda a vida, é bastante desafiador eliminar o “glúten oculto” que 
frequentemente contribui para os sinais e sintomas em andamento e para a recuperação 
incompleta da mucosa em pacientes com DC, somando a insatisfação destes com a 
natureza restritiva da dieta e o alto custo dos produtos sem glúten. (AL-TOMA et al., 
2019). 
Nos últimos anos, a qualidade de vida (QV) relacionada à saúde dos pacientes celíacos 
tem despertado interesse tanto na pesquisa médica quanto na prática clínica. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como “a percepção do 
indivíduo de sua posição na vida em relação aos seus objetivos, expectativas e 
preocupações, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive”. (WHO, 
1995). Esse conceito se torna ainda mais complexo quando associado ao processo de 
saúde e doença, tendo em vista que o impacto da doença na vida de um indivíduo 
depende de vários fatores, nem sempre controláveis. (MENEZES et al., 2017). 
Com a finalidade de mensurar quantitativamente a QV foram criados instrumentos 
genéricos que permitem a comparação de dados normativos entre populações, 
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saudáveis ou não, assim como instrumentos específicos para doenças que possuem 
maior capacidade discriminatória e sensibilidade a alterações na qualidade de 
vida.(VAN DOORN, et al. 2008). 
A escala AUQEI -Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé- é um questionário 
genérico com reconhecida validação e confiabilidade, que busca avaliar o bem-estar da 
criança na perspectiva da satisfação desta, sendo refletida por meio de imagens. 
(REZENDE; LEMOS; MEDEIROS, 2017; MANIFICAT; DAZORD; 1997) 
O CD-DUX -Celiac Disease DUX- é um questionário específico para doença celíaca em 
crianças desenvolvido após a verificação da compreensibilidade, relevância e 
adequação das idades(VAN DOORN, et al. 2008; LINS et al. 2015) 
 
Metodologia 
 

A presente pesquisa compreende um estudo observacional transversal, descritivo, com 
componente analítico envolvendo 17 crianças e adolescentes com doença celíaca. 
Foram aplicados questionários de qualidade de vida - AUQEI e CDDUX - nos pacientes 
celíacos acompanhados no ambulatório da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e 
do Adolescente (UASCA) pertencente ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Cidade do Natal, que oferece 
atendimento à clientela proveniente do SUS e é referência em especialidades 
pediátricas para o Estado do Rio Grande do Norte. 

A amostra de conveniência foi constituída por pacientes celíacos, com idade entre 4 e 
18 anos e capacidade intelectual de compreender e responder aos questionários. O 
diagnóstico prévio da doença celíaca foi obtido na rotina do ambulatório de 
Gastroenterologia Pediátrica do HUOL através de sorologias específicas e achados 
histopatológicos de biópsias de intestino delgado, conforme recomendações da 
Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (HUSBY 
et al., 2012). A autorização para a participação no estudo foi concedida pelos pais por 
meio de assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e pelo 
próprio participante, quando maior de 06 anos e alfabetizado, por meio de assinatura do 
TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido). O projeto teve aprovação na 
Comissão de Ética em Pesquisa do HUOL, sob o número 11657419.0.0000.5292. 

O Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI) foi aplicado em todos os 09 
participantes com idade entre 04 e 12 anos; enquanto que o questionário Celiac Disease 
DUX (CD-DUX) foi aplicado em todos os 12 participantes entre 08 e 18 anos, seguindo 
as regras da faixa etária definidas na validação dos respectivos questionários. Ambos 
os questionários foram aplicados para os 04 participantes que tinham idades entre 08 e 
12 anos. 

O AUQEI é um questionário auto-avaliativo que utiliza imagens como suporte para as 
respostas, validado no Brasil por Assumpção Jr. et al., em 2000. São 26 questões que 
exploram relações familiares, sociais, atividades, saúde, funções corporais e separação, 
as quais são pontuadas individualmente de 0 a 3, de acordo com as respostas de “muito 
infeliz”, infeliz”, “feliz” e “muito feliz”, respectivamente, cujo ponte de corte para 
determinar uma “boa” qualidade de vida é 48 e “má” abaixo deste valor. Inicialmente, 
porém, solicita-se que ela apresente uma experiência própria vivida perante cada uma 
das alternativas. Isso permite que a criança compreenda as situações e apresente sua 
própria experiência. A escala permite assim, obter um perfil de satisfação da criança 
diante de diferentes situações. (ANEXO 1) 
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O CD-DUX trata-se de questionário holandês específico para crianças e adolescentes 
com doença celíaca, validado no Brasil por Lins et al., sendo constituído de 12 questões 
distribuídas nos domínios dieta, comunicação e ter doença celíaca. Para as respostas, 
é usada a escala de Likert de cinco pontos, com apoio de um diagrama de imagens com 
faces que expressam diferentes estados emocionais para as respostas que 
compreendem em: “muito infeliz”, infeliz”, “neutro”, “feliz” e “muito feliz”. O escore final 
apresenta a seguinte estratificação de QV: 1-20= muito ruim, 21-40= ruim, 41-60= 
neutra, 61-80= boa e 81-100= muito boa. (ANEXO 2) 

A análise de dados foi baseada na pontuação em escores recomendados pelos 
questionários respectivos, assim como na determinação e descrição dos valores 
absolutos e relativos (percentuais) das variáveis avaliadas. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

Dentre os pacientes avaliados, 08 apresentavam comorbidades, embora clinicamente 
controladas ou compensadas no momento da coleta, a saber: Síndrome de Down= 02, 
Epilepsia= 01, Dislipidemia= 01, Hipotireoidismo= 02, Artrite Crônica= 01, Distúrbios 
psiquiátricos (retardo cognitivo, esquizofrenia e depressão)= 02, Diabetes mellitus tipo 
1= 01. 

Dos 09 indivíduos que responderam ao questionário AUQEI, cuja mediana de idade 
corresponde a 7 anos, todos (100%) ultrapassaram a pontuação de corte - acima de 48 
pontos - que define de maneira geral a qualidade de vida do indivíduo como “boa” 
(Tabela 1). 

Das 234 respostas aos itens do AUQEI (26 perguntas por cada participante),, 
observaram-se que “muito feliz” foi de maior prevalência, correspondendo a 46% das 
respostas (107), “feliz” a 27% (63), “infeliz” obteve a menor frequência com 
representatividade de 10% (24) e, por fim, o item “muito infeliz” a 17% (40), conforme 
demonstrado na tabela 2. 

Dos 12 participantes que responderam ao CD DUX, os quais apresentam mediana de 
idade de 14 anos - o dobro daquela apresentada pelos celíacos que responderam ao 
AUQEI - 09 crianças (75%) tiveram sua QV classificada como ruim, duas crianças 
(16,7%) ) como neutra, uma criança (8,3%) como muito ruim e nenhuma criança como 
boa ou muito boa (tabela 3). 

Das 144 respostas aos itens do CD-DUX (12 perguntas por cada participante), a 
categoria “neutro” foi o de maior frequência, correspondendo a 36% (52), em seguida 
“infeliz” com 23% (33), “muito infeliz” e “feliz” com 17% para ambos (24 para cada) e 7% 
(11) para “muito feliz”, conforme expresso no tabela 4. 

DISCUSSÕES 

A avaliação da qualidade de vida de crianças e adolescentes com enfermidades 
crônicas, como a doença celíaca, torna-se extremamente importante dentre o contexto 
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atual, onde o conhecimento técnico tem se ampliado bastante em detrimento do olhar 
holístico para o paciente. Considera-se que essa visão mais abrangente traga benefícios 
no entendimento de questões que se distanciam, para muitos, da esfera técnica, como 
a adesão às recomendações médicas e ao tratamento instituído. 

Reconhece-se que indivíduos com doença celíaca podem apresentar outras 
comorbidades, principalmente desordens imunomediadas como é a natureza da própria 
doença. A casuística ora apresentada não fugiu à regra. Admite-se que tais doenças 
podem repercutir sobre a qualidade de vida, o que determina interferência na sua 
avaliação. No entanto, além dessas condições serem intrinsecamente associadas à 
doença celíaca, a análise de pacientes exclusivamente com a enfermidade é dificultada, 
ao se constatar que a ausência de outros diagnósticos atuais não necessariamente 
implica na exclusão de tais processos. Por outro lado, por essas crianças se 
apresentarem compensadas em relação às comorbidades durante o estudo, acredita-
se que os resultados dos questionários sofram mais interferência da doença de base, 
ou seja, a doença celíaca, sobretudo quando da análise do CD-DUX, por conter 
questões mais específicas que envolvem a enfermidade. 

Os resultados obtidos com a análise de dados do AUQEI mostram que a qualidade de 
vida de crianças com doença celíaca, de maneira geral, apresenta-se boa quando 
comparada a crianças sem comorbidades de mesma faixa etária (casuística 
originalmente utilizada para a elaboração do AUQEI), esse resultado é reforçado pela 
elevada frequência da resposta “muito feliz” e “feliz” que corresponderam a 72% das 
respostas a todos os itens. 

Em pacientes cuja dieta e orientações são seguidas, a sintomatologia torna-se 
praticamente ausente, o que pode permitir ao paciente uma qualidade de vida 
satisfatória, ainda que na vigência de uma doença crónica. (WAGNER, et al., 2008). 

Porém, é válido ressaltar que o AUQEI propõe-se a avaliar a qualidade de vida de forma 
geral e, portanto mais superficial, não cogitando situações de influência direta da 
redução da qualidade de vida relacionada à imposição de uma dieta a ser seguida 
permanentemente. Logo, é possível que um questionário não específico não seja 
sensível o suficiente, tendo em vista que não projetado para estudar as particularidades 
das restrições e sintomas de pacientes com doença celíaca. (HOPMAN et al. 2009). 

Por outro lado, do montante de respostas ao AUQEI, a observação de que 28% das 
crianças apresentaram resultados “infeliz” ou “muito infeliz” pode sugerir que 
determinados domínios identificados pelo questionário (família, função, lazer e 
autonomia) possam estar mais comprometidos do que outros. Porém, essa análise não 
foi contemplada neste momento, tendo em vista que os resultados apresentados são 
parciais. 

Lorenzo (2010) encontrou resultado semelhante na avaliação de crianças celíacas por 
meio do questionário AUQEI e, embora, os escores globais de QV sejam semelhantes 
ao deste trabalho, o domínio lazer mostrou-se afetado quando avaliado individualmente. 

A avaliação por meio do questionário CD DUX, instrumento traçado para a avaliação da 
qualidade de vida em pacientes celíacos, permitiu constatar redução importante da 
qualidade de vida de pacientes com esta enfermidade, tendo em vista que nenhum teve 
sua qualidade de vida avaliada como boa ou muito boa, sendo expressiva a 
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porcentagem daqueles com QV insatisfatória - 91,7% dos entrevistados estão entre 
“muito ruim” e “ruim” e apenas 8,3% como “neutros”. 

O CD DUX concentra-se nas consequências da doença celíaca e como as crianças 
pensam e se sentem sobre sua doença e tratamento, permitindo a apreciação e reflexão 
da QV em diferentes momentos e, portanto, uma observação melhor direcionada para 
os efeitos da DC e intervenções clínicas destas no bem-estar de crianças e 
adolescentes celíacos. (VAN DOORN, et al. 2008) 

A avaliação do padrão individual de frequência de respostas está em concordância com 
o resultado geral da QV pelo CD-DUX, percebida pela maior prevalência de respostas 
negativas e neutras referente à qualidade de vida das crianças. A análise posterior dos 
domínios determinados pelo CD-DUX (dieta, comunicação e ter doença celíaca), assim 
como exposto acima para o AUQEI, possibilitará o melhor conhecimento dos principais 
aspectos que repercutem no prejuízo da QV desses celíacos. 

Corroborando para os dados expostos no presente estudo, Hopman et al. (2009) 
descreve que instrumentos de qualidade de vida relacionados à saúde de caráter 
genético podem não apresentar a sensibilidade suficiente para expressar a interferência 
da doença celíaca. 

Da mesma forma, é importante ressaltar que depois da validação do questionário CD-
DUX por Lins et al. (2015) não são encontradas até o momento publicações acessíveis 
em língua portuguesa com o uso do questionário, o que faz acreditar no pioneirismo 
deste estudo, embora dificulte a comparação com outras casuísticas. 

Embora o uso de ambos questionários tenha sido em uma pequena parcela de celíacos 
(04) que se encontravam na interseção de idades apropriadas para o uso de AUQEI e 
CD-DUX, ou seja, entre os 8 e 12 anos, os resultados parciais demonstram os mesmos 
encontrados para a amostra geral, ou seja, boa qualidade de vida através do AUQEI e 
insatisfatória pelo CD-DUX, o que reforça a melhor sensibilidade deste último 
instrumento. 

Cabe ainda a discussão da influência da faixa etária sobre a qualidade de vida destes 
indivíduos, Maria et al. (2017) constatou que idade superior a 12 anos é fator de risco 
para uma má qualidade de vida relacionada à saúde, logo um instrumento que 
contemple essa faixa etária, apresentaria maior sensibilidade. 

 
Conclusão 
 

O reconhecimento da qualidade de vida de crianças e adolescentes com doenças 
crônicas como a doença celíaca é importante para a condução e acompanhamento 
desses pacientes, na tentativa de melhorar a adesão às recomendações gerais e 
medidas terapêuticas, e, consequentemente, aquisição de estilo de vida mais saudável 
e incremento de seu bem-estar. 

Sob a ótica do AUQEI, os celíacos não apresentaram redução significativa da qualidade 
de vida, a ponto de se enquadrarem na classificação de má qualidade de vida, com 
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todos atingindo bons escores provavelmente devido ao caráter genérico do 
questionário. 

Por outro lado, o CD-DUX demonstrou redução significativa na qualidade de vida dessas 
crianças, situadas em categorias que variaram de “neutra” a “muito ruim” e nenhuma de 
“boa” a “muito boa”. Atribuem-se esses achados aos efeitos e repercussões clínicas e 
sociais decorrentes da doença celíaca e seu tratamento, que fazem parte da 
investigação deste questionário. 

Portanto, o CD-DUX deve ser priorizado na avaliação da QV dos celíacos por 
demonstrar maior capacidade de discernimento e observação devido se reportar às 
questões específicas da enfermidade quando comparado aos questionários mais 
genéricos como o AUQEI. 
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Anexo I: Questionário Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI) 
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Anexo II: Celiac disease DUX (CDDUX) 

 

 

Tabela 1: Classificação da qualidade de vida de 09 crianças com doença celíaca 
avaliadas pelo AUQEI no HUOL-UFRN, 2019. 
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Tabela 2: Distribuição das 234 respostas aos itens do questionário AUQEI aplicado a 
crianças com doença celíaca (N=09) no HUOL-UFRN, 2019. 

 

 

Tabela 3: Classificação da qualidade de vida de 12 crianças com doença celíaca 
avaliadas pelo CD DUX no HUOL-UFRN, 2019 
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Tabela 4: Distribuição das 144 respostas aos itens do questionário CD-DUX aplicado a 
crianças com doença celíaca (N=12) no HUOL-UFRN, 2019. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN 

Resumo 

 

Unidades de Alimentação e Nutrição são responsáveis por fornecer refeições para 
coletividades diversas e por desenvolverem atividades de processamento de alimentos, 
tais como pré-preparo, preparo e distribuição, são potenciais geradores de resíduos 
sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei 12.305/2010 exige a 
elaboração do Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos para todos os 
estabelecimentos geradores de resíduos. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi 
elaborar um plano de gerenciamento de resíduos para o Restaurante universitário (RU) 
da UFRN. O plano foi elaborado com base em informações coletadas previamente em 
plano de trabalho anteriores, provenientes de um mesmo projeto de pesquisa. As 
informações são referentes a um diagnóstico ambiental realizado no RU, em termos de 
quantitativo médio de resíduos sólidos gerados e avaliação do uso de recursos 
energéticos e hídricos. Esta proposta possivelmente trará reflexos positivos no âmbito 
social, ambiental e econômico da produção de refeições, pois não só propiciará a 
otimização do uso de recursos naturais, com redução de impactos ambientais 
provocados pela disposição inadequada dos resíduos, como também impacto social 
levando a conscientização ambiental de colaboradores e usuários. 

 
 
Palavras-chave: Unidade de alimentação e nutrição;Política Nacional de Resíduos 

Sólido 

TITLE: PREPARATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN AT UFRN'S 

UNIVERSITY RESTAURANT 

Abstract 
Food and Nutrition Units are responsible for providing meals to diverse communities and 
for developing food processing activities such as pre-preparation, preparation and 
distribution are potential solid waste generators. The National Solid Waste Policy 
established by Law 12.305 / 2010 requires the preparation of the Solid Waste 
Management Plan for all waste generating establishments. In this sense, the objective 
of this research was to elaborate a waste management plan for the UFRN University 
Restaurant (UK). The plan was elaborated based on information previously collected in 
previous work plan, coming from the same research project. The information refers to an 
environmental diagnosis made in the UK, in terms of average amount of solid waste 
generated and evaluation of the use of energy and water resources. This proposal will 
possibly have positive impacts on the social, environmental and economic scope of meal 
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production, as it will not only optimize the use of natural resources, reducing 
environmental impacts caused by improper disposal of waste, but also social impact 
leading to environmental awareness. of employees and users. 
 
Keywords: Food and Nutrition Unit; National Solid Waste Policy 

Introdução 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é uma unidade de trabalho que 
desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição, como o fornecimento de 
refeições saudáveis, equilibradas nutricionalmente e seguras do ponto de vista 
higiênico-sanitário. Além de incentivar e buscar desenvolver hábitos alimentares 
saudáveis em seus comensais (ABREU, SPINELLI e PINTO, 2016), a UAN deve 
desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável (CFN, 2018). 

Segundo os dados apresentados pela Associação Brasileira das Empresas de 
Refeições Coletivas (ABERC), estima-se que no presente ano um total de 14,2 milhões 
de refeições sejam produzidas, gerando faturamento de 20,6 bilhões para o setor. As 
UAN também contribuem com a geração de renda e emprego no Brasil, devido ser um 
segmento em constante expansão, esse setor conta hoje com 230 mil colaboradores, 
propiciando benefícios econômicos e sociais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS, 2019). 

Para além da importância econômica e social das UAN, destaca-se um fator importante 
e relevante deste segmento, que é o elevado desperdício gerado em toda cadeia 
produtiva, acarretando um aumento de resíduos sólidos dos mais diversos tipos, e estes 
que se não direcionado de maneira correta, podem trazer consequências ambientais, 
econômicas, sociais e sanitárias. (TURCHETTO et al., 2017). No processo de produção 
de refeições, comumente grandes quantidades de alimento em estado bruto são 
processados e devem ser aproveitados de maneira que não promova a evitar perdas 
e/ou o desperdício. 

A problemática do desperdício de alimentos é mundial. Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), só na América latina se perde 
cerca de 6% em relação ao mundo no desperdício de alimentos, e se pensar em nível 
de região, esse percentual sobe para 15% de desperdício. De acordo com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009), o Brasil está entre os 10 países que mais 
desperdiçam comida no mundo, onde aproximadamente 35% de toda a produção 
agrícola são descartadas como resíduos sólidos. 

A Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, e direciona que a responsabilidade do gerador não é só no gerenciamento 
como também na destinação adequada dos resíduos gerados. Além de enfatizar a 
necessidade de que os responsáveis pela geração dos resíduos devem buscar a 
minimização dos mesmos, garantir a segregação, coleta e destinação adequadas, 
reutilização e reciclagem dos resíduos passíveis deste tipo de tratamento, bem como 
promover ações de reeducação dos processos de produção e consumo visando à 
preservação ambiental, em todas as etapas do processo, desde recebimento até a 
distribuição. (BRASIL, 2010). 

Um dos objetivos da política é a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, o qual é perfeitamente aplicável e de grande importância para UAN, além de 
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tratar-se de um documento obrigatório, possibilita à UAN desempenhar papel social e 
de responsabilidade ambiental. Diante da necessidade de adequação e cumprimentos 
legais, esse trabalho visa a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
para o Restaurante Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 
 

2.1 Caracterização do local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 

2.2 Etapas da Pesquisa 

Tratou-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva. Este estudo faz parte 
do projeto de pesquisa intitulado “Sustentabilidade na produção de refeições coletivas: 
ênfase nas dimensões ambiental e de saúde” desenvolvida pelo Departamento de 
Nutrição da UFRN. Esse Projeto recebeu o parecer do Conselho de Ética sob o número 
2.525.943, tendo como o CAE nº 82370118.2.0000.5292. 

2.2.1 Coleta de Dados 

Para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos foi realizada análise 
documental de trabalho de conclusão de curso resultando do projeto de pesquisa citado 
no item 2.2. As informações coletadas foram provenientes da geração de resíduo em 
toda a cadeia produtiva das refeições fornecidas pelo RU, desde o recebimento dos 
alimentos até a distribuição das refeições. 

1.2.2 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR-RU-UFRN) 

O plano foi desenvolvimento por meio de propostas para ações sustentáveis para o RU 
visando atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estas ações foram 
elencadas para todas as etapas de produção, a saber: recebimento, armazenamento, 
pré-preparo, preparo, distribuição, contemplando especificamente a rotina de atividades 
de cada setor para melhor cumprimento das atividades a serem executadas. 

Para gerenciar os resíduos de forma integrada, é necessário articular ações normativas, 
operacionais, financeiras e de planejamento, sempre atento aos critérios sanitários, 
ambientais e econômicos, para coletar, tratar e dispor o lixo, ou melhor, fazer um 
acompanhamento criterioso de todo o ciclo dos resíduos, da geração à disposição final, 
sempre buscando as técnicas e tecnologia mais compatível com a realidade onde se 
está inserido. A figura 1 apresenta a hierarquia de ações propostas para um adequado 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

 
Resultados e Discussões 
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De acordo com Araújo e Carvalho (2015), o desperdício de partes comestíveis dos 
alimentos é considerado um fator relevante no gerenciamento dos serviços de 
alimentação coletiva, pois reflete a ausência de técnicas adequadas de manipulação, 
somando-se a isto, a perda da qualidade nutricional dos alimentos. Os dados da geração 
de resíduos no RU em um período de 1 mês subsidiaram a elaboração do Plano de 
gerenciamento. 

O Restaurante Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (RU), 
segundo dados obtidos no ano de 2018, serve aproximadamente 4.300 refeições 
diárias, sendo 3.860 somente no campus central, onde um percentual maior parcela é 
distribuída no horário do almoço, cerca de 2.240 refeições, e 260 na unidade da 
Biomédica. Tendo o seu funcionamento de segunda a sexta em horários pré-definidos, 
e as refeições são distribuídas em desjejum, almoço, jantar. Além disso, também 
funciona finais de semana e feriados para atender os estudantes residentes e na 
unidade de biomédica. As refeições são servidas no próprio RU, em forma de buffet, e 
tem 5 balcões térmicos de distribuição. O porcionamento é feito do prato proteico e da 
sobremesa, os demais itens são servidos pelo próprio comensal. O Cardápio consiste 
em 2 preparações de proteína, sendo dessas uma vegetariana e uma geral, sobremesa, 
suco, salada, arroz, feijão e farofa, devido a essas caraterísticas se classifica como 
cardápio médio. (RODRIGUES, 2018) 

Segundo pesquisas realizadas no ano de 2018, foi constatado que num período de 12 
dias foram gerados em média 228 kg diário de resíduos no RU, o que é um volume alto 
considerando que existem maneiras de gerenciamento para controlar a geração dos 
resíduos. O que foi observado como fatores que poderiam contribuir para a geração 
desses resíduos, seriam o não aproveitamento de resíduos de vegetais e frutas (talos, 
cascas, folhas, sementes), fatores de correção que estão desatualizados, os boletins 
das requisições, além do próprio habito dos comensais que reflete a questão cultural. 
Vale ressaltar, que dentre os resíduos gerados, um percentual de 15% se tratava de 
resíduos inorgânicos, oriundo principalmente da etapa de recebimento, o que reafirma 
que ações para a diminuição dos resíduos tem que abranger toda a área de produção, 
ou seja, do recebimento até a distribuição final. (RODRIGUES, 2018). 

Como se é observado nas pesquisas, o desperdício não é somente oriundo de 
alimentos, mas também do mau uso da água, energia, mão-de –obra, embalagens, 
entre outros, que se pensar em longo prazo e a quantidade de Uan’s que existem no 
mercado hoje, os riscos de causarem impactos ambientais, sociais e econômicos serão 
ainda maiores. Por isso, a elaboração do Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos, 
para o RU da UFRN, irá contribuir para minimizar a geração de resíduos, fazendo o 
tratamento e destinando para o local adequado, o que trará contribuições econômicas, 
ambientais e sociais para todos os envolvidos nesse processo. (CARNEIRO, 2017). 

O plano foi dividido em 5 capítulos a saber: Capítulo 1: Política e a Estrutura do Plano 
de Gerenciamento de resíduos sólidos; Capítulo 2: Diagnóstico da geração de resíduos 
e desempenho ambiental do RU; Capítulo 3: Procedimento Operacional Padrão (POP) 
para o manejo de resíduos sólidos da área de recebimento; Capítulo 4: Procedimento 
Operacional Padrão (POP) para o manejo de resíduos sólidos da área de 
processamento e Capítulo 5: Procedimento Operacional Padrão (POP) para o manejo 
de resíduos sólidos da área de distribuição. 

A gestão dos resíduos sólidos no segmento da alimentação coletiva é de fundamental 
importância durante o processo de produção de refeições, uma vez que as atividades 
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exercidas nesse meio têm elevado em proporções significativas os impactos ambientais, 
em consequência do grande consumo de recursos naturais, embalagens e alimentos, 
ampliando assim a necessidade de se implantar técnicas viáveis à prática da 
sustentabilidade, como ações que reduzam os danos ambientais em todas as etapas 
operacionais do processo de produção de refeições (ABREU, SPINELLI, PINTO, 2013). 

Para demonstrar os assuntos abordados no Plano, destacam-se os quadros 1 e 2, os 
quais mostram, respectivamente, ações sustentáveis já realizadas na rotina do 
Restaurante, e propostas de ações sustentáveis com possibilidade de aplicações em 
todas as etapas de processamento dos alimentos na UAN. 

 
Conclusão 
 

Para execução adequada do plano, destaca-se a importância de se conhecer a gestão 
correta dos resíduos sólidos na UAN, como estratégia fundamental para o sucesso do 
documento. Pesquisas ressaltam se que a gestão de resíduos precisa ocorrer em todo 
o processo, desde recebimento até a distribuição final (ARANTES, 2017). Por isso, a 
necessidade de trabalhar em equipe, onde cada setor da UAN, deve estar atento e 
comprometido com a redução de resíduos sólidos gerados durante a cadeia de 
produção da alimentação e essa conscientização deve alcançar também os comensais 
na etapa de distribuição final. (NUNES MAIA, 2002). 

Este trabalho está propiciando uma adequada gestão de resíduos na UAN, pois já tem 
sido aplicadas estratégias de redução de desperdicios. Outras ações ainda serão 
executadas, a fim de que de fato seja implantado o Plano de Gerenciamneto de 
Resíduos Sólidos no Restaurante Universitário da UFRN> 
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TÍTULO: Alterações do crescimento e desenvolvimento de crianças com microcefalia 

associada à transmissão vertical do Zika vírus 

Resumo 

Considerada uma anomalia cerebral, a microcefalia tem sua origem congênita, podendo 
resultar de fatores ambientais, decorrentes da exposição materna, acarretando em 
atrasos no desenvolvimento psicomotor da criança. O diagnóstico pode ser realizado 
pela medição do perímetro cefálico em recém-nascidos. No ano de 2015 foi observado 
um surto de microcefalia decorrente da infecção pelo vírus Zika no Brasil. A pesquisa 
teve como objetivo averiguar alterações do crescimento e desenvolvimento das crianças 
com microcefalia associada à transmissão vertical do Zika vírus. Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro de 
Reabilitação Infantil (CRI), em Natal/RN. Foram encontradas 27 crianças aptas à 
investigação. Verificou-se que apenas 15 crianças apresentavam o Laudo 
circunstanciado e uma continha o resultado do teste sorológico para a Zika reagente, 
anexados ao prontuário, o que inviabilizou a amostra por não confirmação diagnóstica 
e clinica da microcefalia associada ao Zika vírus. Observou-se que 55,5% das crianças 
residem no interior do estado, não tendo um acompanhamento seguimentado no CRI, 
e não continham informações nos prontuários de encaminhamento para outra unidade 
onde pudessem ser acompanhadas. A consulta de enfermagem se limita a triagem 
global, não sendo uma consulta de investigação sobre os marcos de Crescimento e 
Desenvolvimento, também não realizado de forma especifica por outros profissinais da 
instituição. 
 
Palavras-chave: Zika-vírus. Microcefalia. Assistência de enfermagem. 

TITLE: Growth and development disorders of children with microcephaly associated with 

vertical transmission of Zika virus 

Abstract 
Considered a brain anomaly, microcephaly has its congenital origin and may result from 
environmental factors resulting from maternal exposure, leading to delays in the child's 
psychomotor development. Diagnosis can be made by measuring head circumference 
in newborns. In 2015 there was an outbreak of microcephaly due to Zika virus infection 
in Brazil. The research aimed to investigate changes in the growth and development of 
children with microcephaly associated with vertical transmission of Zika virus. This is a 
descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach, developed at the Child 
Rehabilitation Center (CRI), in Natal/RN. We found 27 children able to investigate. It was 
found that only 15 children had the detailed report and one contained the result of the 
serological test for the reagent Zika, attached to the medical record, which made the 
sample unfeasible due to non-diagnostic and clinical confirmation of microcephaly 
associated with Zika virus. It was observed that 55.5% of the children live in the interior 
of the state, not being followed up at the CRI, and did not contain information in the 
referral records to another unit where they could be followed. The nursing consultation 
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is limited to global screening, not being a research consultation on the Growth and 
Development milestones, nor specifically conducted by other professionals of the 
institution. 
 
Keywords: Zika virus. Microcephaly. Nursing care. 

Introdução 
A microcefalia é considerada uma anomalia cerebral, podendo ser de origem congênita, 
sendo manifestada ou adquirida durante a vida intrauterina; ou de origem pós-parto, 
surgindo após o nascimento da criança. Etiologicamente vários fatores ambientais de 
exposição materna durante a gravidez podem resultar em distúrbios na formação 
neuronal tais como etanol, anticonvulsivantes, mercúrio, radiação, agentes virais, entre 
outros (NUNES et al., 2016). 
Durante a vida intrauterina o cérebro se desenvolve rapidamente, alterações neste 
desenvolvimento levam a malformações cerebrais. Entre o terceiro e quarto mês ocorre 
a proliferação neuronal de células gliais radiais e células da glia, esses neurônios 
migram para formar as diferentes camadas do córtex cerebral essenciais para a 
composição do circuito neural. A microcefalia é decorrente da alteração desta migração 
(NUNES et al., 2016). 
Uma das principais formas de identificar a presença de Microcefalia em recém-nascidos 
(RN) é a medição do perímetro cefálico (PC) da criança ao nascer. Como parâmetro de 
referência é adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil, para recém-nascidos com 37 
semanas ou mais de idade gestacional, medida de PC menor ou igual a 31,5 cm para 
meninas e 31,9 cm para meninos. Em caso de valor menor que dois (2) desvios-padrão 
do que a referência para sexo, idade ou tempo de gestação, é considerado que a criança 
apresenta microcefalia (BRASIL, 2016c; NUNES et al., 2016). 
No Brasil, no ano de 2015 foi confirmado um surto de microcefalia decorrente da 
infecção pelo vírus Zika, sendo detectado a presença do RNA viral em amostras 
patológicas de perdas fetais e líquido amniótico de gestantes levando à transmissão 
materno-fetal (ISUOG, 2015; PETERSEN et al., 2016). 
Sendo uma anomalia congênita e rara, poucos são os estudos e as tecnologias de 
saúde voltadas para esse público. No entanto, além do achado de microcefalia a criança 
pode desenvolver paralisia cerebral, epilepsia, retardo no desenvolvimento cognitivo, 
motor, da fala, da visão e audição (ASHWAL, 2015; CARVALHO et al., 2016). Como 
estratégia de suporte o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, disponibiliza de 
atendimento gratuito e serviço especializado em Centros de Reabilitação, serviços de 
exame diagnóstico, hospitalares, assim como órteses e próteses (BRASIL, 2015). 
Diante desse contexto, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo desde 2015 o Plano 
Nacional de Enfrentamento à Microcefalia com o objetivo de auxiliar os profissionais de 
saúde no acompanhamento e estimulação precoce dessas crianças (BRASIL, 2016). A 
estimulação precoce consiste em um conjunto de estratégias de intervenção e 
acompanhamento multiprofissional realizadas com bebês de alto risco e crianças com 
patologias que podem comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, 
destacadamente a microcefalia. Esse programa objetiva excitar e aumentar as aptidões 
da criança, beneficiando o desenvolvimento motor e cognitivo, além de proporcionar a 
eles uma melhor qualidade de vida (BRASIL, 2015). 
A presente investigação justifica-se pela escassez de estudos que investigam o 
seguimento da consulta de crescimento e desenvolvimento das crianças com 
Microcefalia oriunda da transmissão vertical pelo Zika Vírus. Além da importância que a 
doença passou a ter em âmbito mundial, principalmente com a inserção dela na lista 
das doenças de notificação compulsória. (BRASIL, 2016d). Nesse sentido, tem-se o 
propósito de averiguar e acompanhar as consultas de crescimento e desenvolvimento 
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das crianças com microcefalia associada à transmissão vertical para identificar as 
possíveis alterações no crescimento e desenvolvimento de crianças com microcefalia. 
A pesquisa teve como objetivo averiguar as alterações do crescimento e 
desenvolvimento das crianças com microcefalia associada à transmissão vertical do 
Zika vírus. 

  

 
Metodologia 

 
• TIPO DE PESQUISA 
 
Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa. Os estudos descritivos visam 
delinear e identificar as características de uma determinada população, propiciando a 
aproximação do pesquisador com o objeto de estudo e a formulação de hipóteses (GIL, 
2010; LAKATOS, 2010). No tocante às pesquisas transversais, estas envolvem a coleta 
de dados de um determinado período de tempo, com o intuito de descrever a situação 
do fenômeno em um ponto fixo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). A abordagem 
quantitativa compreende um estudo estatístico que pretende analisar as características 
dos fatos, através da mensuração das variáveis elegíveis pelo estudo (SEVERINO, 
2007). 
 
• LOCAL DA PESQUISA 
 
O estudo foi desenvolvido no Centro de Reabilitação Infantil (CRI), que está localizado 
no município de Natal. Optou-se por trabalhar com esta instituição por a mesma ser 
centro de referência do Estado para o atendimento de crianças com diagnósticos de 
microcefalia na capital e Região Metropolitana. 
 
• POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
A população correspondeu às crianças com diagnóstico de microcefalia associada à 
transmissão pelo do Zika Vírus, que tinham idade até um ano e seis meses, sendo esses 
os critérios de inclusão do estudo. Como critérios de exclusão foram elencadas as 
crianças com diagnóstico confirmado de microcefalia e que não comparecem 
sequencialmente as consultas de crescimento e desenvolvimento. A amostra foi por 
conveniência conforme comparecimento das crianças aos agendamentos da instituição. 
 
• PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
O período de coleta deu-se entre os meses de agosto a novembro de 2018. Os dados 
foram coletados como seguimento da consulta de crescimento e desenvolvimento. O 
acompanhamento de cada criança aconteceu em um período correspondente a quatro 
meses considerando a idade máxima do seguimento até a idade de um ano e seis 
meses. 
O instrumento para coleta de dados foi elaborado pelos pesquisador principal do projeto 
e referente ao seguimento da consulta de crescimento e desenvolvimento da criança, 
tendo sido construído com base no caderno de Atenção Básica nº 33: Crescimento e 
Desenvolvimento da Criança, no Protocolo de Atenção à Saúde e resposta à ocorrência 
de Microcefalia, do Ministério da Saúde e na literatura, mais especificamente sob o 
estudo de Marilyn J. Hockenberry e David Wilson. Tal instrumento continha perguntas 
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abertas e fechadas e seu preenchimento foi com base no acompanhamento da consulta 
de Crescimento e Desenvolvimento destas crianças pela equipe multiprofissional. Cabe 
destacar que o instrumento foi submetido a teste piloto por ocasião da primeira parte da 
pesquisa e mostrou-se adequado para o estudo. 
A coleta de dados teve início após os esclarecimentos pelo pesquisador sobre os 
objetivos, riscos e benefícios da participação na pesquisa, bem como, após a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade assinado pelos 
responsáveis pelas crianças. 
 
• ANÁLISE DOS DADOS 
 
Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial com a 
determinação dos valores de frequência, média, desvio padrão. Esses resultados foram 
tratados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 e 
apresentados em gráficos ou tabelas, conforme a natureza dos mesmos. Sendo 
consideradas as variáveis sóciodemográficas e clínicas, bem como as relativas aos 
marcos de desenvolvimento e crescimento da criança. 
 
• ASPECTOS ÉTICOS 
 
O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, conforme determinações da Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e teve aprovação sob o número 2.166.462. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Foram encontradas 63 crianças com microcefalia na instituição, destas houve perda de 
sete prontuários. Foram detectadas 12 crianças que embora apresentasse microcefalia 
tinham em seu histórico outras etiologias tais como, fatores genéticos, Sífilis, 
Toxoplasmose, Varicela e Citomegalovírus e, 17 com etiologia desconhecida. 
Totalizando 36 crianças excluídas por não obedecerem ao critério de inclusão do 
estudo, permanecendo um total de 27 crianças a serem investigadas. 
Na triagem das 27 crianças elegidas observou-se que apenas um prontuário 
apresentava o resultado do teste sorológico para a Zika reagente, importante teste 
diagnóstico para a investigação epidemiológica e conseguente desenvolvimento de 
ações de combate e controle da doença e suas complicações. Neste contexto, o 
diagnóstico da relação entre microcefalia e o vírus Zika se deu em sua maioria, 15 casos 
(55,5%) pelo resultado do Laudo Circunstanciado ou pela evolução do paciente, 12 
casos (44,5%). 
O Laudo circunstanciado é um importante exame realizado pelo médico, pois irá 
fornecer informações sobre o diagnóstico e a condição clínica para desta forma permitir 
o planejamento do cuidado e de instruir o processo de concessão do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
Em relação a admissão dos pacientes no CRI, 22% foi no ano de 2015, 55% foi no ano 
de 2016 e 23% no ano de 2017, este aumento de casos em 2016 é decorrente do 
período necessário para a estabilização da criança até que possa começar o processo 
de cuidado continuado e reabilitação. Além disso, no ano de 2017 houve redução nos 
casos de microcefalia associadas ao vírus Zika por causa das ações de controle 
aplicadas, tais como auto prevenção para as gestantes e ações de combate ao mosquito 
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Aedes aegypti, vetor do vírus (CHANG et al., 2016). 
Cerca de 55,5% das crianças eram moradoras do interior do estado, destas nenhuma 
era acompanhada na unidade em Natal e os prontuários não possuíam 
encaminhamentos ou informações de que o tratamento das mesmas estivessem 
acontecendo em outras regiões do estado. Das 27 crianças apenas 14,8% (quatro), 
traziam na evolução do prontuário alguma informação sobre o atendimento 
concomitante em outras instituições. Estudo mostra a importância da atenção 
longitudinal para essas crianças, principalmente devido à gravidade da doença, 
questões de fragilidades sociais como renda, acesso a serviços de saúde, acesso a 
alimentação saudável e tecnologias como exames, órteses, próteses e cadeiras 
especiais que estas precisam (ZORILLA et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2018). 
Em se tratando de outras comorbidades além da microcefalia, 25,9% (sete casos) 
apresentaram repercussão neuropsicomotora, 11,1% (três casos) calcificações e 7,4% 
(dois casos) repercussões neurológicas, 3,7% (um caso) luxação no quadril, 18,5% (5 
casos) com outras comorbidades associadas, corroborando com achados de outros 
estudos (ZORILLA et al., 2016; ALVARADO e SCHWARTZ, 2017; NOGUEIRA et al., 
2018). Tais achados reforçam a prestação de um cuidado continuado para diminuir a 
morbimortalidade destas crianças. 
Ademais, 33,4% dos prontuários não possuíam informações acerca de outras 
comorbidades, em parte ocasionado pela ausência de exames de imagem 
comprobatórios ou consulta com o médico neurologista para investigação e 
determinação diagnóstica, que exclua ou acrescente tais comorbidades. 
Tratando-se do acompanhamento na unidade 25,9% (sete) das crianças foram 
desligadas, e em apenas uma delas há registro de desligamento, justificado por “falta a 
unidade”. Ademais, 33,3% (nove) estão sem acompanhamento com seguimento, sendo 
agendados esporadicamente na unidade para especialidades médicas, conforme 
necessidades solicitadas pelas mães ou por consultas clínicas. Além disso, 3,7% (um) 
são acompanhadas na Terapia Ocupacional, 7,4% (dois) pela Fisioterapia, 7,4% (dois) 
por ambas especialidades, 14,8% (quatro) são acompanhados em outras instituições e 
7,4% (dois) não consta dados de acompanhamento. O acompanhamento por equipe 
multiprofissional é importantíssima para as crianças com microcefalia devido às 
anormalidades que podem chegar a se desenvolver tais como as oculares, auditivas e 
neuromusculares (VENTURA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016). 
O seguimento para investigar os déficit no crescimento e desenvolvimento das 27 
crianças elegidas para o estudo não foi possível, pois embora permanecido no local de 
investigação durante o período de coleta de dados, houve perdas decorrentes do 
desligamento das crianças do CRI, do não comparecimento destas as consultas 
agendadas, e as que compareceram ao seguimento fisioterápico e de fonoaudiologia 
participavam de consultas de estimulação precoce como prioridade, fato que 
comprometia a resposta a investigação dos marcos de desenvolvimento. Como essas 
crianças residiam no interior do estado e são deslocadas para o CRI por meio de 
transporte público disponibilizado pelas Secretaria Municipais de Saúde, seus 
responsáveis não aderiram a agendamento posterior para investigação dos marcos de 
crescimento e desenvolvimento, porém foi dado orientações aos responsáveis para que 
essas crianças fossem acompanhadas na Atenção Primária de Saúde dos seus 
respectivos municípios. Outro fator contribuinte para a perda do seguimento do 
atendimento destas crianças foram greves sucessivas da instituição, no período anterior 
a coleta de dados, assim muitas mães vinham do interior do estado para a unidade e 
não conseguiam atendimento. 
Como o estudo também foi desenvolvido com o seguimento da crianças com ZIKA vírus 
no ambulatório do departamento de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande 
no Norte, observou-se que neste serviço são contemplados o maior numero de crianças 
com diagnosticas de Zika vírus do Rio Grande do Norte, no qual em um total de 36 
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crianças foram identificas déficit de crescimento e desenvolvimento em todas elas 
destacando-se: respostas insatisfatória a ao senta-se sem apoio; segura e transfere 
objetos de uma mão para outra; imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrasta-se ou 
engatinha; pega pequenos objetos usando o polegar ou indicador; emprega pelo menos 
uma palavra com sentido e faz gestos com a mão e a cabeça (Vitorino,2017). 

  

 
Conclusão 

 
Com o presente estudo buscou-se investigar acerca das alterações do crescimento e 
desenvolvimento das crianças com microcefalia associada à transmissão vertical do 
Zika vírus. Do quantitativo de 63 crianças encontradas com microcefalia na instituição, 
retirando perdas de prontuários e microcefalia associada a outras doenças, apenas 27 
encontraram-se aptos à investigação, e ainda, apenas um prontuário apresentava o 
resultado do teste sorológico para a Zika reagente. As crianças com microcefalia cuja 
história clinica indica associação por Zika vírus e que estavam sendo acompanhado por 
fisioterapeuta e fonoaudiologia, não tinham um seguimento de investigação dos marcos 
de desenvolvimento, o que inviabilizou nossa investigação pelo fato de que foram 
realizadas no dia da consulta estimulações que comprometem a avaliação do 
Crescimento e Desenvolvimento. Também os responsáveis não se dispuseram a 
comparecer em outro agendamento dado a dificuldade de se deslocarem com essas 
crianças, por limitações das mesmas residirem no interior do estado e depender de 
transporte público municipal para as consultas. 
Diante do exposto foi possível como bolsista envolvido no presente projeto de pesquisa 
observar as principais adversidades no seguimento das crianças com microcefalia 
associada ao Zika virus, como o fechamento do diagnóstico, a falta de um seguimento 
das consultas do CD, fragmentação nas consultas multiprofissional e limitações 
socioeconômicas maternas para um acompanhamento as limitações de crianças com 
alterações congênitas. 
Como dificuldades do estudo não foi possível acompanhar as consultas de enfermagem 
na instituição, pois esta se limita a triagem global da criança, não sendo uma consulta 
de Crescimento e Desenvolvimento promovido pela enfermagem para 
acompanhamento dos padrões de antropometria, reflexos e marcos do 
desenvolvimento. Além disso, apesar de possuírem prontuário na unidade em sua 
maioria as crianças não eram acompanhadas por algum profissional, realizando apenas 
consultas esporádicas com longos intervalos de atendimento. Outro fator foi o 
desligamento das crianças, sem informações sobre referenciamento ou 
acompanhamento em outras instituições. 
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TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL NA MARCHA APÓS ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Resumo 

Estima-se que três meses após o Acidente Vascular Cerebral (AVC), 70% dos 
sobreviventes andem a uma velocidade reduzida e 20% permaneçam utilizando cadeira 
de rodas. A Prática Mental (PM) é definida como uma tarefa mentalmente ensaiada, na 
qual o movimento é imaginado, mas não é executado. Separada ou combinada com a 
prática física (onde o movimento é executado) a PM vem demonstrando resultados 
promissores na reabilitação da marcha após AVC, promovendo, por exemplo, aumento 
da velocidade da caminhada. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do tratamento 
com a PM na melhora da marcha de indivíduos com AVC. Foi feita uma busca de 
palavras e termos para identificação de artigos e de ensaios clínicos em algumas bases 
de dados: MEDLINE, LILACS e REHABDATA, Cochrane Stroke Group. Os estudos 
selecionados foram analisados quanto o risco de viés, efeito do tratamento e qualidade 
do corpo da evidência pelo GRADE pro. Onze estudos foram incluídos na metanálise, 
analisando a velocidade da marcha independente como desfecho primário (sem 
estatística significativa quanto ao efeito da terapia). A maioria dos estudos foram 
categorizados com alto risco de viés, e com qualidade de evidência baixa ou muito 
baixa. A PM não é considerada mais eficaz que outras terapias na reabilitação da 
marcha de indivíduos pós-AVC, mas pode ser incluída no protocolo de reabilitação, uma 
vez que não causa danos. Novos ensaios clínicos randomizados devem ser realizados 
para confirmar melhor evidência. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Marcha, Imagética Motora, Reabilitação. 

TITLE: EFFECTS OF MENTAL PRACTICE ON MARCH AFTER BRAIN VASCULAR 

ACCIDENT: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 
It is estimated that, 3 months after the stroke, 70% of survivors walk at reduced speed 
and 20% remain wheelchair users. Mental Practice (PM) is defined as a mentally 
rehearsed task in which movement is imagined but not performed. Separated or 
combined with physical practice (where movement is performed), PM has shown 
promising results in gait rehabilitation after stroke, promoting, for example, increased 
walking speed. The aim of the study was to evaluate the effects of PM treatment on gait 
improvement in stroke patients. A search of words and terms for identification of articles 
and clinical trials was performed in some databases: MEDLINE, LILACS and 
REHABDATA, Cochrane Stroke Group. The selected studies were analyzed for risk of 
bias, treatment effect and body quality of evidence by GRADEpro. Eleven studies were 
included in the meta-analysis, analyzing independent gait speed as the primary outcome 
(no statistically significant effect of therapy). Most studies were categorized as high risk 
of bias, and with low or very low quality of evidence. PM is not considered more effective 
than other therapies in gait rehabilitation of post-stroke individuals, but may be included 
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in the rehabilitation protocol as it does no harm. New randomized controlled trials should 
be performed to confirm better evidence. 
 
Keywords: Stroke, Gait, Motor Imagery, Rehabilitation. 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta as doenças cardiovasculares como 
responsáveis por 31% das mortes mundiais, com 6,7 milhões diretamente atribuídos ao 
acidente vascular cerebral (AVC) (WHO, 2017). Estima-se que, em cada três 
sobreviventes de AVC, dois experimentam incapacidade para caminhar (JORGENSEN, 
1995). Sendo objetivos importantes na reabilitação pós-AVC melhorar a qualidade e 
aumentar a velocidade da marcha, para que os pacientes possam realizar suas 
atividades de vida diária sem intercorrências (CHIU, 2000; WHITALL, 2004; JI, 2015). 

Evidências científicas têm indicado que o treinamento de tarefas específicas, feito de 
forma repetitiva e com alta intensidade, pode acelerar o processo de reabilitação da 
marcha (LANGHORNE, 2009; FRENCH, 2016; MEHRHOLZ, 2017). Por exemplo, 
atividades que imitam a caminhada, incluindo a prática mental, técnicas de 
representação do movimento, como a terapia-espelho, técnicas de observação da ação 
e a imagética motora (BARCLAY, 2015; THIEME, 2016). 

A Prática Mental (PM) é definida como uma tarefa mentalmente ensaiada, na qual o 
movimento é imaginado, mas não é executado (MULDER, 2007; KIM, 2018). 

E pode ser realizada de maneira externa ou visual, quando o indivíduo imagina-se a 
partir da perspectiva de um observador externo, em terceira pessoa; e de maneira 
interna ou cinestésica, na qual o indivíduo imagina a sensação de movimento do seu 
próprio corpo, em primeira pessoa (CARRASCO, 2016). 

A PM tem sido recomendada para reabilitação de pessoas com AVC, com o intuito de 
promover o reaprendizado motor (LIU, 2004; DRIEDIGER, 2006; MOURA, 2012). A 
técnica demonstrou resultados promissores na reabilitação da marcha após AVC 
promovendo, por exemplo, aumento da velocidade da caminhada (DICKSTEIN, 2004; 
BEYAERT, 2015). Além disso, é considerada uma técnica segura, fácil e de baixo custo, 
pois não requer equipamento específico (DECETY, 1993; DICKSTEIN, 2004; 
HOSSEINI, 2012). 

Entretanto, existem variados protocolos de intervenção da PM que diferem em 
frequência de exposição, movimentos e tarefas a serem realizados, e duração da terapia 
(CARRASCO, 2016). Também não há ainda evidências suficientes para indicar qual o 
melhor tratamento para melhorar a marcha após o AVC e poucos ensaios clínicos 
possuem um forte rigor metodológico (BARCLAY, 2015; WINSTEIN, 2016; GUERRA, 
2017). Este trabalho busca avaliar os efeitos do tratamento da prática mental para 
melhorar a capacidade de marcha de pessoas após AVC através da condução de uma 
revisão sistemática e meta-análise. E após avaliar a qualidade metodológica dos 
estudos, esta revisão deve fornecer suporte para tomada de decisões clínicas baseada 
em evidências. 

 
Metodologia 
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Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão sitemática com metanálise de 
ensaios clínicos randomizados publicados e não publicados, resumos, e estudos cross-
over com alocação aleatória das intervenções, independente da data de publicação e 
do idioma. Sendo excluídos estudos não randomizados e quase experimentais. 

Foram incluídos estudos onde os participantes possuiam diagnóstico clínico de AVC, 
com padrão anormal da marcha e sem nemhuma outra patologia neurológica associada. 
Os participantes tinham idade maior que 18 anos, sendo tanto do sexo masculino quanto 
do feminino, com qualquer grau de severidade da doença e em qualquer estágio do 
AVC. Também foram incluídos estudos onde os participantes sofreram apenas um AVC. 

Quanto às intervenções foram incluídos estudos que usaram a prática mental para 
promover a melhora da marcha em indivíduos com AVC. Os estudos compararam: a 
Prática Mental (PM), sozinha ou associada, com observação da ação, atividade física, 
ou treino de marcha funcional versus outras terapias; PM, sozinha ou associada, com 
observação da ação, atividade física, ou treino de marcha funcional versus efeito 
placebo; PM, sozinha ou associada, com observação da ação, atividade física, ou treino 
de marcha funcional versus nenhuma terapia. E a pesquisa trouxe como desfecho 
primário a habilidade para caminhar verificado a partir da variável contínua velocidade 
de caminhada independente. 

Foram utilizados como fonte de informação para a busca dos estudos: Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (CENTRAL); MEDLINE Ovid; Embase Ovid; CINAHL 
EBSCO; PsycINFO Ovid; AMED Ovid; LILACS Bireme; SPORTDiscus EBSCO; PEDro; 
REHABDATA National Rehabilitation Information Center; USA National Institutes of 
Health Ongoing Trials Register ClinicalTrials.gov; World Health Organization (WHO) 
International Clinical Trials Registry Platform e Stroke Trials Registry. Ainda foram 
realizadas buscas nas referências das Revisões Sistemáticas, Metanálises e artigos 
selecionados sobre o tema, com o intuito de encontrar artigos que não estivessem nas 
bases de dados pesquisadas. A busca manual foi realizada em publicações regionais 
não indexadas e em bancos de teses e dissertações. 

Foram utilizados os seguintes descritores e palavras: “stroke”, “gait”, “AVC” e “marcha” 
(situação clínica dos pacientes); “mental practice”, “imagery”, “motor imagery”, “prática 
mental”, “imagética” e “imagética motora” (intervenção); e “randomized controlled trial”, 
“ensaio clínico randomizado” (tipo de estudo). 

A qualidade dos estudos foi avaliada por dois autores da revisão que realizaram a busca, 
seleção e extração dos dados. Nos casos de discordância quanto à coleta de dados, 
um terceiro autor os verificou. Os dados foram alimentados em um programa específico 
(Review Manager - RevMan 5.3, ReviewManager 2014), sendo agrupados em: método 
utilizado, participantes, intervenção, resultados e notas (financiamento para 
experimentação e conflitos de interesse). No item Intervenção foi utilizado uma lista de 
verificação “Template for Intervention, Description and Replication” (TIDieR) e um guia 
para extrair dados sobre intervenções (HOFFMANN, 2014). 

Para a validade interna foi usado o formulário “Risk of bias assessment tool”, ferramenta 
descrita no Manual Cochrane de Revisões Sistemáticas de Intervenções (HIGGINS, 
2011). 

A validade externa é avaliada a partir do conhecimento da situação clínica por parte dos 
revisores que os dará permissão para definir se o resultado de um estudo poderá ser 
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generalizado para outros contextos. O método estatístico também será avaliado pelos 
revisores analisando se os testes estatísticos utilizados realmente eram os melhores 
para expressar as diferenças. 

Para a análise estatística foi avaliado os gráficos florestais, verificando a sobreposição 
nos intervalos de confiança dos estudos (baixa sobreposição indicando 
heterogeneidade estatística). Usou-se a estatística I² para medir a heterogeneidade 
entre os ensaios em cada análise (valores de I² maiores que 50% podem representar 
heterogeneidade substancial) (DEEKS, 2011). 

 
Resultados e Discussões 

 

Essa revisão teve como objetivo avaliar os efeitos do tratamento com Imagética Motora 
na melhora da marcha de indivíduos com AVC. Trazendo como desfecho primário a 
capacidade para a marcha, trazendo a variável contínua (velocidade da marcha 
independente). Esta variável foi mensurada a partir de escalas diferentes e por meio de 
grupos que realizaram a imagética motora sozinha ou combinada com outra terapia e 
um grupo controle. 

Um total de 53 estudos foi elegível para leitura do texto completo, dos quais 21 estudos 
foram selecionados para a revisão, com apenas 11 sendo incluídos na metanálise pela 
homogeneidade e disponibilidade dos dados. 

A primeira metanálise da revisão uniu os estudos que avaliaram o desfecho primário a 
partir da variável contínua (velocidade da marcha independente) e apresenta os dados 
resumidos na figura 01 (ANEXO). 

Os estudos de Braun (2012), Cho (2012), Dickstein (2013), Dickstein (2014), Gupta 
(2017), Kumar (2016), Oostra (2015) e Verma (2011) utilizaram o teste de caminhada 
de 10 metros, mostrando melhora no escore do teste ao comparar os efeitos de pré e 
pós-intervenção tanto no grupo controle quanto no experimental. Quanto aos estudos 
de Braun (2012) e Dickstein (2014) não houve diferença significativa entre o pré e pós-
tratamento em ambos os grupos dos estudos. 

Os estudos de Dickstein (2014) e Gupta (2017) mediram esse desfecho a partir da 
Escala de mobilidade e equilíbrio de Tinetti, o primeiro não apresentou melhora no 
escore quando comparado os grupos experimentais e controle no pré e pós-intervenção 
(P=0,10), enquanto que o segundo demonstrou a melhora do escore quando comparado 
os grupos experimentais e controle no pré e pós-intervenção (P= 0,01). 

Os estudos que utilizaram análises biomecânicas a partir de sistemas personalizados 
foram Kim (2013), Lee (2011) e Lee (2015). Todos avaliaram a velocidade de caminhada 
independente a partir do GaitRite. Kim (2013) e Lee (2015) apontaram melhorias no 
escore do desfecho dos grupos experimental e controle no pré e pós-intervenção 
(P=0,05); já o estudo de Lee 2011 não apresentou melhora no escore (P=0,051). 

Pôde-se apontar que os estudos eram homogêneos entre si, e os dados indicaram que 
a PM seria efetiva para melhorar a velocidade da marcha independente de pacientes 
pós-AVC quando comparada com um grupo controle. No entanto, os achados da 
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metanálise apontam que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos. Dessa forma, não há evidência suficiente que comprove que a PM é mais efetiva 
para melhora da velocidade da marcha independente que outros tipos de terapia. 

No que concerne ao tipo de tratamento, os estudos tiveram baixa heterogeneidade e 
foram caracterizados pelo uso da PM seguida de alguma prática física ou treino de 
marcha; quanto ao grupo comparativo, estes utilizaram apenas a prática física ou treino 
de marcha. Na análise dos subgrupos infere-se que os indivíduos em reabilitação da 
marcha pós-AVC podem se beneficiar de ganhos na velocidade da marcha, 
independente de utilizar a PM sozinha ou combinada ou apenas a terapia física como 
um controle ativo. 

No que diz respeito à fase do AVC, entre participantes da fase subaguda e da fase 
crônica, os estudos agrupados na metanálise não trouxeram diferenças significativas. 
Evidenciando que independente da fase do AVC na qual o indivíduo se encontra, 
subaguda ou crônica, os ganhos na velocidade de caminhada independente não são 
distintos. 

Quanto à dosagem de tratamento também não houve diferença quanto à velocidade de 
caminhada independente, mesmo que a dosagem total do tratamento com PM para a 
marcha seja inferior ou superior a 6 horas. 

Ao analisar o grau de dependência dos participantes no início do estudo os ganhos na 
velocidade de caminhada independente com a terapia não são variáveis entre os 
participantes considerados dependentes ou independentes, e participantes 
considerados independentes. 

Considerando esses dados, a PM poderia ser efetiva para melhorar a função motora de 
pacientes pós-AVC quando comparada com um grupo controle, ela pode contribuir para 
a reabilitação da marcha de indivíduos pós-AVC. Porém, não foi encontrado diferenças 
estatisticamente significativas, apontando a PM com terapia mais eficaz do que outras 
no processo de reabilitação da marcha da população alvo do estudo. 

Quanto à qualidade do estudo e sua validade interna foram realizadas três análises de 
sensibilidade, com o intuito de observar o impacto do risco de viés na estimativa do 
efeito, considerando apenas estudos com julgamento de baixo risco de viés para os 
domínios randomização, sigilo de alocação e cegamento de avaliadores. Os vinte e um 
estudos incluídos foram categorizados em risco de viés baixo, alto ou incerto, com uma 
predominância para alto risco de viés. Foram retirados os com risco de viés alto e 
incerto. 

A avaliação do corpo da evidência foi realizada a partir do GRADEpro GDT, trazendo o 
desfecho de velocidade da marcha independente como qualidade de baixa evidência. E 
para os domínios de risco de viés e imprecisão a velocidade da marcha independente 
foi classificada como alto risco de viés. 

 
Conclusão 
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A finalidade da realização de uma revisão sistemática é reunir todas as evidências 
possíveis que comprovem ou não a efetividade de uma determinada intervenção, 
fornecendo evidência suficiente para uma tomada de decisão clínica mais segura. Essa 
revisão teve como objetivo avaliar o efeito da PM principalmente quanto à velocidade 
da marcha. Após a análise quali-quantitativa, foi constatado que não há evidência 
suficiente para concluir que a PM é mais eficaz que outras terapias para a reabilitação 
da marcha, o que pode ser justificado pelo julgamento da qualidade da evidência como 
baixa ou muito baixa e também por não haver diferença estatística em nenhuma das 
análises realizadas. 

Apesar desses achados, a IM se mostrou efetiva para melhorar o processo de 
reabilitação da marcha de indivíduos pós-AVC, fato demonstrado pelos benefícios 
observados nos grupos experimentais dentro dos estudos analisados. A partir disso, 
deve-se estimular a escolha da terapia em questão, uma vez que traz benefícios. 

Novos ensaios clínicos randomizados e controlados precisam ser realizados com um 
rigor metodológico maior na tentativa de diminuir o risco de viés, e também com 
amostras maiores para aumentar a precisão dos achados clínicos. Uma vez que os 
ensaios clínicos randomizados analisados não trazem clareza suficiente quanto à 
metodologia, dificultando a avaliação do risco de viés e de qualidade. 

A partir dos resultados dessa revisão, que trata do efeito benéfico da PM na reabilitação 
da marcha de indivíduos pós-AVC, pode-se empregar sua eleição para protocolos de 
tratamento com base em evidência científica. 

 
Referências 
 
Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. GRADE Working 
Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004; 
328(7454):1490. 
 
Barclay RE, Stevenson TJ, Poluha W, Ripat J, Nett C, Srikesavan CS. Interventions for 
improving community ambulation in individuals with stroke. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010200. DOI: 10.1002/14651858. 
CD010200. 
 
Barclay-Goddard RE, Stevenson TJ, Poluha W, Thalman L. Mental practice for treating 
upper extremity deficits in individuals with hemiparesis after stroke. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD005950. DOI: 10.1002/14651858. 
CD005950.pub4. 
 
Beyaert C, Vasa R, Frykberg GE. Gait post-stroke: pathophysiology and rehabilitation 
strategies. Neurophysiologie Clinique 2015 November 4 [Epub ahead of print]. [DOI: 
10.1016/j.neucli.2015.09.005. 
 
Braun S., Beurskens A., Kleynen M., Oudelaar B. Schols J., Wade D.. A Multicenter 
Randomized Controlled Trial to Compare Subacute ‘Treatment as Usual’ With and 
Without Mental Practice Among Persons With Stroke in Dutch Nursing Homes”. Jamda 
2012;13:1-7. 
 
Carrasco GD, Cantalapiedra AJ. Effectiveness of motor imagery or mental practice in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1515 

 

functional recovery after stroke: a systematic review. Neurologia 2016;31(1):43-52. 
 
Chiu HC, Chern JY, Shi HY, Chen SH, Chang JK. Physical functioning and health-related 
quality of life: before and after total hip replacement. Kaohsiung Journal of Medical 
Sciences. 2000;16(6):285-92. 
 
Cho Hwi-young, June-sun Kim and Gyu-Chang Lee. Effects of motor imagery training on 
balance and gait abilities in post-stroke patients: a randomized controlled trial. Clinical 
Rehabilitation 2012;27:675-680. 
 
De Suvadeep, Charu Chopra, Daksha Davey Mehta, M M Mehndiratta. Comparison 
between Mirror Therapy and Mental Imagery inImproving Ankle Motor Recovery in Sub 
Acute Stroke Patients. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 
2017;11:169-173. 
 
Decety J. Should motor imagery be used in physiotherapy? Recent advances in cognitive 
neurosciences. Physiotherapy Theory and Practice 1993; 9(4): 193-203. 
 
Decety J. The neurophysiological basis of motor imagery. Behavioural Brain Research 
1996;77(1-2):45-52. 
 
Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG. Chapter 9: Analysing data and undertaking meta-
analyses. In: Higgins JP, Green S, editor(s). Cochrane Handbook for Systematic 
Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane 
Collaboration, 2011. Available from handbook. cochrane.org. 
 
Dickstein R, Deutsch JE, Yoeli Y, Kafri M, Falash F, Dunsky A, Eshet A, Alexander N. 
Effects of integrated motor imagery practice on gait of individuals with chronic stroke: a 
half-crossover randomized study. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Nov; 94(11):2119-25. 
doi: 10.1016/j.apmr.2013.06.031 
 
Dickstein Ruth, Sandra Levy, Sara Shefi, Sarit Holtzman, Sara Peleg and Jean-Jacques 
Vatine. Motor imagery group practice for gait rehabilitation in individuals with post-stroke 
hemiparesis: A pilot study. NeuroRehabilitation 34 (2014) 267–276 DOI:10.3233/NRE-
131035 
 
Driediger M, Hall C, Callow N. Imagery use by injured athletes: a qualitative analysis. 
Journal of Sports Sciences 2006;24(3):261-71. 
 
French B, Thomas LH, Couple J, McMahon NE, Connell L, Harrison J, et al. Repetitive 
task training for improving functional ability after stroke. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No: CD006073. DOI: 
10.1002/14651858.CD006073.pub3. 
 
GRADEpro GDT [Computer program]. Version accessed prior to 23 April 2018. Hamilton 
(ON): McMaster University (developed by Evidence Prime), 2015. Available at 
gradepro.org. 
 
Guerra ZF, Lucchetti ALG, Lucchetti G. Motor imagery training after stroke: a systematic 
review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Neurologic Physical 
Therapy 2017; 41(4): 205-14. 
 
Gupta A. Motor imagery in gait & balance rehabilitation for post stroke hemiparesis. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1516 

 

Global Journal of Research Analysis 2017; 6:7-11. 
 
Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. 
www.cochrane-handbook.org. 
 
Hoffmann TC, Glasziou PP, Boutron I, Milne R, Perera R, Moher D. Better reporting of 
interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and 
guide. BMJ 2014; 348:g1687. [DOI: 10.1136/bmj. g1687 
 
Hosseini SA, Fallahpour M, Sayadi M, Gharib M, Haghgoo H. The impact of mental 
practice on stroke patients' postural balance. Journal of the Neurological Sciences 
2012;322(1-2):263-7. 
 
Jeannerod M, Decety J. Mental motor imagery: a window into the representational stages 
of action. Current Opinion in Neurobiology 1995;5(6):727-32. 
 
  
 
Ji SG, Kim MK. The effects of mirror therapy on the gait of subacute stroke patients: a 
randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2015;29(4):348-54. 
 
Kim J.H and Lee B.H. Action observation training for functional activities after stroke: A 
pilot randomized controlled trial. NeuroRehabilitation 33 (2013) 565–574 
DOI:10.3233/NRE-130991. 
 
Kumar V., Chakrapani M., Shennoy U.V., Suresh B.V.. Effects of mental practice on 
functional mobility in ambulant stroke subjects - A pilot randomized clinical trial. 
Cerebrovasc Dis 2013;36:94. 
 
Langhorne P, Coupar F, Pollock A. Motor recovery after stroke: a systematic review. 
Lancet Neurology 2009;8(8):741-54. 
 
Liu KP, Chan CC, Lee TM, Hui-Chan CW. Mental imagery for promoting relearning for 
people after stroke: a randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 2004;85(9):1403-8. 
 
Liu KP. Use of mental imagery to improve taskgeneralisation after a stroke. Hong Kong 
Med J 2009;15:37-41 
 
Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking 
after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: 
CD002840. DOI: 10.1002/14651858.CD002840.pub4. 
 
Moura DMS. Intervention Proposal to Assist the Motor and Cognitive Rehabilitation of 
Patients with Stroke [Proposta de Intervenção para Auxiliar a Reabilitação Motora e 
Cognitiva de Pacientes com Acidente Vascular Cerebral [Masters thesis]. Natal (Brazil): 
Federal University of Rio Grande do Norte, 2012. 
 
Mulder TH. Motor imagery and action observation: cognitive tools for rehabilitation. 
Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria: 1996) 2007;114(10):1265-78. 
 
Oostra K., Oomen A., Vingerhoets G., Vanderstraeten G.. Mental practice with motor 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1517 

 

imagery in gait rehabilitation following stroke: A randomized controlled trial. Annals of 
Physical and Rehabilitation Medicine 2013;56:45. 

Oostra KM, Oomen A, Vanderstraeten G, Vingerhoets G. Influence of motor imagery 
training on gait rehabilitation in sub-acute stroke: a randomized controlled trial. Journal 
of Rehabilitation Medicine 2015;47(3):204-9. 

Schuster C, Jenny Butler, Brian Andrews, Udo Kischka, Thierry Ettlin. Comparison of 
embedded and added motorimagery training in patients after stroke: resultsof a 
randomised controlled pilot trial. Trials 2012;13:1-19. 
 
Thieme H, Morkisch N, Rietz C, Dohle C, Borgetto B. Techniques for treatment of limb 
pain - a systematic review and meta-analysis. Journal of Pain 2016;17(2):167-80. 
 
Verma R, Kamal Narayan Arya, R.K. Garg and Tejbir Singh. Task-Oriented Circuit Class 
TrainingProgram with Motor Imagery for GaitRehabilitation in Poststroke Patients:A 
Randomized Controlled Trial. Top Stroke Rehabil 2011;18:620-632. 

Whitall J. Stroke rehabilitation research: time to answer more specific questions? 
Neurorehabilitation and Neural Repair 2004;18(1):3-8. 

Zhu F, Gao J, Gao R, He Y, Liu L, Ai B. Clinical efficacy of electroacupuncture combined 
with motor imagery therapy on hemiplegic cerebral infarction. Zhongguo Zhen Jiu 2017; 
37:927-931. 

 
Anexos 

 

 

Figura 01 - Desfecho capacidade para marcha e variável velocidade da marcha 
independente. 
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TÍTULO: Fatores determinantes na composição de vitamina A do leite maduro 

Resumo 

O leite materno é o sustento completo para a criança até os seis meses de vida. Dentre 
os nutrientes de importância para a saúde, têm-se a vitamina A, antioxidante essencial 
para o sistema imune, visual e desenvolvimento do lactente. Assim, é importante que o 
leite apresente quantidades suficientes desta vitamina, já que suas reservas corporais 
são baixas ao nascimento. Este estudo objetivou avaliar os fatores determinantes na 
concentração de retinol no leite de mulheres no seguimento da lactação. O estudo foi 
do tipo transversal observacional composto por 200 mulheres lactantes recrutadas no 
ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal/RN. 
A coleta do leite foi feita de 25 a 74 dias. O retinol foi analisado por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência. A ingestão da vitamina foi analisada conforme a Estimated 
Average Requeriment (EAR) segundo a faixa etária. A concentração média no leite 
materno foi 44,03(17,18) µg/dL e no soro 46,28(9,90) µg/dL, indicando que a população 
estudada possui níveis adequados da vitamina. Os valores foram avaliados segundo 
ponte de corte de 30 µg/dL. A média da ingestão dietética correspondeu a 
1007,09(2139,27) µg/dL. Houve associação positiva entre a composição do retinol no 
leite e o soro (beta=0,0160, p=0,034). As lactantes apresentaram um consumo médio 
bruto satisfatório e adequada concentração de retinol no leite e no soro, sendo o soro a 
única variável associada à composição de retinol no leite materno. 
 
Palavras-chave: Alfa-tocoferol; retinol; leite materno; aleitamento materno. 

TITLE: Determinants factors in the composition of vitamin A in the mature milk. 

Abstract 

Breast milk is the complete support to the kid until it six month of living. Among the 
nutrients that are important to the health, exists the “A” vitamin, essential antioxidant to 
the immune system, visual and infant’s development. Therefore, it is important the 
existence of the sufficient quantities of this vitamin in the milk because the baby’s 
reserves are low when it borns. This study aimed to evaluate determinants factors in the 
concentration of retinol in women’s milk during the lactation follow-up. It was an 
observational cross-seccional study, at where 200 lactating women were recruited in the 
pediatric outpatient clinic of the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), located in 
Natal/RN. The milk was collected in a period of 25 to 74 days. The retinol was analysed 
by High Performance Liquid Chromatography. The vitamin ingestion was analysed by 
Estimated Average Requirement (EAR) according to the age group. The average 
concentration in the breast milk was 44,03(17,18) µg/dL and in the serum was 
46,28(9,90) µg/dL, it indicates that the studied population had the appropriate levels of 
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vitamin. The values were evaluated according to the cutoff point of 30 µg/dL. The 
average dietectic intake corresponded to 1007,09(2139,27) µg/dL. There was a positive 
association between the composition of retinol in the milk and the serum (beta=0,0160, 
p=0,034). The lactating women showed a brute average satisfactory consumption and 
an appropriate concentration of retinol in the milk 
 
Keywords: Alpha-tocopherol; retinol; breast milk; breastfeeding. 

Introdução 

O leite materno produzido durante o processo de lactação da mulher, é, do ponto de 
vista nutricional, o sustento completo para a criança até os seis primeiros meses de vida 
e isto se dá tendo em vista sua rica composição de nutrientes e vitaminas e minerais, 
que, além de adaptados às condições digestivas e metabólicas da criança, também 
garante ao recém-nascido o aporte nutricional necessário nesta fase (BRASIL, 2015; 
ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009). Dessa forma, segundo demonstração do 
estudo de IP et al. (2007), bebês que amamentam apresentam um risco reduzido de 
doenças, tais quais gastroenterite, pneumonia, obesidade infantil, leucemia e síndrome 
da morte súbita infantil. A prática do aleitamento materno, da mesma forma, confere 
uma variedade de benefícios para a mãe, como a aceleração e perda gradual do peso 
ganho na gravidez, decorrente do gasto calórico durante as mamadas, acarretando na 
involução intrauterina mais rápida; protege contra anemia consequente da amenorreia 
puerperal mais prolongada e menor incidência de câncer de mama, ovário e diabetes 
tipo 2 (PARADA, et al., 2005). Além disso, vale salientar o vínculo afetivo entre o binômio 
mãe-filho que é desenvolvido e fortalecido no decurso da amamentação (BRASIL, 
2015a). Dentre os micronutrientes presentes no leite materno e de importância para o 
estado de saúde da criança, têm-se a vitamina A, composto lipossolúvel e antioxidante 
natural, com função no crescimento e desenvolvimento celular, manutenção e 
integridade das células epiteliais, função imunológica, expressão gênica e 
funcionamento do sistema visual, além de exercer papel imprescindível nas demandas 
maternas, fetais e do lactente (BUTTE, 2002). Logo, crianças que amamentam 
apresentam uma barreira antioxidante mais eficiente e passam por estresse oxidativo 
menos grave do que crianças não amamentadas (JIANG, et al., 2016). Diante disso, o 
leite materno deve conter quantidades suficientes desta vitamina, tendo em vista que as 
reservas corporais do neonato são baixas ao nascimento, o que também confere ao 
aleitamento uma importante estratégia ao combate das deficiências nutricionais (GRILO 
et al., 2015). Entretanto, o conteúdo da vitamina A no leite pode ser influenciado pelo 
estágio da lactação, período da mamada, prematuridade e populações (RIBEIRO; 
DIMENSTEIN, 2004; JIANG, et al., 2016). Mas em relação a outros fatores que podem 
também determinar a composição dessa vitamina, como a renda, escolaridade e o perfil 
antropométrico, entre outros, ainda não se há um consenso. A partir desta problemática, 
o objetivo do estudo foi avaliar os fatores determinantes na concentração de retinol no 
leite de mulheres no seguimento da lactação, tendo como objetivos específicos: 
caracterizar a população quanto a indicadores socioeconômicos, de saúde e 
antropométricos; analisar os níveis de retinol no leite materno; avaliar a ingestão 
dietética de vitamina A; identificar os fatores associados às concentrações de retinol no 
leite materno. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi do tipo transversal observacional composto por mulheres lactantes 
recrutadas no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
em Natal/RN, baseado na coorte de Silva (2018). Foram convidadas a participar 
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mulheres com 30 a 60 dias pós-parto, que estavam na sala de espera do atendimento 
no ambulatório. Os critérios de inclusão: mulheres que amamentavam, sem diagnóstico 
de doenças, não-fumantes e que tiveram partos com concepto único sem má-formação. 
Foram excluídas as lactantes que não tinham leite ou sangue suficiente para a análise 
das vitaminas, que utilizavam diariamente suplementos contendo vitamina A ou vitamina 
E durante a lactação e usuárias de drogas ilícitas. Após explanação dos objetivos e 
procedimentos, as mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. A coleta do leite maduro foi 
realizada de 25 a 74 dias pós-parto, no ambulatório de pediatria do HUOL, durante os 
retornos para acompanhamento do desenvolvimento da criança. Quando a participante 
não retornava ao ambulatório, as amostras biológicas eram coletadas em visita 
domiciliar perante consentimento e agendamento prévio. Informações dietéticas 
maternas e da criança, além de leite materno, foram adquiridas nas coletas de 
seguimento, assim como avaliação antropométrica da lactante. O leite materno foi obtido 
por expressão manual de única mama não sugada previamente, sendo coletado no 
início e final da mamada. As primeiras ejeções do leite eram desprezadas para evitar 
variações na composição em decorrência da gordura. Todas as amostras biológicas 
foram coletadas em tubo de polipropileno embalado em folha de alumínio e 
transportados em temperatura de refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos 
Alimentos e da Nutrição do Departamento de Bioquímica da UFRN, onde o leite materno 
foi armazenado a -20 ºC até o momento das análises. A extração de retinol nas amostras 
de leite foi realizada de acordo com o método adaptado de Giuliano et al. (1992). Em 
um tubo foi adicionado 500µL de alíquota do leite, 500µL de etanol 95% para 
precipitação proteica e 500µL de Hidróxido de Potássio a 50% para hidrolisar os ésteres 
de retinol. Este foi agitado por 1 minuto e posto em banho-maria a 60º por 60 minutos. 
Decorrido o tempo, foram adicionados 2mL de Hexano PA para a realização da extração 
lipídica da amostra. Foi posto em agitação em vortex por um minuto e centrifugado (4000 
rpm) por 10 minutos. Esta etapa foi realizada por 3 vezes. O extrato hexânico foi 
evaporado em banho-maria a 37°C. Os resíduos foram dissolvidos em 500µL de etanol 
99%, agitados por um minuto, para serem analisados por cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE). A concentração de retinol no leite foi determinada em cromatógrafo 
da marca Shimadzu, constituído de bomba LC-20 AT Shimadzu, acoplado a um Detector 
SPD-10 A Shimadzu UV-VIS, Coluna Shim-pack CLC-ODS (M) 4,6mm x 25cm e 
computador com programa “LC solutions” (Shimadzu Corporation) para processamento 
dos dados. A fase móvel utilizada nas análises foi metanol 100%, em sistema isocrático 
com fluxo de 1mL/min e comprimento de onda de 325nm para retinol. A identificação e 
quantificação do retinol foram estabelecidas por comparação das respectivas áreas dos 
picos a serem obtidos no cromatograma com áreas dos respectivos padrões de todo-
trans retinol – SIGMA. As concentrações dos padrões foram confirmadas pelo 
coeficiente de extinção específico para retinol (e 1%, 1cm = 1850 a 325nm) em etanol 
absoluto (Vetec), como utilizado por Nierenberg e Nann (1992). A avaliação do estado 
nutricional antropométrico da mulher durante a lactação foi realizada pelo Índice de 
Massa Corporal (IMC), sendo classificado em Baixo Peso, Normal, Sobrepeso e 
Obesidade (WHO, 2000). As medidas antropométricas (peso e altura) foram coletadas 
de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde – Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2011). O tipo de alimentação oferecido à criança e a 
forma de administração foram obtidos através de questionamento às lactantes sobre 
todos os alimentos/líquidos oferecidos à criança na última semana. O aleitamento foi 
classificado em exclusivo quando oferecido apenas leite humano ou acrescido de 
suplementos nutricionais específicos para o leite. O aleitamento materno foi 
determinado nos casos de ingestão de leite humano e outros leites ou fórmulas lácteas; 
e a alimentação artificial quando era oferecido apenas fórmulas lácteas ou outros tipos 
de leites. A ingestão de vitamina A das lactantes foi obtida por Recordatório 24 horas 
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(R24h), que consistiu no relato de todos os alimentos, preparações, suplementos e 
bebidas consumidos nas últimas 24 horas que antecederam a entrevista. As medidas 
caseiras descritas foram convertidas a gramatura/mililitros com base nas padronizações 
de livros textos (ARAÚJO; GUERRA, 2007; BRASIL, 2011; TOMITA; CARDOSO, 2002). 
Os inquéritos alimentares foram analisados no software Virtualnutri Plus. A variação 
intrapessoal foi corrigida e a ingestão das vitaminas ajustada pelo consumo energético, 
para então ser avaliada a ingestão dietética. A inadequação no consumo de vitamina A 
foi avaliado conforme o método da EAR, calculada a partir da área da curva que 
corresponde à proporção de indivíduos com inadequação dietética, e avaliada na tabela 
de distribuição normal (Z escore), adotando-se 900 μg de vitamina A para mulheres 
lactantes (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). As análises estatísticas foram realizadas 
pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, 
IL, EUA). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para avaliar a normalidade. A 
análise de Regressão Linear Múltipla foi utilizada para verificar a relação entre as 
variáveis. Os resultados numéricos foram expressos em média (desvio padrão) e os 
categóricos em frequências pontuais e relativas. Todas as diferenças foram 
consideradas significativas quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 
 
As características socioeconômicas, de saúde e antropométricos referente a população 
estudada estão apresentadas na Tabela 1. A maior proporção do grupo é composta por 
mulheres adultas com, em média, 27 anos, educação secundária completa ou 
incompleta (32%, n = 64 e 25%, n = 50, respectivamente), em estado civil de casada 
e/ou união estável (72,5%, n = 145) e com renda per capta ≤1 salários mínimos (96,5%, 
n = 193). Além disso, pôde-se observar que a maioria dessas mães usaram algum tipo 
de medicamento e/ou suplemento nutricional durante a gestação (90,5%, n = 181), que 
tiveram parto cesário (58%, n = 116) e apresentaram estado nutricional gestacional 
caracterizado em excesso de peso (sobrepeso [21,5%, n = 43 ] e obesidade [28,5%, n 
= 57]), além de serem multíparas (54%, n = 108). Quanto a alimentação da criança, a 
maioria estava sendo alimentada por aleitamento materno exclusivo (81,5%, n = 163). 
Em condições de jejum, a concentração média de retinol no leite materno foi 44,03 
(17,18) µg/ dL, o que indica que a população estudada possui níveis adequados de 
vitamina A, segundo o ponto de corte estabelecido de 30 µg/ dL (WHO, 1996). Os níveis 
séricos, por sua vez, tiveram média de 46,28 (9,90) e, de mesmo modo, também 
encontra-se adequado de acordo com a recomendação de 30 µg/ dL (WEST, et al., 
2002). A informação sobre a ingestão dietética bruta das mulheres lactantes foi obtida 
por recordatório 24h e correspondeu a 1007,09 (2139,27) µg/ dL. Analisando o consumo 
individual, observa-se que 22,5% das mulheres apresentam ingestão abaixo da 
recomendada nesta fase de vida (< EAR 900 µg/ dia), estabelecido pelo Instituto of 
Medicine (2001) o que confere também um risco para a deficiência da vitamina A. Em 
relação aos fatores determinantes na composição da vitamina A no leite maduro, foi 
avaliada a influência provocada pelas características socioeconômicas, de saúde e 
antropométricas, sendo elas: soro, consumo da vitamina A, renda, uso de suplemento 
gestacional, estado nutricional e alimentação do bebê. As sete variáveis foram incluídas 
no teste de Regressão Linear Múltipla, que tem como finalidade descrever a relação 
entre as variáveis ou, de forma mais objetiva, descobrir o que de fato influencia na 
composição do retinol no leite. Dentre as variáveis descritas, o modelo de regressão 
não identificou correlação significativa com nenhuma das variáveis (p > 0,05), exceto 
com o soro, que obteve uma associação positiva (beta = 0,0160, p = 0,034), como 
demonstrado no modelo final de regressão múltipla (Tabela 2). A população estudada é 
composta, em média e em maior proporção, por mulheres adultas, multíparas, que 
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tiveram parto cesário e que apresentaram estado nutricional gestacional na faixa de 
sobrepeso e obesidade. Essas características, por sua vez, foram semelhantes à de 
estudos realizados por Lopes et al. (2016), Ribeiro et al. (2005) e Vitolo et al. (1999), em 
Recife/PE, Belém/PA e Campinas/SP, respectivamente. Vale salientar que as faixas de 
IMC em sobrepeso e obesidade juntas somaram o perfil de 50% das lactantes do 
estudo, concordando com a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 que 
revela um aumento de excesso de peso em adultos desde a década de 1970 (IBGE, 
2010). Atualmente, a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018, do Ministério da Saúde, 
mostra que o número de adultos com obesidade no Brasil aumentou 67,8% entre 2006 
e 2018. Além disso, este perfil nutricional confere certa preocupação, tendo em vista 
sua forte associação com o desenvolvimento de doenças crônicas (WHO, 1998). A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade uma epidemia mundial e 
atribui sua prevalência a diversos processos biopsicosociais, mas, principalmente, ao 
perfil nutricional e a inatividade física. No entanto, o excesso de peso e, por 
consequência, a obesidade das mulheres do estudo pode estar relacionada com a 
multiparidade, uma vez que o número de filhos/gestações contribui para o aumento da 
adiposidade materna (VITOLO, 2003). Durante toda a gestação, é importante que a mãe 
mantenha uma ingestão de vitamina A, bem como uma dieta balanceada, que auxilie na 
transferência dos nutrientes para o feto, principalmente a vitamina A, tendo em vista sua 
atuação em diversas funções vitais para o desenvolvimento do bebê, desde o 
nascimento a todo o tempo de lactação. Logo, deficiências nutricionais na lactante 
podem favorecer para uma baixa reserva da vitamina A no lactente, aumentando as 
chances de carência neste período que é caracterizado pela alta prevalência de agravos 
à saúde infantil (UNDERWOOD, 1994; SILVA, et al., 2007). O consumo médio bruto da 
vitamina A das mulheres do estudo (1007,09, DP 2139,27 µg/ dL) foi semelhante ao 
encontrado em um estudo do Rio de Janeiro (1008,89 µg/ dia – SAUNDERS et al., 2000) 
e outro em Natal/RN (987,1 µg/ dia – GURGEL, et al., 2016), e inferior ao de outro estudo 
realizado também em Natal/RN mas que utilizou o questionário de frequência alimentar 
para essa avaliação (1492,4 µg/dia – RIBEIRO et al., 2007). Tendo em vista que o leite 
humano é a primeira fonte de vitamina A para o recém-nascido, é de extrema 
importância a avaliação e monitoramento da concentração do retinol no leite materno, 
para que este seja suficiente para garantir as funções orgânicas e um estado nutricional 
materno adequado (TANOURY; PISK UNVO; ROCHETTE, 2013; STOLTZFUS el al., 
1993). Sabendo disso, os níveis de retinol no leite maduro das mulheres do estudo foi 
adequada e semelhante aos valores também obtidos em estudos realizados em 
Natal/RN (47,8 µg/ dL – GRILO, 2015) e no Rio e Janeiro (53,4 µg/ dL – SOUZA, et al., 
2015). Analisando os fatores determinantes na composição da vitamina A no leite 
maduro, foi observado uma correlação significativa (p < 0,05) com o soro (beta = 0,0160, 
p = 0,034), dentre todas as variáveis socioeconômicas, de saúde e antropométricas 
avaliadas no modelo de Regressão Linear Múltipla. Este fato pode ser explicado pelo 
transporte do retinol na circulação, no qual se liga à proteína ligadora de retinol celular 
tipo II (RBP celular tipo II ou CRBP-II) (BATTEN, et al., 2004). Assim, acredita-se que a 
vitamina circulante seja captada pela glândula mamária pelo complexo RBP-retinol, 
sendo transferido pera o leite através de receptores de RBP (ROSS, et al., 2004; 
O’BYRNE, et al., 2010). Logo, quanto maior os níveis de retinol sérico, maior será a 
concentração de retinol no leite maduro. 
 
Conclusão 
 
• As lactantes incluídas neste estudo são, em sua maioria, adultas, com educação 
secundária completa e incompleta e de baixa renda. A maior proporção também utilizou 
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suplemento gestacional, teve parto cesário e eram multíparas. Além disso, 
apresentaram excesso de peso. • As lactantes apresentaram consumo dietético 
satisfatório de vitamina A em relação à EAR (> 900 µg/ dia). Entretanto, analisando 
individualmente, 22,5% tinham ingestão a baixo do recomendado e, com isso, maior 
risco de deficiência desse micronutriente. • Em condições basais, as lactantes avaliadas 
apresentaram adequada concentração média de retinol no leite maduro e no soro. • O 
retinol sérico foi a única variável associada à composição de retinol no leite materno, 
assim, quanto maior os níveis de retinol sérico, maior será os níveis de vitamina A no 
leite materno. 
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Tabela 1. Caracterização geral das mulheres lactantes randomizadas nos grupos 
controle e suplementado do estudo. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2017-2018. 
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Tabela 1. Caracterização geral das mulheres lactantes randomizadas nos grupos 
controle e suplementado do estudo. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2017-2018. 
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Tabela 2. Coeficientes de regressão linear múltipla para associação entre a 
concentração de retinol no leite maduro e características avaliadas. Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil. 2017-2018. 
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TÍTULO: Influência do desafio erosivo na adesão em dentina 

Resumo 

 
Introdução: A erosão dentária caracteriza-se pela desmineralização progressiva 
provocada por ácidos de origem não bacteriana. Objetivo: Este estudo objetivou 
investigar os efeitos do desafio erosivo sobre a adesão e resistência de união imediata 
de dois sistemas adesivos universais. Metodologia: Neste estudo in vitro, 40 incisivos 
bovinos foram submetidos a uma planificação da superfície vestibular para exposição 
de dentina. Destes, metade foi submetida à indução de lesões erosivas. Após a erosão, 
os espécimes foram divididos em 4 grupos, de acordo com o sistema adesivo e a 
condição da dentina (erodida ou não). Após, foram avaliados quanto à energia livre de 
superfície e a capacidade de molhamento. Em seguida, a área da dentina foi restaurada 
e as unidades seccionadas posteriormente em palitos. Com isso, foram submetidas ao 
teste de RU após 24h pela técnica de microtração. Os dados numéricos obtidos pelo 
teste foram submetidos aos testes estatísticos apropriados. Resultados/Discussão: Na 
molhabilidade com água, houve diferença estatisticamente significativa em relação aos 
substratos dentinários. Quanto à molhabilidade com adesivo, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os adesivos, mas houve entre os substratos. Já na 
microtração, os resultados mostraram que houve diferença estatisticamente significante, 
entre os adesivos e entre os substratos. Conclusão: O SBU apresentou melhor 
desempenho nos dois tipos de substrato (erodido ou não) quando comparado ao TNB 
 
Palavras-chave: Erosão dentária, Dentina, Molhabilidade, Resistência a tração. 

TITLE: Influence of erosive condition on adhesion of Universal Bonding Systems Single 

Bond Universal and Tetric N-Bond Universal on dentin substrate. 

Abstract 

 

Introduction: Dental erosion is characterized by progressive demineralization caused by 
non-bacterial acids. Objective: This study aimed to investigate the effects of erosive 
challenge on the adhesion and immediate bond strength of two universal adhesive 
systems. Methodology: In this in vitro study, 40 bovine incisors underwent buccal surface 
planning for dentin exposure. Of these, half were submitted to induction of erosive 
lesions. After erosion, the specimens were divided into 4 groups according to the 
adhesive system and dentin condition (eroded or not). After, they were evaluated for 
surface free energy and wetting capacity. Then the dentin area was restored and the 
units later sectioned on sticks. Thus, they were submitted to the UK test after 24h by the 
microtensile technique. The numerical data obtained by the test were submitted to the 
appropriate statistical tests. Results / Discussion: In water wettability, there was a 
statistically significant difference in relation to dentin substrates. Regarding the 
wettability with adhesive, there was no statistically significant difference between the 
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adhesives, but there was between the substrates. In microtensile, the results showed 
that there was a statistically significant difference between the adhesives and between 
the substrates. Conclusion: SBU presented better performance in both substrate types 
(eroded or not) when compared to TNB. 

 
 
Keywords: Dental erosion, Dentin, Wettability, Tensile strengt. 

Introdução 

A condição erosiva se qualifica como um tipo de perda mineral acarretada por ácidos de 
origem não bacteriana. De natureza multifatorial, ela pode se dá por causas exógenas, 
como ácidos provenientes da alimentação, e endógenas, devido a distúrbios sistêmicos 
como refluxo gastresofágico e desordens psicossomáticas - bulimia e anorexia. (Maltz 
et al., 2016). 

As lesões apresentam perda mineral em camadas e pode ser potencializada pela 
abrasão, causada pela escovação, e atrição entre os elementos dentários. Já a cárie, 
diferentemente da erosão, é caracterizada por uma desmineralização parcial dos cristais 
de hidroxiapatita (Fejerskov; Kidd, 2011). Dessa forma, a utilização de agentes 
remineralizadores, como fluoretos, para as lesões erosivas torna-se limitada pelo 
padrão de perda mineral (Buzalaf et al., 2013). 

Além disso, o aspecto clínico das lesões é definido por um processo de evolução lenta 
que, quando visíveis podem apresentar-se em vários elementos dentários, podendo 
levar a exposição de dentina pelo severo desgaste erosivo (Fejerskov; Kidd, 2011; 
Buzalaf et al., 2013 ). Nessas situações, a restauração do elemento dentário com resina 
composta é o tratamento de escolha, no intuito de evitar a ocorrência de 
hipersensibilidade dentinária e a evolução do processo (Maltz et al., 2016). 

Para isso, faz-se necessário o conhecimento sobre o comportamento adesivo nessas 
condições, bem como da técnica indicada, para que se tenha sucesso e longevidade da 
restauração. Na odontologia adesiva, os adesivos convencionais de três passos e os 
autocondicionantes de dois passos são considerados padrão-ouro em termo de 
resistência de união e durabilidade (Pashley et al., 2011; Van Meerbeek et al., 2011). 

Mais recentemente foram desenvolvidos os chamados adesivos universais ou 
multimodo. Segundo os fabricantes, eles podem ser utilizados em substratos com maior 
ou menor grau de umidade e com ou sem condicionamento ácido prévio da dentina. Até 
então, estudos apresentaram resultados positivos sobre o desempenho desses 
adesivos em diferentes variáveis (Da Rosa et al., 2015; Vermelho et al., 2016). 

No entanto, a utilização de sistemas adesivos universais na restauração de lesões 
erosivas ainda tem sido pouco explorada. O estudo de Frattes et al. (2017) investigou a 
interferência imediata na resistência de união de um tipo de sistema adesivo multimodo 
em esmalte e dentina erodidos, e como resultado encontraram aumento na resistência 
de união para o esmalte erodido submetido a condicionamento ácido prévio quando 
comparado ao esmalte hígido. 

Entretanto, a relação entre o substrato erodido e as propriedades relacionadas à 
capacidade de adesão ainda não estão bem esclarecidas na literatura. Desse modo, 
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pela incidência das lesões erosivas e o advento dos sistemas adesivos multimodo, como 
material de fácil manipulação e com flexibilidade para diferentes casos, torna-se 
importante produção estudos que inter-relacionem essas variáveis em diferentes 
aspectos relevantes para o ambiente clínico. 

Diante deste cenário, o estudo objetivou avaliar a influência do desafio erosivo na 
energia livre de superfície do substrato e molhabilidade de dois tipos de sistemas 
adesivos universais: Single Bond Universal e Tetric N-Bond Universal, além de 
investigar a resistência de união imediata desses sistemas adesivos em dentina 
artificialmente erodida comparada à dentina hígida. As hipóteses nulas testadas foram 
de que não há diferença na energia livre da dentina, independente da existência ou não 
da ação erosiva; não há diferença na capacidade de molhabilidade e na resistência de 
união entre os diferentes tipos de sistemas adesivos utilizados nos diferentes substratos 
testados (dentina erodida ou não). 

 
Metodologia 

 
Preparação dos espécimes: 

O trabalho se caracterizou por um estudo experimental in vitro. Para a sua execução, 
55 incisivos bovinos foram obtidos e armazenados em solução de timol 0,1% em 
ambiente refrigerado. Uma seleção prévia excluiu as unidades que apresentaram falhas 
grosseiras, como trincas, fraturas, hipocalcificações ou desgaste acentuado da porção 
incisal. Por fim, 40 unidades semelhantes foram selecionadas e submetidas a uma 
planificação da superfície vestibular sob refrigeração, utilizando-se lixas de carbeto de 
silício de granulação #320 até que uma área aproximada de 6mm² de dentina esteja 
exposta. Em seguida, um polimento com lixa de granulação mais fina (#600) foi 
realizado. Já na face palatina/ lingual, foi realizado um desgaste até a evidenciação da 
cavidade pulpar. O processo de desgaste e polimento foi finalizado com a limpeza dos 
espécimes em água destilada. 

Desafio Erosivo: 

Dos espécimes obtidos, metade foi submetida à indução de lesões erosivas através de 
ciclagem laboratorial baseada no protocolo proposto por Martines de Souza, 2017: 
desmineralização usando 0,1% de solução de ácido cítrico (pH 2,5) simulando erosão 
extrínseca durante 30 minutos (30 mL / amostra) sob agitação orbital de 60 rpm e 
lavagem em água destilada (5s), repetindo por 5 vezes o ciclo. Após indução da erosão, 
os espécimes foram aleatoriamente divididos em dois grupos de acordo com o sistema 
adesivo utilizado, SBU (Single Bond Universal) e TNB (Tetric N-Bond Universal), 
totalizando quatro grupos de estudo: SBU-H (Single Bond Universal em dentina hígida); 
SBU-E (Single Bond Universal em dentina erodida); TNB-H (Tetric N-Bond Universal em 
dentina hígida); TNB-E (Tetric N-Bond Universal em dentina erodida). 

Avaliação da energia livre de superfície do substrato e molhabilidade do sistema 
adesivo: 

Antes do teste de resistência de união, os espécimes de dentina foram submetidos à 
análise de duas propriedades relacionadas à capacidade adesiva: avaliação da energia 
livre de superfície do substrato e avaliação da capacidade de molhamento dos dois tipos 
de sistemas adesivos nas diferentes dentinas avaliadas (erodida ou não). Para isso, foi 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1531 

 

avaliado o ângulo de contato formado entre o substrato e uma gota de água destilada 
com o objetivo de determinar a reatividade da superfície e, em seguida, foi avaliado o 
ângulo de contato formado entre o substrato e os diferentes sistemas adesivos do 
estudo para a avaliação da molhabilidade dos sistemas adesivos. Os líquidos foram 
liberados em gotas a uma distância de 20 mm e os ângulos de contato capturados com 
o auxílio de uma máquina fotográfica (Canon T3i, Objetiva Cano, macro 100) acoplada 
a um tripé a uma distância de 30 cm. Em seguida, as imagens foram avaliadas a partir 
de um software específico (Surftens V 4.5) para obtenção de 3 medições para cada 
ângulo e, posterior média. 

Teste de resistência de união: 

Após, a área de dentina foi restaurada com resina composta seguindo-se as 
recomendações dos fabricantes dos sistemas adesivos e da resina utilizada (Filtek 
Z250), obtendo-se um bloco com aproximadamente 4 mm de altura de resina. Na 
superfície lingual, a cavidade pulpar foi fechada com resina composta, utilizando-se as 
mesmas recomendações da vestibular. Os espécimes foram armazenados por 24h em 
água destilada. Após período de armazenamento, as unidades foram seccionadas 
utilizando-se disco diamantado acoplado a uma máquina de corte para a obtenção de 
palitos com dimensões aproximadas de 1mm x 1mm. Cada palito deveria conter uma 
área de dentina, interface adesiva e uma área de resina composta. Os espécimes foram 
submetidos ao teste de resistência de união (RU) após 24 horas (Augusto et al., 2018), 
sendo utilizado o teste de microtração em uma máquina de ensaio universal. 

Análise Estatística: 

A análise estatística foi realizada por meio do programa computacional Statistix 8.0. 
Nele, os dados obtidos foram analisados quanto à distribuição de normalidade para em 
seguida fossem aplicados os seguintes testes paramétricos: t- student para a 
molhabilidade com água e análise de variância (ANOVA) 2- fatores com o teste de Tukey 
(5%) para molhabilidade com o adesivo e para a resistência de união. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Molhabilidade água 

A interação entre a água e a condição do substrato dentinário mostrou-se significativa, 
tendo a dentina erodida maior energia livre de superfície quando comparado a dentina 
hígida (p<0,05). Os valores das medidas (médias ± Desvio padrão) e comparações 
estatísticas dos ângulos de contato dos substratos dentinários erodido e hígido, estão 
representados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Médias ± Desvio padrão do ângulo de contato com água e substratos 
dentinários. 

DENTINA HÍGIDA: 56,95 ± 11,55 A 
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DENTINA ERODIDA: 52,91 ± 9,66 B 

N=20 

Letras diferentes indicam diferença estatística (p<0,05). 

Fonlte: dados da pesquisa. 

  

Molhabilidade Adesivos 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os adesivos universais 
(p>0,05), mas houve entre os substratos dentinários (p<0,05). As comparações entre os 
grupos estão listadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Médias ± Desvio padrão do ângulo de contato com os adesivos universais e 
substratos dentinários. 

  

SBU 

DENTINA HÍGIDA- 43,1 ± 6,03 Aa 

DENTINA ERODIDA- 39,74 ± 5,24 Aa 

TNB 

DENTINA HÍGIDA- 41,52 ± 4,93 Ba 

DENTINA ERODIDA- 50,28 ± 5,87 Cb 

N=10 

Medidas seguidas por letras maiúsculas distintas denotam diferença estatisticamente 
significativas para o mesmo adesivo utilizado nos diferentes substratos dentinários 
(p<0,05). Médias seguidas de letras minúsculas denotam diferenças estatisticamente 
significativas entre os adesivos para o mesmo substrato. Abreviaturas: SBU: Single 
Bond Universal e TNB: Tetric N-Bond. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Microtração 

Os resultados mostram que houve diferença estatisticamente significante (p< 0,05), 
entre os adesivos testados e entre os substratos dentinários analisados. Comparações 
intergrupos são mostradas na Tabela 3. 

Tabela 3 -Médias (Mpa) ± Desvio padrão da microtração de acordo com os sistemas 
adesivos e tipo de dentina analisadas. 
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SBU 

DENTINA HÍGIDA - 15,8 ± 2,35 Aa 

DENTINA ERODIDA - 13,93 ± 5,33 Aa 

TNB 

DENTINA HÍGIDA - 14,1 ± 4,71 Aa 

DENTINA ERODIDA - 8,066 ± 2,42 Bb 

N= 10 

Medidas seguidas por letras maiúsculas distintas denotam diferença estatisticamente 
significativas para o mesmo adesivo utilizado para cada tipo de substrato dentinário 
(p<0,05). Médias seguidas de letras minúsculas denotam diferenças estatisticamente 
significativas entre os adesivos para o mesmo substrato. Abreviaturas: SBU: Single 
Bond Universal e TNB: Tetric N-Bond. 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Discussão: 

A Odontologia adesiva constitui-se uma área de pesquisa na odontologia em constante 
evolução. Dentre as gerações existentes, têm-se os adesivos convencionais de três 
passos e os autocondicionantes de dois passos como padrão-ouro em termos de 
resistência de união (µSBS) e durabilidade da união (Pashley et al., 2011; Van Meerbeek 
et al., 2011). 

Recentemente, a introdução dos adesivos universais ou multi-modo trouxe para a clínica 
a opção da versatilidade, uma vez que, segundo instruções dos fabricantes, podem ser 
utilizados em substratos diversos, com maior ou menor grau de umidade e com ou sem 
condicionamento ácido prévio da dentina (Perdigão et al., 2014; Alex 2015; Chen et al., 
2015). Até o momento, estudos já avaliaram o desempenho deste tipo de sistema 
adesivo em esmalte e dentina, apresentando resultados positivos (Muñoz et al. 2015; 
Da Rosa et al., 2015; Vermelho et al., 2016). 

Quando se trata de lesões erosivas com exposição de dentina, a restauração com resina 
composta associada a sistema adesivo é fundamental para auxiliar no controle da 
evolução da perda de tecido e para evitar a ocorrência de hipersensibilidade dentinária 
(Maltz et al. 2016). Assim, dentre os aspectos que foram considerados para testar a 
longevidade do tratamento restaurador utilizando dois tipos de sistemas adesivos 
universais, estão: energia livre de superfície e a resistência de união dos sistemas 
adesivos (Ururahy et al., 2016; Vermelho et al., 2017) 

Os resultados do presente estudo demonstraram que em relação à energia livre de 
superfície, a dentina erodida se comportou de forma mais eficaz devido o menor ângulo 
de contato quando comparada a dentina hígida. No entanto, estudos como o de Ururahy 
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et al., 2016, viu-se que a molhabilidade pela mensuração dos ângulos de contato em 
dentina não houve diferenças significativas entre os grupos, o que sugere a não 
interferência da erosão na energia livre de superfície do substrato e, consequentemente, 
na capacidade adesiva. A divergência de resultados se deu, provavelmente, pelas 
metodologias diferentes de ciclagem erosiva dos estudos e quantidade de amostras 
utilizadas em cada estudo. 

A hipótese nula de que não há diferença entre a capacidade de molhamento entre os 
dois sistemas adesivos em diferentes substratos dentinários foi rejeitada, já que para o 
TNB, a dentina hígida comportou-se com capacidade de molhamento maior quando 
comparada à dentina erodida. 

O teste de microtração foi escolhido pela possibilidade de obter espécimes em formato 
de palitos com área de secção reduzida, além de dividir o espécime em diferentes 
regiões, como a restaurada, a interface adesiva e a dentina. Nos ensaios de 
microtração, não houve diferença estatisticamente significativa para o adesivo Single 
Bond Universal nos dois tipos de substratos. Um estudo desenvolvido por Frattes et al. 
(2017), utilizando o mesmo sistema adesivo universal, investigou a interferência 
imediata na resistência de união em esmalte e dentina erodidos, e como resultado 
encontraram aumento na resistência de união para o esmalte erodido submetido a 
condicionamento ácido prévio quando comparado ao esmalte hígido. Porém, para a 
dentina, não ocorreram diferenças na adesividade à tração quando comparado ao grupo 
controle, semelhante aos dados da pesquisa. 

O bom desempenho do Single Bond Universal, independente do tipo de substrato 
(erodido ou não), se dá pela composição contendo 10-MDP (10-metacriloiloxidecil 
dihidrogeno fosfato), que apresenta grande potencial para se unir quimicamente ao 
cálcio e manter essa adesão estável quando comparado a outros monômeros funcionais 
(Yoshida et al., 2004; Yoshihara et al., 2013), o que o torna as restaurações em resina 
compostamais duradouras (Yoshida et al. 2004). 

Nos ensaios de microtração envolvendo o Tetric N-Bond Universal, houve diferença 
estatisticamente significativa entre os tipos de substrato, mostrando-se com resistência 
de união maior para dentina hígido quando comparada com a erodida. O adesivo Tetric 
N Bond Universal, também apresenta outro monômero funcional, além do 10-MDP em 
sua composição que podem competir entre si pela união química com o cálcio da 
dentina (Loguercio et al., 2017) e comprometer a adesividade. Jayasheel et al. (2017) 
também verificou que os adesivos Single Bond Universal e Tetric N-Bond Universal não 
diferem entre si em relação a resistência de união. 

No estudo de Siqueira et al. (2018), utilizando diferentes modelo de ciclagem de pH, foi 
observado que as amostras com substrato erodido apresentaram redução na resistência 
de união e aumento da nanoinfiltração na interface restauradora, independente do 
sistema adesivo universal utilizado. A característica da superfície erodida, 
apresentando-se com maior rugosidade, está entre os fatores responsáveis por esses 
dados. 

Além disso, estudos como o de Jayasheel et al. (2017) também verificou que os 
adesivos Single Bond Universal e Tetric N-Bond Universal não diferem entre si em 
relação a resistência de união em dentina hígida, em concordância com a pesquisa. No 
entanto, poucos ainda são os estudos sobre a resistência adesiva em dentina erodida 
utilizando-se esses adesivos universais. 
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Ademais, as informações detalhadas sobre a concentração de 10-MDP e pureza dos 
sistemas adesivos não são produzidas pelos fabricantes. Dessa forma, faz-se 
necessário que estudos trabalhem na mensuração dessas características, a fim de 
verificar a influência desses fatores (concentração e pureza do monômero 10-MDP) na 
longevidade da união, bem como em substratos que passaram por ciclagem ácida 
laboratorial. 

Clinicamente, diante dos resultados encontrados e discutidos no presente estudo, o 
Single Bond Universal parece ser o sistema adesivo universal mais indicado para a 
restauração de dentes erodidos com exposição dentinária. 

 
Conclusão 
 

Os resultados destes testes in vitro nos permitem concluir que: 

A dentina erodida apresenta energia livre de superfície maior comparada à dentina 
hígida. 

O SBU apresenta maior capacidade de molhamento em dentina erodida e o TNB em 
dentina hígida. 

O SBU apresentou um bom desempenho nos dois tipos de substrato e o TNB mostrou-
se com maior capacidade na dentina hígida. 
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TÍTULO: O COMPARTILHAMENTO DA CONVIVÊNCIA COM A DIABETES MELLITUS 

EM UM GRUPO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO À SAÚDE. 

Resumo 

 

Considerando o atual cenário de transição demográfica-epidemiológica no mundo, 
destaca-se a Diabetes Mellitus (diabetes) como uma das Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis de maior predominância. O diagnóstico, muitas vezes, está associado a 
um momento marcante que envolve diversos sentimentos, em um misto de (não) 
aceitação, que produz dificuldades na participação do tratamento, dessa forma, refletir 
sobre a convivência com a comorbidade, bem como o exercício da autonomia para o 
seu autocuidado faz-se necessário. Por meio da implantação de um Grupo Estratégico 
de Promoção a Saúde (GEPS), objetiva-se analisar como as pessoas convivem com a 
doença, e como aplicam a sua autonomia nos cuidados individuais para melhoria da 
qualidade de vida. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter 
participativo, apoiado na reflexibilidade. Neste estudo, abordaremos relatos dos 
participantes do GEPS sobre como exercem seus direitos e responsabilidades, 
experimentam o autocuidado e autocontrole, além das estratégias para a tomada de 
decisão, diante das opções disponíveis. Dessa forma, podemos destacar que a 
promoção da saúde a sujeitos que convivem com a diabetes, por meio de veículos de 
ação direta torna-se importante e eficaz para que possa se melhorar algumas das 
necessidades desses indivíduos, de forma a dar apoio e acessibilidade a propostas que 
promovam o bem-estar dessa pessoas, com o objetivo de auxiliar na construção da 
autonomia, e desenvolvimento do autocuidado. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Autonomia Pessoal; Enfermagem; Atenção Primária. 

TITLE: SHARING LIVING WITH DIABETES MELLITUS IN A STRATEGIC HEALTH 

PROMOTION GROUP 

Abstract 
 

Considering the current demographic-epidemiological transition scenario in the world, 
Diabetes Mellitus (diabetes) stands out as one of the most prevalent Chronic 
Noncommunicable Diseases. The diagnosis is often associated with a remarkable 
moment that involves several feelings, in a mixture of (non) acceptance, which produces 
difficulties in the participation of the treatment, thus reflecting on the coexistence with the 
comorbidity, as well as the exercise of the disease. autonomy for self-care is necessary. 
The implementation of a Strategic Health Promotion Group (GEPS) aims to analyze how 
people live with the disease, and how they apply their autonomy in individual care to 
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improve quality of life. This is a qualitative study with a participatory approach, supported 
by reflexivity. In this study, we will discuss GEPS participants' reports on how they 
exercise their rights and responsibilities, experience self-care and self-control, and 
decision-making strategies, given available options. Thus, we can highlight that the 
promotion of health to subjects who live with diabetes through direct action vehicles 
becomes important and effective to improve some of the needs of these individuals, in 
order to provide support and accessibility to diabetes. proposals that promote the well-
being of these people, with the objective of assisting in the construction of autonomy, 
and the development of self-care. 

 
 
Keywords: Diabetes mellitus; Personal Autonomy; Nursing; Primary attention. 

Introdução 

Considerando o atual cenário de transição demográfica-epidemiológica no mundo, 
destaca-se a Diabetes Mellitus (diabetes) como uma das Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis de maior predominância. Trata-se de uma síndrome metabólica oriunda 
de uma série de fatores fisiopatológicos e caracterizada por provocar elevados níveis 
de glicose no sangue, condição essa denominada como hiperglicemia, que pode ser 
resultante da deficiência na secreção do hormônio insulina pelas células beta-
pancreáticas ou por defeitos na via de sinalização do receptor de hormônio nas células, 
podendo acontecer as duas situações concomitantemente (SMELTZER; BARE, 2008). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016, a diabetes provocou 
diretamente 1,6 milhões de mortes, dessa forma ocupando o sétimo lugar entre as 10 
causas de mortes globais. (WHO, 2016). Segundo o Ministério da Saúde, 2016, no 
Brasil, cerca de 11% da população com idade superior a 39 anos convive com a doença 
(BRASIL, 2016). 

A diabetes possui interrelação com diversos fatores, como, por exemplo, obesidade, 
sedentarismo, hábitos alimentares, estresse e hereditariedade. Dentre esses apenas a 
hereditariedade não pode ser prevenida, portanto tal diagnóstico exige mudanças nos 
modos de vida de quem o recebe exigindo uma constante autonomia do sujeito (SILVA, 
2014). 

O diagnóstico, muitas vezes, está associado a um momento marcante que envolve 
diversos sentimentos, em um misto de (não) aceitação, que produz dificuldades na 
participação do tratamento, o que acaba por deixar os sujeitos a mercê dos serviços de 
saúde, por vez não serem orientados ao exercício da autonomia pessoal, tendo impacto 
na inclusão do processo de decisões terapêuticas e cuidados com a saúde (SILVA, 
2018). 

Dessa forma, se faz importante a ação da Atenção Primária à Saúde neste processo, já 
que ela é porta de entrada preferencial para o sistema de saúde, chave indispensável 
para ações de estratégias que promovam saúde em seu território, com foco na 
integralidade e enfoque comunitário. 

Diante do diagnóstico e da necessidade de mudanças nos modos de vida de quem o 
recebe, a diabetes pode influenciar não somente o indivíduo, mas também a sua família 
e os modos como lidam com a doença. Mudanças essas que estão ligadas hábitos de 
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vida considerando uma alimentação mais adequada, uma rotina de realização de 
exames e a autoadministração de medicamentos. Por vezes, ações associadas a esses 
cuidados nos fazem questionar a respeito do convívio com a doença, com o diagnóstico, 
o que muda na autonomia do sujeito e no autocuidado. 

Assim sendo, refletir sobre a convivência com a comorbidade, bem como o exercício da 
autonomia para o seu autocuidado, é cabível e imprescindível, para um melhor 
reconhecimento dessa população, bem como dos cuidados exercidos para com eles 
nas Redes de Atenção à Saúde. 

Diante disso, este estudo, por meio da implantação de um Grupo Estratégico de 
Promoção a Saúde (GEPS) com pessoas vivendo com diabetes, visa analisar como 
estas pessoas convivem com a doença, e como aplicam a sua autonomia nos cuidados 
individuais para melhoria da qualidade de vida, diante das restrições a eles aplicadas. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter participativo, apoiado na 
reflexibilidade, aprovado pelo CEP/HUOL parecer Nº 1.868.237 e CAAE Nº 
61947616.4.0000.5292. O estudo foi realizado com sob os princípios fundamentais da 
ética e da bioética. Foram respeitados os princípios de privacidade e confidencialidade. 

A técnica pesquisa participativa é essencial à metodologia utilizada nos encontros do 
grupo, já que pode abrigar uma maior pluralidade, a sua importância é que o objeto de 
estudo são os indivíduos, neste sentido, os sujeitos participam e analisam sua própria 
realidade (CHIZZOTTI, 2006; CORDIOLI, 2010). 

A reflexibilidade permite um diálogo da não imparcialidade por parte do pesquisador, o 
que acaba acarretando uma transformação social. Não é condizente com pesquisas do 
tipo participativas, o pesquisador não está incluso nas discussões a cerca do que é 
pesquisado, considerar-se como apenas um observador da realidade, e não interferir 
nela (SILVA,2000). 

Levando em consideração a produção de conhecimento compartilhado, onde as 
pessoas que vivem com a diabetes são os coadjuvantes deste estudo, adotou-se a 
metodologia de pesquisa participativa. 

Os indivíduos com Diabetes Melittus tipo I e II foram escolhidos intencionalmente, desde 
que houvesse a concordância deles em fazer parte da experiência, esses deveriam ser 
vinculados a uma Unidade de Saúde, da cidade de Santa Cruz – interior do estado do 
Rio Grande do Norte. A princípio o número estipulado de participantes foi entre 12 e 25. 
Existia um critério em que permitia aos participantes sentirem-se assistidos, e livres para 
se comunicarem conhecer a si próprio e reconhecer aos outros, e assim criar um perfil 
próprio do grupo. 

A princípio foram estipulados 8 encontros para a produção de dados, esses 
aconteceram entre os meses de maio e agosto de 2017, com intenção metodológica 
para captar as histórias de vida e as diversas experiências dos sujeitos. 
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Os temas discutidos em conversas a princípio foram definidos sobre as experiências de 
vida em associação com a diabetes, nos encontros subsequentes os temas eram 
elencados pelos participantes de acordo com as próprias dúvidas sobre a síndrome e 
seu processo de convivência com a mesma, o papel do pesquisador durante os 
encontros era de mediar os diálogos entre os participantes. 

Os dados foram organizados em narrativas, onde foi utilizado um gravador de voz para 
captação dos mesmo, os áudios foram transcritos fielmente em suas versões completas. 
Para manter a confidencialidade, cada participante foi identificado pelo nome de uma 
cidade da Grécia, devido à origem do termo Diabetes Mellitus, sendo elas: Véria, 
Atenas, Creta, Micenas, Epidauro, Metora, Zaknthos, Delfos, Rhodes, Corfu, Castória, 
Heraklion, Mykonos, Patras, Volos, Fira. Os dados produzidos foram classificados em 
eixos temáticos, sendo eles: I) Reconhecer o diabete; II) Conviver com o diabetes; III) 
Exercitando a autonomia e o protagonismo. O presente estudo analisa a perspectiva do 
eixo III “Exercitando a autonomia e o protagonismo”, que fala a respeito de como 
exercem seus direitos e responsabilidades, como experimentam o autocuidado e 
autocontrole. Os dados foram analisados sob a perspectiva de Minayo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Todos os participantes desta pesquisa tem o diagnostico de Diabetes Mellitus. Ao todo 
contabilizam 16 participantes, entre os gêneros masculino e feminino, com idades entre 
43 e 90 anos, e renda entre R$ 550,00 e R$ 7.000,00. 

Ao que se refere ao exercício da autonomia pessoal, destacamos a sua importância em 
nossas vidas, diferente de independência, autonomia neste estudo tem um significado 
que se atrela ao processo de construção do ser. Nesse sentido, estudar a convivência 
de pessoas que vivem com doenças crônicas, e a sua necessidade de exercer a 
autonomia, torna-se fundamental. 

Neste estudo, abordaremos relatos dos participantes do GEPS sobre como exercem 
seus direitos e responsabilidades, experimentam o autocuidado e autocontrole, além 
das estratégias para a tomada de decisão, diante das opções disponíveis. 

Algumas falas referem-se ao autocontrole, em especial em relação a agir de forma 
consciente em relação à escolha dos alimentos. 

“Eu controlo, mas tem coisas que eu não controlo. Em um aniversário, eu não me 
controlo de comer um pedaço de bolo. (FIRA). 

O fato de controlar-se ou não, por vezes, surge como uma relação de subordinação à 
doença, uma maneira de agir consciente sobre suas vontades, mesmo que possa 
parecer desobediência a certas regras. 

“Quando dá vontade, eu como. Não vou dizer que eu não como. Não me sinto culpada. 
Culpada de que se eu estou fazendo consciente?” (ZANKYNTHOS). 
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Quando as falas se referem à autonomia pessoal, pode-se observar que os participantes 
compreendem alguns aspectos da mesma, como forma de pensar e de tomar sua 
própria decisão. 

“Autonomia, para mim, é sua vontade própria. Você ter a sua própria vontade” (VÉRIA). 

Alguns relacionam o poder ter autonomia ao fato de não tornar-se dependente de outra 
pessoa, de poder tomar decisões. Em alguns depoimentos, a fragilidade que o 
diagnóstico causa, afeta o exercício de ser quem é. 

“Recordo que, antes, eu tinha mais a minha autonomia. Eu resolvia tudo, eu dirigia, e 
não sei por que, depois que descobri que sou diabética, eu não tive mais coragem. Não 
sei se é o medo da hipoglicemia” (VÉRIA). 

A percepção de dependência pode estar relacionada à noção de autonomia, como 
sugerem Sá e Oliveira (2007), ao analisarem a autonomia sob o enfoque das ciências 
sociais, considerando a vontade e a razão na ideia de autonomia. 

Para os participantes, uma das formas de exercer a autonomia e praticar o autocuidado, 
seria participar da tomada da decisão terapêutica que lhes fosse cabível, de forma sobre 
tudo que fosse entendida por eles como aquele determinado tratamento funcionará e as 
melhorias a serem esperadas, assim como os efeitos adversos a ele. 

A ideia de autonomia definida pelos sujeitos, neste estudo, perpassa pela capacidade 
de participar das decisões terapêuticas conjuntas, no entanto, observamos que isto nem 
sempre ocorre. 

“Precisamos participar.... escolhendo com o profissional algo que dê certo para você. 
Por exemplo: se mandam você caminhar, e é uma pessoa que não gosta de fazer 
caminhada? “Doutor , eu poderia fazer o que no lugar da caminhada? Nadar? 
Dançar?...”, escolher algo que dê certo para você, tendo a sua autonomia e, ao mesmo 
tempo, cumprindo [a solicitação]” (PATRAS). 

Alguns estudos recentes corroboram com a perspectiva que indicam que o apoio à 
autonomia e motivação pessoal é essencial para o autocuidado e satisfação com a vida 
(WEIGENSBERG et al., 2018). Neste sentido, a autonomia tem maior chance de ser 
evidenciada quando os sujeitos experimentam apoio e confiança com o profissional de 
saúde e, com o vínculo, algumas mudanças de comportamento ocorrem e duram mais 
tempo (KOPONEN; SIMONSEN; SUOMINEN, 2017). 

A construção da autonomia, neste estudo, é multidimensional, ela passa pelas 
percepções individuais e coletivas sobre direitos e responsabilidades, tornando o 
conhecimento sobre tudo o que envolve o sujeito e a diabetes, até que possa se alcançar 
o protagonismo para as decisões conjuntas, ou seja, a coprodução/co-construção nas 
decisões terapêuticas e de cuidado. 

O grupo entende que compartilhar as experiências do dia a dia, seja na alimentação ou 
em outra estratégia de controle da doença, também favorece a integração e autonomia, 
e não seria tão distante da realidade vivida por cada pessoa ali presente. 
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“O grupo é bom para trocar ideias, tem um tipo de alimentação que usam que poderiam 
dizer? Tem gente que faz alguma alimentação diferente, assim a gente aprende” 
(PATRAS). 

“A gente vai para a nutricionista, e elas passam aquele cardápio, é muito renomado. 
Mas, eu prefiro manter a minha dieta com a comida do dia a dia que eu gosto” (VÉRIA). 

Ao que se refere à autonomia, com sentido de autocuidado e autocontrole, observou-se 
nas falas de participantes do grupo que referem-se ao controle do desejo relacionado 
aos hábitos alimentares, já que lidar com mudanças nos modos de vida, torna o 
exercício do autocuidado, um desafio ainda maior, para aprender a conviver com a 
doença e reeducar o corpo e seus desejos, sem perder o prazer de viver. 

Na construção e atuação da autonomia, entendemos que a participação é um 
instrumento indispensável para seu exercício, e a proposta do GEPS pode funcionar 
como verdadeiros “dispositivos em ação”, como sugere Barros (1996), ao referir-se à 
noção de grupo como dispositivo de coprodução, de decisões coletivas e de 
empoderamento humano. 

 
Conclusão 

 

Tomado que a diabetes se trata de um problema de saúde pública, devemos perceber 
de maneira minuciosa a forma como ele interfere diretamente nos hábitos de vida 
daqueles que convivem com ela. 

Neste estudo pudemos perceber que os relatos perpassam sobre a autopercepção do 
que seria autonomia pessoal, autocontrole e autocuidado, tendo em vista as 
experiências de vida de cada um, bem como seus conhecimentos singulares sobre 
esses termos, além da importância deles na convivência com a doença. 

Pudemos identificar que os indivíduos destacam a autonomia em diversas situações 
associadas ao autocuidado, autocontrole, tomada de decisão, liberdade e, em algumas 
situações, confundem-na com a ideia de independência. 

Estas emergiu nas falas de participantes do GEPS em referência ao controle de desejos 
relacionados aos hábitos alimentares, a qual se destaca como uma dificuldade 
enfrentada pelos participantes deste estudo.Controlar ou não controlar também 
aparecem na ideia de obedecer/desobedecer o tipo de terapêutica que lhe é sugerida, 
dando destaque ao aspecto emocional, levando em conta que esse cenário estaria 
associado ao ser ou não “punido”, em decorrência das consequências de um 
seguimento de tal tratamento. 

Nesse sentido, alguns participantes enalteceram que o compartilhamento de 
experiências é um dispositivo que auxilia na construção da autonomia de sujeitos 
diagnosticados com Diabetes. O grupo estimula o protagonismo dos sujeitos no que 
tange a tomada de decisões terapêuticas e na melhoria do autocuidado, a partir da ideia 
de compartilhar experiências vividas pelos participantes de acordo com as suas 
necessidades e expectativas. 
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Dessa forma, podemos destacar que a promoção da saúde a sujeitos que convivem 
com doenças crônicas, em especial aos que tem a diabetes, por meio de veículos de 
ação direta torna-se importante e eficaz para que possa se melhorar algumas das 
necessidades desses indivíduos, de forma a dar apoio e acessibilidade a propostas que 
promovam o bem-estar dessa pessoas, com o objetivo de auxiliar na construção da 
autonomia, e desenvolvimento do autocuidado. 
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TÍTULO: A doença e o médico sob o olhar da criança em internação hospitalar 

Resumo 

Introdução:a hospitalização é fator para modificações psíquicas advindas das 
sensações negativas proporcionadas pelo ambiente. Supõe-se que isso somada à 
inadequação da comunicação médico-criança-família dificulta o reconhecimento da 
doença e do médico pela criança. 
Objetivo: identificar a compreensão da criança hospitalizada sobre a doença e sobre o 
profissional médico acompanhante. 
Métodos:estudo qualitativo, com 12 crianças de 8-12 anos internadas em 2018.2, em 
hospital público universitário. Utilizou-se a Teoria Fundamentada em Dados como 
referencial e informações coletadas a partir de entrevista individual em profundidade, 
facilitada pela fotoelicitação, com fotografias do ambiente realizadas pelas crianças. As 
entrevistas foram gravadas e transcritas para a análise. 
Resultados:duas categorizações foram obtidas- "a doença oculta" e "a dualidade dos 
profissionais médicos". Em "a doença oculta" as subcategorias foram: "desconhecendo 
a enfermidade", ou seja, a falta de identificação e entendimento da própria doença e 
"ignorando acompanhamento/evolução", indicando o não reconhecimento do 
acompanhamento. Em "a dualidade dos profissionais médicos", as subcategorias foram: 
"o médico como figura desconhecida" e o "o médico como pessoa do bem". 
Conclusão: percebeu-se a subestimação das crianças pelos médicos como seres 
capazes de processarem informações sobre a enfermidade, a falta de identificação do 
médico acompanhante e, por outro lado, a visão positiva a respeito dos médicos. 
 
Palavras-chave: Pediatria, comunicação, criança hospitalizada, foto-elicitação. 

TITLE: The disease and the doctor under the look of the hospitalized child 

Abstract 

 

Introduction: Hospitalization is a factor for psychic changes arising from negative feelings 
provided by the environment. This is supposed to add to the inadequacy of doctor-child-
family communication, making it difficult for child to recognize the disease and the doctor. 

 

Objective: To identify the hospitalized child's understanding of the disease and the 
accompanying medical professional. 

 

Methods: a qualitative study with 12 children aged 8-12 years admitted to 2018.2 in a 
public university hospital. The Grounded Theory was used as a reference and 
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information collected from in-depth individual interviews, facilitated by photoelicitation, 
with photographs of the environment taken by the children. The interviews were recorded 
and transcribed for analysis. 

 

Results: Two categorizations were obtained - "the hidden disease" and "the duality of 
medical professionals". In "the hidden disease" the subcategories were: "unaware of the 
disease", that is, the lack of identification and understanding of the disease itself and 
"ignoring follow-up / evolution", indicating non-recognition of follow-up. In "the duality of 
medical professionals," the subcategories were: "the doctor as an unknown figure" and 
"the doctor as a person of good". 

 

Conclusion: the underestimation of children by physicians was perceived as being able 
to process information about the disease, the lack of identification of the accompanying 
physician and, on the other hand, the positive view of physicians. 

 
 
Keywords: Pediatrics, communication, hospitalized child, photoelicitation. 

Introdução 

O processo de hospitalização para qualquer ser humano é fator desencadeante para 
modificações psíquicas que alteram, de forma geral, a compreensão da realidade, 
advindas das sensações negativas proporcionadas pelo ambiente. Sendo assim, 
percebe-se que, para a criança, a reação à internação torna-se mais intensa quando 
comparada ao adulto, devido ao fato de os mecanismos de percepção na infância em 
relação à enfermidade dependerem de diversos fatores, principalmente, o do 
desenvolvimento cognitivo, que influenciam na forma de resposta ao processo 
vivenciado. (QUINTANA et al., 2007; VASQUES et al., 2011) 

Essa ocorrência internaliza tanto o sofrimento da criança como o desenvolvimento de 
repulsa aos profissionais de saúde ao redor dela e também à própria doença (Quintana 
et al., 2007) que, por sua vez, trazem consequências à comunicação do médico com o 
paciente pediátrico, tornando-a frágil. Percebe-se, dessa forma, que a comunicação 
ocorre prioritariamente entre profissionais médicos e os responsáveis pela criança, o 
que pode contribuir para o desconhecimento da doença por parte desta, assim como 
para uma inadequada interação com o seu médico acompanhante. Acrescenta-se a 
isso, a postura frequente do profissional de evitar comentários diretos à criança sobre 
sua doença, com o receio de lhe causar traumas ou ser incompreensível. Além disso, o 
médico busca se esquivar da responsabilidade de se comunicar ao paciente, ao utilizar 
jargões da profissão a fim de impedir perguntas por parte de pais e crianças. (GABARRA 
E CREPALDI, 2011; KONSTANTYNOWICZ et al., 2016; WANGMO et al., 2017) 

A comunicação inadequada também pode receber contribuição da dificuldade de 
exteriorização dos sentimentos e opiniões do paciente. Em adultos, esses requisitos 
podem estar reprimidos devido a momentos passados ou atuais de sua vida, 
principalmente, os provenientes do processo de adoecimento (HURWITZ, 2017). Essas 
dificuldades ganham destaque na infância, devido ao estado de fragilidade física e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1547 

 

emocional no curso da hospitalização. Na percepção da criança, a estrutura tecnológica 
do hospital moderno vista como um local de dor e o medo natural de ambientes e 
pessoas estranhas podem permanecer arraigados na memória, o que favorece a 
dificuldade do falar. (ARMELIN et al., 2005) 

Nesse sentido, algumas estratégias podem ser usadas com a intenção de facilitar a 
expressão dos sentimentos do indivíduo, incluindo a criança, como, por exemplo, a 
fotografia, até mesmo para aquelas sensações vivenciadas durante a hospitalização. A 
fotografia é um recurso auxiliar da expressão mais íntima do olhar, porque faz o registro 
momentâneo e verossímil da realidade exterior que, por sua vez, reflete o mundo 
interior. (BARTHES, 1984) 

Não obstante a importância do registro fotográfico como documentação de ambientes, 
momentos e pessoas, a fotografia tem sido utilizada na pesquisa qualitativa como 
instrumento que permite uma linguagem visual alternativa para a comunicação. Assim, 
sua aplicabilidade diverge de sentidos a depender dos estudos quantitativos ou 
qualitativos. Nesses últimos, o recurso fotográfico tem aberto espaço para distintas 
formas de representações que vão desde o auxílio à melhor compreensão de 
manifestações clínicas subjetivas como a dor até aspectos concernentes à dimensão 
biopsicossocial da doença (PADFIELD et al., 2010). No entanto, a maior contribuição 
atribuída a essa ferramenta é a maior abertura do diálogo entre os clínicos e seus 
pacientes (PADFIELD et al., 2015). 

Por conseguinte, este estudo qualitativo tem por objetivo identificar a compreensão da 
criança em regime de internação hospitalar sobre a sua enfermidade e sobre o 
profissional médico acompanhante, auxiliado pelo recurso da foto-elicitação. Esse 
conhecimento contribuirá na melhor adequação da relação médico-família-paciente, 
assim como do bem-estar da criança sob hospitalização e minimizando a suposta 
hostilidade do ambiente hospitalar. 

 
 

 
Metodologia 
 

Desenvolveu-se estudo qualitativo que utilizou como referencial metodológico a Teoria 
Fundamentada em Dados ou Grounded Theory. Esta é uma teoria indutiva baseada na 
análise sistemática de dados, em que o pesquisador busca entender a situação 
estudada, como seus participantes agem e os desdobramentos desse fenômeno. 
(GLASER E STRAUSS, 1967; CASSIANI et al., 1996). 

A enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situado em Natal - RN, Brasil, foi o 
cenário do estudo, sendo a coleta realizada no período de agosto a dezembro de 2018. 
O HUOL-UFRN atende exclusivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
sistema público de saúde do país, e é referência estadual para as especialidades 
pediátricas em nível ambulatorial e hospitalar. Foram selecionadas crianças cuja 
internação tivesse uma estadia mínima de dois dias e máxima de vinte e dois dias, a fim 
de que já houvesse alguma interação estabelecida entre a criança, o serviço e a equipe, 
sem contanto ter a influência de condições advindas de internações muito prolongadas. 
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As crianças a serem incluídas no estudo, de ambos os sexos, deveriam estar na faixa 
etária compreendida entre 6 e 12 anos. A escolha do critério para idade explica-se 
segundo a Teoria do Apego de Bowlby (Bowlby’s attachment theory), ao observar que 
durante a terceira infância o sistema comportamental de apego se altera da 
“proximidade” para “disponibilidade”, introduzindo as crianças na direção do maior grau 
de independência, tornando-as capazes de explorar o ambiente da pesquisa sem a 
necessidade de um acompanhante responsável, evitando viés (STEVENSON-HINDE, 
2007). Além disso, a não inclusão de faixas mais tardias da adolescência traz as 
sensações ou sentimentos da própria infância, já que o pensamento dos adolescentes 
maiores se aproxima dos adultos, além da existência de estudos já publicados a partir 
desta faixa. 

Foram excluídas do estudo as crianças com incapacidade de explorarem os espaços do 
hospital, confinadas ao leito ou com impossibilidades de serem submetidas a todos os 
passos da pesquisa. 

Aspectos éticos foram atendidos, como respeito à intimidade, privacidade, imagem e 
honra dos cidadãos. Os participantes e seus responsáveis receberam explicações sobre 
o objetivo e as etapas do projeto. A autorização para a participação no estudo foi 
concedida pelos pais por meio de assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido) e pelo próprio participante, quando maior de 06 anos e alfabetizado, por 
meio de assinatura do TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido). Os 
profissionais ocasionalmente fotografados nas enfermarias também consentiram o uso 
de sua imagem através da assinatura do Termo de Autorização para Uso de Imagens 
(Fotos e Vídeos). O projeto teve aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa do 
HUOL, sob o número 62430316.0.0000.5292. A casuística foi composta por 12 crianças, 
introduzidas consecutivamente no estudo, cujo tamanho amostral foi atingido quando 
observada a saturação dos dados coletados, com reprodução concomitante de falas, 
conforme recomendado pelo referencial teórico. 

A produção de dados foi feita através de entrevistas individuais em profundidade, 
utilizando o recurso da foto-elicitação, sendo esta uma técnica que envolve o uso da 
fotografia para evocar comentários, memória e discussão no curso da entrevista 
(GUION et al., 2001; HARPER, 2002). As fotos foram feitas pelas crianças participantes 
que receberam câmeras fotográficas digitais de manejo simples e foram treinadas para 
o uso até não terem dificuldades para a realização individual das fotos. 

Harper (2002) baseia a definição de foto-elicitação (photo elicitation) na simples ideia de 
inserir a fotografia em entrevistas, o que a difere do uso único das palavras. O autor 
considera que a foto-elicitação amplia as possibilidades da pesquisa empírica 
convencional, ao mesmo tempo em que evoca informações, sentimentos e memórias 
que são decorrentes das formas particulares de representação da fotografia. Há uma 
base física para isto: as partes do cérebro que processam a informação visual são 
evolutivamente mais antigas do que as partes que processam a informação verbal. 
Assim, a imagem evoca elementos mais profundos da consciência humana do que as 
palavras; as trocas ou inter-relações baseadas apenas em palavras utilizam menos da 
capacidade cerebral do que as trocas nas quais o cérebro usa tanto imagens quanto 
palavras. Essas podem ser uma das razões da entrevista com foto-elicitação parecer 
não somente uma entrevista que gera mais informações, mas, além de tudo, evoca um 
diferente tipo de informação. 
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Dessa forma, as crianças foram orientadas a realizarem fotos daquilo que achavam 
significante ou importante no hospital, independentemente de serem positivas ou 
negativas para si. As fotos feitas por cada criança foram usadas exclusivamente na sua 
respectiva entrevista, sendo apresentadas aos seus autores, ao mesmo tempo em que 
as perguntas eram realizadas a fim de facilitar a compreensão do material fotografado. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas para a posterior análise e produção da 
categorização. Segundo a Teoria Fundamentada de Dados, deve-se realizar 
codificações das informações e agrupamento dessas a fim de se chegar a uma 
saturação de dados, que se caracteriza pela repetição das informações e não 
surgimento de novas categorias (MILLS E BIRKS, 2014). Cada criança entrevistada foi 
nomeada com um código binário a fim de separar as respostas individuais (C referente 
à palavra criança e um número de 1 a 12 que identifica a ordem de entrevistados). 

 
Resultados e Discussões 
 

RESULTADOS: 

Apesar da faixa etária estimada para coleta ser mais ampliada, as crianças introduzidas 
no estudo se encontravam dentre 8 a 12 anos, sendo 7 do sexo masculino e 5 do 
feminino, com mediana de idade igual a 9,5 anos. 

Da análise dos dados obtidos nas entrevistas, foram determinadas duas categorias: “a 
doença oculta” (em atenção ao conhecimento e sentimentos sobre a doença causadora 
da internação) e “a dualidade do profissional médico” (em atenção à visão e sensações 
sobre o médico acompanhante). Na primeira categorização (“a doença oculta”) foi 
possível individualizar duas subcategorias, a saber: “desconhecendo a enfermidade”, 
ou seja, como a criança percebe e identifica a própria doença; e “ignorando o 
acompanhamento/evolução”, que traduz o que a criança reconhece sobre sua 
internação, acompanhamento e procedimentos necessários. Já na segunda 
categorização (“A dualidade do profissional médico”), individualizaram-se duas 
subcategorias, sendo elas: “o médico como figura desconhecida” e “o médico como 
pessoa do bem”. (Figura 1) 

Para a primeira categoria (a doença oculta), após as perguntas “O que você sabe sobre 
a sua doença?” e “Essa ‘imagem/foto’ tem alguma relação com a sua doença? O que?”, 
utilizadas como gatilho para a conversa em momento apropriado da entrevista, 
delinearam-se as duas subcategorias. 

Para a primeira subcategoria (“desconhecendo a enfermidade”), as respostas mais 
significativas foram: 

“Eu não sei de nada” (C1, 9 anos) 

“Eu esqueci” (C2, 12 anos) 

“Nada” (C8, 11 anos) 
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“Eu não sei de nada. Quem sabe é o médico.” “Só sei que eu tô com constipação.” “Só 
sei disso.” “Minha doença, nem é doença... assim... nem é doença. Só é um problema 
simples.” (C12, 9 anos) 

Em contraste, embora em menor proporção, obtiveram-se: 

“É a doença do caramujo. 

Ah, é porque eu queria ver direito. Isso daí. Uma praia. A doença do caramujo. O 
caramujo. 

A doença. É o irmão. O irmão do caramujo. É, eu não queria ter essa doença não.” 
Depoimento embasado em duas fotos semelhantes, uma delas abaixo (Figura 2), onde 
se pode ver o mar, visão da janela da enfermaria pediátrica do hospital. (C4, 10 anos) 

“Uma fraqueza” (C5, 9 anos) 

“Me disseram que é doença reumática.” (C9, 12 anos) 

“Indesnefose” (C11, 9 anos, ao se referir a própria doença: hidronefrose) 

Para a segunda subcategoria (“Ignorando o acompanhamento/evolução”), as respostas 
mais significativas foram: 

“Parece que eu vou fazer isso segunda-feira” (C2, 12 anos, ao se referir ao suposto 
exame que seria realizado em breve) 

“Não” (C5, 9 anos, ao ser questionada se sabia algo a mais sobre a doença e se sabia 
a previsão de dias que permaneceria no hospital) 

“Não. Só sei que eu to com pneumonia.” (C6, 8 anos, ao ser questionada se sabia algo 
a mais sobre a doença) 

“Eu só sei que tiraram um canal meu que era fechado e botou como é o nome…. um 
cateti.” (C11, 9 anos) 

Para a segunda categoria (A dualidade do profissional médico), após as perguntas 
“Quem você mais gosta aqui no hospital?”, “Você sabe o nome do seu médico?”, “Sabe 
quem é o seu médico?”, utilizadas como outro gatilho na entrevista, delinearam-se as 
duas outras subcategorias. 

Para a primeira subcategoria (“O médico como figura desconhecida), as respostas mais 
significativas foram: 

“Foi uma mulher. Ela não me disse o nome. Ela é uma médica. 

Quando a pessoa tá mexendo, não dá pra ver quase nada da cara da pessoa. Não dá 
pra ver nada; Só dá pra ver os cabelos.” Depoimento embasado na fotografia vista na 
figura 3, onde se vê as costas do monitor do computador de trabalho do médico.” (C1, 
9 anos) 
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“Sei não” (C5, 9 anos, ao responder à pergunta se sabia o nome do médico) 

“Sim, é uma enfermeira, né?” (C6, 8 anos) 

“Não. Não sei o nome dele não. Eu esqueci. Muda o médico.” (C10, 12 anos) 

“O nome dela é J... e o da outra eu esqueci.” (C11, 9 anos) 

Em tempo, algumas das crianças (C3, por exemplo) se referem aos nomes dos médicos 
que as acompanham no ambulatório, mas não são capazes de reconhecer aqueles da 
enfermaria. 

Para a segunda subcategoria (O médico como pessoa do bem), as respostas mais 
significativas foram: 

“Eles cuidam bem. Eu me sinto melhor” (C2, 12 anos) 

“Cuidam bem” (C3, 11 anos) 

“Legal. Todo mundo legal.” (C6, 8 anos) 

“Boas também.” (C7, 9 anos) 

“Pessoas do bem. Eu vejo elas felizes por estarem tratando e ajudando alguém. Estão 
ajudando.” (C8, 11 anos) 

“A médica. Ela é legal. É a médica mais melhor que tem aqui de dentro. Ela cuida de 
mim.” Depoimento embasado na foto apresentada na figura 4. (C9, 12 anos) 

“Muito bem, é como se eles fossem da minha família, cuidando igual eles cuidam dos 
filhos deles. 

Eu gosto de tudo daqui. Das técnicas de enfermagem, dos médicos. Eles são muito 
legais. 

Eu acho muito bom o atendimento. 

Por causa também porque eu gostei de umas ‘médica’ que ‘tão’ lá atrás. Só sei o nome 
de uma, C... porque ela já ajudou eu e minha ‘vó’ também. Foi na semana passada. Eu 
não sabia se aqui tinha uniforme e eu tava sem roupa, aí ela pegou e ajudou, foi lá na 
casa dela e trouxe algumas roupas.” Depoimento embasado na foto da figura 5, onde 
se visualiza o corredor do hospital com a presença de médicos ao fundo. (C10, 12 anos) 

“Legal” (C11, 9 anos) 

“Bem.” (C12, 12 anos) 

  

DISCUSSÃO 
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A doença oculta: 

O desconhecimento da própria doença foi algo perceptível no decorrer do estudo. 
Percebe-se que enquanto muitas não conheciam o motivo pelo qual estavam 
internadas, outras possuíam uma noção bem rudimentar da sua doença, sabendo 
muitas vezes as consequências do que as afetava, mas não o que causava. A falta de 
identificação das crianças pelos profissionais como alguém que também necessita de 
esclarecimentos sobre sua enfermidade e a superproteção dos pais sobre revelar os 
diagnósticos são fatores determinante para essa falta de compreensão do que se passa. 
(WANGMO et al., 2017) 

Muitas das crianças aparentavam possuir um conhecimento básico sobre sua doença 
como a C11, que sabia pronunciar parcialmente o seu problema de hidronefrose e a 
criança C4 que sabia que a doença era causada pelo caramujo. Esse conhecimento 
básico muitas vezes é adquirido através de formas indiretas, ou seja, conseguindo 
informações por meio dos responsáveis ou observando a comunicação médico-pais 
(GABARRA E CREPALDI, 2011). Além do conhecimento parcial, ocorreu o caso da 
criança C12 que negava a enfermidade, dizendo, inclusive que a doença era somente 
um problema simples, negação essa que sinaliza o desconhecimento por parte da 
criança de seu próprio estado de saúde. 

Verifica-se, por exemplo, na criança C4 que o único conhecimento que ela detinha 
acerca da enfermidade era a “doença do caramujo”. Essa informação deve ter sido 
recebida de maneira tão impactante que a fez correlacionar a água do mar com a água 
doce, local onde entrou em contato com o caramujo do gênero Biomphalaria, hospedeiro 
do parasita Schistosoma mansoni, causador da doença infecciosa esquistossomose 
(MCMANUS et al., 2018). Utilizando-se da técnica da foto-elicitação, C4 realizou duas 
fotos praticamente idênticas, evocando que em uma delas havia o caramujo e que na 
outra se observava o irmão do caramujo. Ao explicar o que eram as fotos, ela finalmente 
desabafa e fala que não gostaria de estar doente (HARPER, 2002). 

Identificou-se que alguns pacientes sequer reconheciam o tempo de permanência no 
hospital ou quais procedimentos realizariam. A falta de comunicação do médico para 
com o paciente justifica mais uma vez esse déficit, perceptível por exemplo com a 
criança C2 ao dizer citar que iria realizar um exame, talvez no dia seguinte e que não 
sabia qual exame seria. Percebeu-se uma subestimação dos pacientes por parte dos 
profissionais médicos que interpretam a menor idade como um momento frágil ou 
mesmo imaginando consequências traumáticas, ignorando-se o direito do paciente de 
ter o conhecimento sobre sua evolução e doença. Entretanto, ao mesmo tempo que é 
importante a comunicação médico-criança, deve-se estar atento à opinião dos 
responsáveis pelo paciente, envolvendo-os nas decisões de passagem de informação, 
além de explicar a importância de tal ato (ZWAANSWIJK et al., 2011; BADARAU et al., 
2016) 

A dualidade do profissional médico 

O médico como uma figura invisível durante a internação refletiu a necessidade de 
reforçar a comunicação médico-paciente no ambiente pediátrico. As crianças sabiam da 
existência do profissional médico, entretanto, a maioria não os conhecia, sendo muitas 
vezes confundidos com outros profissionais da saúde como enfermeiros, por exemplo. 
A comunicação na pediatria contribui com aderências aos tratamentos e diminuição ou 
prevenção de problemas psicossociais relacionados à doença e à internação. A falta 
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disso pode ser observada pelo sentimento de procura do médico responsável 
demonstrado através da fala da criança C1 sobre o computador da enfermaria em que 
dizia “Quando a pessoa tá mexendo, não dá pra ver quase nada da cara da pessoa. 
Não dá pra ver nada; Só dá pra ver os cabelos.” Essa descrição pode significar perda 
de identidade do profissional que cuida, distanciamento, divisão. A criança C1, inclusive, 
cita em outra fala que a médica não informou o próprio nome, demonstrando mais a 
vontade de aproximação daquele que cuida. (KOHLSDORF E COSTA JUNIOR, 2016; 
KONSTANTYNOWICZ et al., 2016) 

A queixa da mudança de médicos nos leitos foi percebida, mais nitidamente na fala da 
criança C10, além de ser uma queixa vista em outros hospitais pelo mundo (WANGMO 
et al., 2016). Por ser um hospital universitário, existem estudantes de medicina, internos, 
residentes e médicos entrando em contato com o paciente, entretanto, esse excesso 
contribui para a falta de identificação de quem é o médico acompanhante do leito, 
provocando inclusive confusão nos papéis dos profissionais da saúde, como foi visto na 
fala da criança C6 que pergunta se o médico dela é a enfermeira. 

Em contrapartida, a visão do profissional médico como uma pessoa do bem causa um 
paradoxo, pois o que antes era invisível, agora se torna alguém bom. Assim, entende-
se a importância da presença do médico ao lado do paciente e a melhor comunicação 
entre eles, pois o conhecimento de que o profissional médico está lá para cuidar e tratar 
do paciente já existe como é constatado na fala da criança C10, em que ela cita que é 
os médicos cuidam dos pacientes como cuidariam dos próprios filhos. A criança sabe 
quem esteve ao lado dela nos piores momentos, principalmente, durante a internação. 
(KOHLSDORF E COSTA JUNIOR, 2016; WANGMO et al., 2016) 

 
Conclusão 

 

O desconhecimento sobre sua doença e evolução intra-hospitalar pela maioria das 
crianças demonstra a subestimação destas por parte dos médicos como seres capazes 
de processarem à sua maneira as informações sobre a enfermidade, parcialmente 
compensada pela inadequada comunicação com os pais. A falta de identificação dos 
médicos acompanhantes reflete a necessidade de maior esclarecimento às crianças 
sobre a logística dos hospitais, sobretudo os de ensino, onde coexistem vários 
profissionais de saúde e estudantes em formação, que são confundidos entre si. Em 
contrapartida, os médicos são vistos sob ótica sempre positiva. O fortalecimento desta 
relação desenvolve a confiança e o entusiasmo da criança. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Categorias e subcategorias atribuídas de acordo com as entrevistas de 12 
crianças internadas nas enfermarias de pediatria do HUOL-UFRN 
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Figura 2: Foto com vista do mar observada da janela da enfermaria e registrada pelo 
paciente C4 
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Figura 3: Foto do monitor do computador de trabalho do médico pediatra acompanhante 
do paciente C1, registrada pela mesma criança 
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Figura 4: Foto registrada pelo paciente C9 da sua médica acompanhante 
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Figura 5: Foto do corredor do hospital com presença de médicos ao fundo registrada 
pelo paciente C10. 
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TÍTULO: Perfil cognitivo linguístico de crianças monolíngues e bilíngues com dislexia do 

desenvolvimento 

Resumo 

 

A aquisição de uma nova língua irá trazer influências positivas para as habilidades de 
linguagem. Entretanto, o fato de a criança estar inserida em um ambiente bilíngue dentro 
da própria escola pode ser um desafio para aquelas que apresentam transtornos de 
aprendizagem. Um dos transtornos mais comuns é a dislexia do desenvolvimento, a 
qual se caracteriza por prejuízos na memória de trabalho fonológica, no acesso ao léxico 
mental e na consciência fonológica, o que irá resultar em dificuldades na leitura. O 
objetivo deste estudo foi comparar as habilidades de leitura em crianças bilíngues e 
monolíngues com dislexia do desenvolvimento. Trata-se de um estudo de caso 
transversal descritivo realizado com duas crianças bilíngues e duas monolíngues 
advindas do Laboratório LEIA da UFRN. Realizou-se uma avaliação das habilidades de 
leitura por meio dos protocolos “Prova de Consciência Sintática” e “Avaliação da 
Compreensão Leitora de Textos Expositivos”, e observou-se que os sujeitos bilíngues 
obtiveram melhor desempenho. Apesar de o resultado apresentar vantagens das 
crianças bilíngues com dislexia, por esta pesquisa se tratar de um estudo de caso, ainda 
não se pode generalizar que tenham melhor desempenho para a leitura. Assim, novas 
pesquisas sobre esta temática precisam ser realizadas. 

 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Dislexia. Consciência sintática. Nível de leitura. 

TITLE: Linguistic and cognitive profile of monolingual and bilingual children with 

developmental dyslexia 

Abstract 
 

The acquisition of a new language will bring positive influences on language skills. 
However, the fact that the child is introduced in a bilingual enviroment within the school 
itself can be a challenge for those with learning disorders. One of the most common 
disorders is the developmental dyslexia, witch is characterized by difficulties in the 
phonological working memory, mental léxicon access and phonological awareness, 
witch will result in reading difficulties. The aim of this study was to compare reading skills 
in bilingual and monolingual children with developmental dyslexia. This study is a 
descriptive cross-sectional study of case, made with two bilingual and two monolingual 
children from the LEIA laboratory (UFRN). Reading skills were assessed using the 
“Prova de Consciência Sintática” and “Avaliação da Compreensão Leitora de Textos 
Expositivos” protocols, and it was observed that bilingual subjects performed better. 
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Although the results has advantages for bilingual children, as this research is a study of 
case, we are not able to generalize that they have a better performance for reading. 
Thus, further research on this topic needs to be carried out. 

 
 
Keywords: Multilingualism. Dyslexia. Syntactic awareness. Reading level. 

Introdução 

A aprendizagem de uma língua materna acontece por meio da interação do indivíduo 
com seus familiares. A aquisição de uma nova língua irá trazer influências positivas com 
relação às habilidades de linguagem, as quais são importantes para a formação de um 
bom leitor (AVILA, FLEURY, 2015). 

Essa aquisição pode ocorrer de duas maneiras diferentes: simultânea, na qual a criança 
é exposta desde cedo as duas línguas e ocorre em famílias em que os pais tenham 
nacionalidades distintas, por exemplo; e a aquisição sequencial, na qual a criança irá 
aprender primeiro a língua materna, e será inserida na segunda língua quando ingressar 
na escola (MEGALE, 2005). 

A procura por escolas bilíngues no Brasil tem aumentado nas últimas décadas. Porém, 
para a escola ser considerada bilíngue é necessário que a criança seja exposta a no 
mínimo duas línguas distintas, sendo essencial a interação dela com o mundo ao seu 
redor através das vivências, de modo que ela possa assumir papéis de comunicação 
com outros interlocutores (FÁVARO, 2009; BUTLER, HAKUTA, 2004). 

Além disso, acredita-se que o período de inserção das crianças no ensino bilíngue na 
época do processo de alfabetização pode interferir positivamente nas habilidades 
metalinguísticas que se relacionam com a aprendizagem da leitura (JASINSKA, 
PETITTO, 2018). Essas habilidades conseguem levar o indivíduo bilíngue a conseguir 
melhores habilidades metacognitivas de monitoramento, planejamento e controle 
intencional dos tratamentos linguísticos, sendo isto um fator que auxilia no domínio da 
leitura e da escrita na sua língua materna (HICKMANN, GUIMARÃES, HICKMANN, 
2017). 

O fato de a criança estar inserida em um ambiente bilíngue dentro da própria escola é 
enriquecedor para o seu desenvolvimento, entretanto, este também pode ser um grande 
desafio para aquelas que apresentam dificuldades e transtornos de aprendizagem 
(LINDEN, 2014). 

Os transtornos de aprendizagem são uma disfunção do sistema nervoso central, na qual 
ocorre uma falha no processamento da leitura, da escrita e da matemática (CIASCA et. 
al., 2015).Os indivíduos com este transtorno possuem dificuldades na habilidade 
narrativa, que é percebida inicialmente pelos professores em sala de aula, e que irá 
afetar, também, o desenvolvimento da temática textual, coerência, coesão e 
compreensão de histórias (CAPELLINI, SALGADO, 2003). Um dos mais comuns é o 
transtorno específico de leitura (CID-10), também conhecido como “dislexia do 
desenvolvimento” (CIASCA et. al., 2015). 

A dislexia do desenvolvimento se caracteriza por prejuízos na memória de trabalho 
fonológica, no acesso ao léxico mental e na consciência fonológica (LINDEN, 2014). A 
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criança irá receber as informações do meio externo de forma adequada, no entanto, 
haverá um déficit no processamento e no armazenamento das informações, que 
resultarão em problemas na leitura (CIASCA et. al., 2015). 

Diante do exposto, a pergunta norteadora deste estudo foi: “crianças bilíngues 
apresentam melhor desenvolvimento nas habilidades de leitura do que as 
monolíngues?”. Este estudo teve como objetivo comparar as habilidades de leitura em 
crianças bilíngues e monolíngues com dislexia do desenvolvimento. 

 
Metodologia 

 

Aspectos éticos 

Trata-se de um estudo de caso transversal descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) sob número 1.012.635. Os pais assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), após serem informados sobre a forma de 
coleta dos dados para a pesquisa. 

Participantes 

A amostra foi selecionada por conveniência, na qual participaram quatro crianças (tabela 
1 em anexo) com dislexia do desenvolvimento, duas do sexo feminino e duas do 
masculino, sendo duas bilíngues e duas monolíngues, advindas do Laboratório de 
pesquisa e extensão “LEIA - linguagem escrita, interdisciplinaridade e aprendizagem”, 
na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Os quatro escolares estudam em escolas da rede privada em Natal/RN e 
possuem idades entre 8 e 10 anos, portanto foram pareados conforme condição 
socioeconômica. 

Os critérios de exclusão do estudo foram: comprometimento neurológico grave, 
síndromes ou transtornos psiquiátricos, alterações visual e audiológica diagnosticadas. 

Instrumentos e Procedimentos de coleta 

Os instrumentos utilizados na avaliação foram a Prova de Consciência Sintática 
(CAPOVILLA, CAPOVILLA, 2006) e a Avaliação da Compreensão Leitora de Textos 
Expositivos (SARAIVA, MOOJEN, MUNARSKI, 2015). 

- Prova de Consciência Sintática (CAPOVILLA, CAPOVILLA, 2006): avalia a habilidade 
metalinguística de refletir e manipular a estrutura gramatical das sentenças em 
escolares do 2º ao 5º ano. A consciência sintática é importante para a aquisição da 
leitura e da escrita, por permitir que o leitor leia palavras que ele não consegue 
decodificar, bem como para a extração do significado do texto. 

A prova é composta por quatro subtestes: 
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1. Julgamento gramatical: a criança deve julgar a gramática de vinte frases, sendo 
dez frases gramaticais e dez frases agramaticais. 

2. Correção gramatical: a criança precisa corrigir dez frases agramaticais. 
3. Correção gramatical de frases com incorreções gramatical e semântica: a 

criança é apresentada a dez frases com incorreções semânticas e agramaticais, 
e deve corrigir o erro gramatical sem corrigir a semântica. 

4. Categorização de palavras: a criança recebe uma folha com três colunas: 
adjetivo, substantivo e verbo. O avaliador apresenta uma palavra para a criança 
e ela deve indicar a qual coluna ela pertence. São apresentadas quinze palavras 
no total. 

A prova totaliza cinquenta e cinco pontos, e os resultados são analisados de acordo com 
a média total esperada para cada ano escolar, conforme dados de validação do 
instrumento. 

- Avaliação da Compreensão Leitora de Textos Expositivos (SARAIVA, MOOJEN, 
MUNARSKI, 2015): consiste em uma coletânea de textos expositivos que auxiliam os 
fonoaudiólogos e psicopedagogos na avaliação da compreensão leitora e do nível de 
leitura dos alunos, seja no consultório ou na escola. Os textos são direcionados para 
anos escolares específicos, e ao final de cada texto, consta o número de palavras 
presentes nele. Além disso, todos os textos possuem imagens ilustrativas que irão servir 
para acionar os conhecimentos prévios da criança a respeito daquele assunto. A 
aplicação do teste ocorre da seguinte forma: o avaliador deve mostrar dois textos e 
deixar o aluno escolher o que quer ler. Em seguida, deve perguntar à criança o que ela 
sabe sobre o tema (a partir do título e da ilustração), e caso a criança conheça muitas 
informações contidas no texto escolhido, deve sugerir que ela leia o outro. A criança 
deve fazer uma leitura silenciosa do texto, e em seguida, uma leitura oral para as 
características da leitura serem avaliadas. O tempo de leitura deve ser medido, para 
posteriormente ser realizado o cálculo da média de palavras lidas por minuto. Após a 
leitura, o aluno deve relatar oralmente o que leu e o avaliador pode utilizar as perguntas 
anexas ao texto para auxiliar a criança, se for necessário. A avaliação do nível de leitura 
em que o escolar se encontra se deu com base na sua leitura e compreensão do texto 
lido. 

 
Resultados e Discussões 

 

A participante bilíngue do sexo feminino (S1) possui 9 anos e 5 meses de idade, nasceu 
na França, porém seus pais são brasileiros, e por esta razão está inserida em um 
ambiente bilíngue desde muito cedo. Morou na França até os 2 anos e 6 meses, e nesse 
período, estudou em uma escola francesa, onde a única língua ensinada era o francês. 
O seu contato com o português se dava por meio dos pais em casa. Aos 2 anos e 6 
meses, a família voltou para o Brasil e a criança ingressou em uma escola monolíngue. 
Aos 3 anos de idade, passou a estudar em uma escola francesa bilíngue em Natal/RN, 
e aos 6 anos, ingressou em uma outra escola bilíngue, na qual se encontra até o 
presente momento cursando o 3º ano do ensino fundamental. 

O indivíduo bilíngue do sexo masculino (S2) possui 8 anos e 8 meses de idade, nasceu 
em Natal/RN, onde vive até hoje. Estuda em uma escola bilíngue (inglês – português) 
desde os cinco anos de idade e está inserido em um contexto bilíngue desde então, 
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tendo, hoje, o inglês como a sua segunda língua. A criança encontra-se atualmente no 
3º ano do ensino fundamental. 

As crianças monolíngues do sexo feminino (S3) e a do sexo masculino (S4) tem o 
português como língua materna, e não possuem uma segunda língua. O indivíduo S3 
encontra-se no 3º ano do ensino fundamental e o S4 no 4º ano do ensino fundamental. 

Os resultados obtidos na Prova de Consciência Sintática (tabela 2 em anexo) 
demonstraram que as crianças bilíngues obtiveram melhor desempenho na pontuação 
total do teste. O resultado total das duas participantes do sexo feminino nesta prova foi 
igual. Entretanto, quanto aos participantes do sexo masculino, o indivíduo bilíngue 
obteve pontuação total consideravelmente maior que o monolíngue. 

Comparando os resultados das crianças com os valores esperados para cada ano 
escolar apresentado pelo teste (tabela 2 em anexo), observou-se que os dois indivíduos 
bilíngues e o indivíduo monolíngue do sexo feminino apresentaram resultados acima da 
média para o seu ano escolar. Já o escolar monolíngue do sexo masculino, obteve 
pontuação aquém do esperado para o ano escolar em que se encontra. 

Com relação ao nível de leitura, observou-se que as duas crianças monolíngues não 
realizaram a tarefa devido a grande dificuldade que elas possuem para decodificar. Já 
as bilíngues, realizaram a avaliação. A participante bilíngue do sexo feminino encontra-
se no nível ortográfico da leitura, enquanto o participante do sexo masculino está no 
nível alfabético (tabela 2 em anexo). O nível de leitura esperado para as quatro crianças, 
de acordo com suas idades, seria o ortográfico. 

Em um estudo de 2008, as habilidades de arbitrariedade foram comparadas em crianças 
monolíngues e bilíngues. As crianças monolíngues obtiveram melhor desempenho 
nessas tarefas. Esta arbitrariedade se refere à forma como as palavras são organizadas 
quanto ao seu valor semântico no contexto. Neste teste, as crianças tinham que 
dissociar a palavra do seu significado, bem como substituir o nome das coisas. Embora 
este estudo não tenha avaliado a mesma tarefa, foi possível verificar que as crianças 
bilíngues apresentaram melhores desempenhos em julgamento gramatical e na soma 
de todos os itens do teste (BILLING, FREDERES, 2008). 

Em consonância com este estudo, uma pesquisa realizada com 43 crianças da região 
metropolitana de Porto Alegre (RS) também observou vantagem dos bilíngues nas 
habilidades metalinguísticas em comparação aos monolíngues (PIANTÁ, 2011). 
Guimarães e Romanelli (2011) fizeram uma pesquisa com doze crianças bilíngues 
(português – francês) e também observaram que estas obtiveram escores altos nas 
atividades de consciência sintática. 

A literatura brasileira existente a respeito de bilinguismo, dislexia, consciência sintática 
e nível de leitura ainda é escassa. Diante disso, buscamos estudos em diferentes 
línguas, de modo que pudéssemos fazer comparações. 

Davidson et.al. (2019) realizou uma pesquisa com 121 crianças monolíngues e bilíngues 
e observou que o bilinguismo por si só não trouxe tantos impactos nos resultados, visto 
que os sujeitos bilíngues não obtiveram vantagem nas tarefas de consciência sintática. 

No que tange ao nível de leitura, o estudo de Horst e Kruszielski (2013), realizado com 
64 crianças bilíngues e monolíngues, constatou que 40% das crianças bilíngues falantes 
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de inglês e português utilizaram preferencialmente a rota fonológica, o que indica que 
elas estariam no nível alfabético de leitura, enquanto 30% fizeram uso de ambas as 
rotas (fonológica e lexical). Já as crianças falantes de português e alemão utilizaram, 
em sua maioria, as duas rotas para realizar a leitura, o que indica que estas estariam na 
transição entre os níveis de leitura alfabético e ortográfico. Baseando-se apenas no 
critério de que as crianças da amostra eram bilíngues, sem distinção de segunda língua, 
observou-se que enquanto os monolíngues utilizaram preferencialmente a rota lexical 
(nível ortográfico), os bilíngues faziam o uso de ambas as rotas. Além disso, viu-se na 
pesquisa que o grupo bilíngue realizou mais lexicalizações do que o monolíngue. Ao 
comparar os resultados de Horst e Kruszielski (2013) com os deste estudo, notou-se 
que os dois sujeitos bilíngues obtiveram resultados diferentes: a criança do sexo 
feminino utiliza a rota de leitura lexical, uma vez que se encontra no nível ortográfico, 
enquanto a criança do sexo masculino faz o uso da via fonológica, por estar no nível 
alfabético. 

Tong e McBride (2017) avaliaram a leitura de crianças bilíngues com e sem dislexia. 
Seus achados, mostraram que os indivíduos com dislexia obtiveram um desempenho 
aquém dos típicos. Isto pode ser explicado pelo fato de, nesse estudo, as crianças 
serem chinesas e terem o inglês como a segunda língua, ou seja, são duas línguas de 
profundidades ortográficas distintas. Já nesta pesquisa, as crianças tem o português 
como primeira língua (L1), e o inglês como segunda (L2), duas línguas semi-
transparentes, o que facilita a aprendizagem e a leitura da L2. Os achados de Tong e 
McBride (2017) também demonstraram que se uma criança com dislexia possuir 
dificuldades na leitura da L1, terá, também, na L2. 

É importante ressaltar que no presente trabalho as crianças possuem dislexia, 
diferentemente da maioria dos estudos supracitados, em que foram avaliadas crianças 
típicas. Dessa forma, os dados apresentados possuem limitações em relação ao grau 
de estímulos que as crianças bilíngues com dislexia recebem e as diferenças de 
contexto social. 

 
Conclusão 

 

Apesar de o presente estudo ter demonstrado que as crianças bilíngues com dislexia do 
desenvolvimento apresentaram melhor desempenho nas habilidades de consciência 
sintática e nível de leitura, por se tratar de um estudo de caso, não se pode generalizar 
que elas possuem melhor desempenho para a leitura. Ademais, de acordo com a 
literatura, ainda há controvérsias com relação as vantagens do bilinguismo. 

Além disso, existem limitações que envolvem aspectos quanto ao número da amostra, 
ao contexto social de cada sujeito, a proficiência nas línguas, as habilidades intelectuais 
dos participantes, o tempo de exposição à língua, bem como a escassez de estudos 
recentes que abordem o bilinguismo e a dislexia. Dessa forma, sugerimos que novas 
pesquisas sobre esta temática sejam realizadas, a fim de comprovar se as crianças 
bilíngues com dislexia possuem melhor resultado do que as monolíngues nas tarefas 
que avaliam as habilidades de leitura, devido ao contexto bilíngue. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de adolescentes participantes de programas de 

alimentação em um instituto federal de ensino 

Resumo 

A alimentação inadequada e o sedentarismo são fatores de risco que acarretam no 
desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como diabetes, 
dislipidemias e hipertensão arterial. Monitorar o estado nutricional de adolescentes no 
âmbito escolar é uma medida estratégica de prevenção relacionada à alimentação e 
nutrição. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de 
adolescentes estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em 
Natal/RN, bem como sua associação com a participação em programas de alimentação. 
Trata-se de um estudo observacional, transversal e caráter descritivo. Foram coletados 
dados sociodemográficos, antropométricos, de saúde e estilo de vida do sistema de 
informação de uma amostra representativa dos estudantes da instituição ingressantes 
no ensino médio no ano de 2017. Foram avaliados 251 adolescentes, sendo a maioria 
do sexo feminino (52,4%) e com idade entre 15 e 16 anos (84,4%). Dentre os escolares 
observados, 26% participavam do Programa de Alimentação Estudantil do IFRN. Foi 
verificado que 18,3% dos estudantes apresentavam sobrepeso e 2,8% obesidade. 
Quanto ao perímetro da cintura, 25,4% apresentaram risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. Os resultados apresentados demonstram que o estado 
nutricional dos estudantes do IFRN tem altas taxas de excesso de peso, havendo a 
necessidade de estratégias que promovam a alimentação saudável e a diminuição de 
comportamentos sedentários. 
 
Palavras-chave: Adolescentes; Antropometria; Assistência Estudantil. 

TITLE: Anthropometric evaluation of adolescents participating in food programs in a 

federal education institute 

Abstract 
Inadequate diet and physical inactivity are risk factors that lead to the development of 
Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) such as diabetes, dyslipidemia and 
hypertension. Monitoring the nutritional status of adolescents in schools is a strategic 
prevention measure related to food and nutrition. This study aimed to evaluate the 
nutritional status of adolescent students at the Federal Institute of Rio Grande do Norte 
(IFRN) in Natal / RN, as well as their association with participation in feeding programs. 
This is an observational, cross-sectional and descriptive study. Sociodemographic, 
anthropometric, health and lifestyle data were collected from the information system of 
a representative sample of students entering the high school in 2017. A total of 251 
adolescents were evaluated, most of them female (52.4%). ) and aged between 15 and 
16 years (84.4%). Among the students observed, 26% participated in the IFRN Student 
Meal Program. It was found that 18.3% of students were overweight and 2.8% obesity. 
Regarding waist circumference, 25.4% were at risk for the development of 
cardiovascular disease. The results show that IFRN students' nutritional status has high 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1570 

 

rates of overweight and there is a need for strategies that promote healthy eating and 
decrease sedentary behaviors. 
 
Keywords: Teenagers; Anthropometry; Student Assistance. 

Introdução 

A adolescência acarreta importantes transformações biológicas, cognitivas, emocionais 
e sociais. Crescente autonomia, independência em relação à família, experimentação 
de novos comportamentos e vivências são marcas importantes dessa trajetória. 
Concomitantemente, percebe-se também, a exposição a fatores de risco, como 
alimentação inadequada e sedentarismo e que frequentemente se inicia na 
adolescência e se consolida na vida adulta (IBGE, 2016; CARNEIRO et al., 2016; 
LOUREIRO, 2016). Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o infarto, 
diabetes e hipertensão arterial, constituem problemas de saúde de maior magnitude no 
âmbito global. Muitos desses problemas de saúde são originados na infância ou 
adolescência e se perpetuam na vida adulta, resultando em consequências negativas 
que tem efeitos imediatos e implicações a longo prazo na saúde e qualidade de vida das 
pessoas (OLUBOYEDE; ROBINSON, 2019; BEZERRA et al., 2017; BIBILONI; PONS; 
TUR, 2013; BEN-SHLOMO; KUH, 2002). O ambiente escolar representa um espaço 
privilegiado para reunir a maioria dos adolescentes favorecendo uma abordagem mais 
ampla e coerente para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde. Nesse 
sentido, o monitoramento do estado nutricional dos adolescentes no âmbito escolar é 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma medida de 
prevenção e de cuidado aos agravos relacionados à alimentação e nutrição (BEZERRA 
et al., 2017; LOCATELLI; CANELLA; BANDONI, 2017; SILVA et al., 2013). O ingresso 
no ensino profissionalizante e superior dificulta a realização de uma alimentação 
saudável e balanceada, em virtude da carga de trabalhos acadêmicos, mudanças 
comportamentais, estresse e inadequada administração do tempo. Além disso, para 
muitos jovens, a entrada na vida acadêmica está associada a deixar a casa dos pais e 
viver em moradias estudantis ou sozinhos, devido a localização das instituições, 
acarretando na substituição de refeições completas por lanches rápidos com alto valor 
calórico e pobre em nutrientes e fibras (LOUREIRO, 2016; CARNEIRO et al., 2016). 
Diante disso, programas referentes a promoção de alimentação saudável no ambiente 
escolar são imprescindíveis. No Brasil, o Programa Nacional da Alimentação Escolar 
(PNAE) é reconhecido como o programa social mais antigo voltado para a questão 
alimentar, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, 
aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis, por 
meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam 
parte das necessidades nutricionais dos estudantes (CESAR et al., 2018). Existe 
também o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o qual tem a finalidade 
subsidiar a permanência de alunos de baixa renda em seus cursos, com intuito de 
diminuir a desigualdade social e possibilitar a democratização na educação brasileira 
(BRASIL, 2010). Poucos são os estudos sobre o estado nutricional de alunos oriundos 
de um instituto federal e a maioria dos estudos encontrados fazia uma abordagem 
relacionada apenas ao PNAE ou ao Programa de Alimentação da Assistência Estudantil 
em universidades federais. Além disso, outras pesquisas avaliaram somente o perfil 
antropométrico de estudantes participantes de um programa de alimentação do ensino 
fundamental (CONDE et al., 2018; VALENTIM et al., 2017; DA SILVA SOUZA, 2015; 
PREVEDELLO et al., 2013; REIS; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2011; ARAÚJO et al., 
2010; LUCERO et al., 2010). Portanto, com a expansão dos Institutos Federais do Brasil 
e do Rio Grande do Norte e a ausência de estudos relacionados ao estado nutricional 
antropométrico dessa população, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil 
antropométrico de adolescentes estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
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(IFRN) em Natal/RN, bem como sua associação com a participação em programas de 
alimentação, de modo a contribuir no aperfeiçoamento dos programas de alimentação. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, de delineamento transversal e caráter descritivo. 
A população do estudo é composta por alunos, de ambos os sexos, menores de 20 
anos, regularmente matriculados no ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte nos campi de Natal/RN. Foram considerados elegíveis os discentes que 
realizaram avaliação antropométrica pelo Setor de Saúde do IFRN no momento da 
admissão, por meio de consulta ao Sistema Único de Administração Pública (SUAP) do 
IFRN e inelegíveis aqueles em estado gestacional ou com deficiência física que 
impossibilitasse a verificação de medidas antropométricas. Foram excluídos do estudo 
os adolescentes em que não foi possível realizar a avaliação antropométrica no período 
da coleta de dados em campo. A amostragem foi probabilística aleatória simples, e os 
adolescentes foram sorteados aleatoriamente entre os três campi envolvidos. O 
tamanho amostral calculado considerando como população o total de alunos 
ingressantes no ensino médio em 2017 dos três Campi localizados no município de 
Natal/RN que realizaram avaliação antropométrica no Setor de Saúde do IFRN na 
admissão (n=667). Para o cálculo amostral se levou em consideração a prevalência de 
20,5% de excesso de peso para adolescentes escolares da região Nordeste, de acordo 
com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSe) (IBGE, 2015), com 95% de 
confiança e 5% de erro amostral. O número amostral de 180 adolescentes foi ampliado 
para 350 adolescentes - considerando-se as possíveis perdas. A coleta de dados 
ocorreu de julho a dezembro de 2018. As seguintes informações foram coletadas por 
meio de questionário auto-preenchido: dados socieodemográficos, de alimentação e 
estilo de vida; foram avaliadas também medidas antopométricas (peso, estatura e 
circunferência da cintura) conforme as orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2011). O estágio de maturação sexual foi determinado com base na técnica de auto-
avaliação, apresentando ao adolescente as pranchas específicas para seu sexo, 
contendo figuras dos cinco estágios de maturação descritos por Tanner (1962), 
envolvendo pelos pubianos (P1,P2,P3,P4,P5) para os jovens de ambos os sexos, 
mamas (M1,M2,M3,M4,M5) somente para o sexo feminino, e genitália externa 
(G1,G2,G3,G4,G5) somente para o sexo masculino. Para as meninas foi obtida também 
a idade de ocorrência da menarca e a data da última menstruação. O início do estirão 
de crescimento foi considerado em jovens do sexo masculino a partir dos estágios 2 e 
3, e do sexo feminino no estágio 2; no pico de velocidade máxima de crescimento 
meninos no estágio 4 e 22 meninas no estágio 3; e em desaceleração do crescimento 
meninos no estágio 5 e meninas nos estágios 4 e 5. Quanto aos resultados, foram 
apresentados a média do índice de massa corporal para idade (IMC/I) em escore-z e a 
média do índice estatura para idade (E/I) em escore-z, bem como a frequência de 
magreza; frequência de sobrepeso; frequência de obesidade; frequência de baixa 
estatura para idade. Também serão realizadas análises estratificadas do estado 
nutricional quanto ao sexo, idade e escolaridade da mãe. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (Parecer: 
2.514.935) CAAE: 83027418.7.0000.5292), conforme a Resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados acontecia somente após o 
esclarecimento dos participantes e de seus responsáveis legais, mediante a leitura e 
assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), respectivamente. A pesquisa ofereceu baixo 
risco à saúde, integridade física ou moral das participantes. Sensação de vergonha e 
pequenos desconfortos no momento da avaliação antropométrica e de maturação 
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sexual foram minimizados pela postura neutra da pesquisadora e bolsistas de iniciação 
científica, que foram devidamente treinadas antes do início da pesquisa. Foram também 
tomadas precauções em relação ao sigilo dos dados coletados no SUAP, de acordo 
com as Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, e 
utilizados tão somente para realização deste estudo, minimizando o risco de exposição 
dos participantes. A tabulação dos dados foi realizada no programa Epi Data (Data 
Management and Basic Statistical Analysis System) versão 3.1, utilizando-se 
procedimentos eletrônicos para o controle de consistência na entrada de dados. Os 
dados foram digitados duplamente para se verificar possíveis inconsistências de 
resultados e, assim, realizar sua correção. A princípio foi testada a distribuição das 
variáveis com aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a normalidade 
dos dados. A população estudada foi caracterizada pela distribuição (%) de suas 
características sociodemográficas, de saúde e antropométricas. Para comparar os 
alunos participantes e não participantes dos programas de alimentação, foram adotados 
o teste Qui-Quadrado para as variáveis categóricas e o teste t de Mann-Whitney para 
variáveis contínuas (média do índice estatura para idade em escore-z; média do índice 
de massa corporal para idade em escore-z; média do perímetro da cintura; média da 
relação cintura-estatura). Para realizar a análise estatística foi utilizado o software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0, adotando-se o grau de 
significância estatística de 5%. 
 
Resultados e Discussões 
 
As características sociodemográficas e de saúde da população estudada podem ser 
observadas na tabela 1 abaixo. A amostra foi composta, em sua grande maioria, pelo 
sexo feminino (52,4%), com idade entre 15 e 16 anos (84,4%). Dentre os escolares 
observados, 26,% participavam do Programa de Alimentação Estudantil do IFRN. O 
perfil antropométrico dos estudantes pode ser observado na Tabela 2. Ao analisar a 
população como um todo, observou a prevalência de baixa estatura de 6,1%, segundo 
o índice de estatura/idade (E/I). Para o IMC, a grande maioria dos estudantes 
apresentou eutrofia (76,9%). Entretanto, observou-se a prevalência de magreza (2,0%), 
sobrepeso (18,3%) e obesidade (2,8). Quanto ao perímetro da cintura, 25,4% da 
população avaliada apresentou risco elevado para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. As médias e desvio-padrão do perfil antropométrico dos participantes 
podem ser observadas na Tabela 3. Sabe-se que a obesidade e o sobrepeso são 
apontados como um importante problema de saúde pública pelas elevadas taxas de 
prevalência não somente em adultos, mas principalmente em crianças e adolescentes 
brasileiros (COSTA et al., 2018). Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar 
o estado nutricional de adolescentes estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte (IFRN) no município de Natal/RN, bem como sua associação com a participação 
em programas de alimentação, de modo a contribuir no aperfeiçoamento dos programas 
de alimentação. No presente estudo, pode-se observar que 18,3% e 2,8% dos 
adolescentes como um todo apresentaram sobrepeso e obesidade, respectivamente. 
Esses valores assemelham-se as médias nacionais (3,1% e 23,7%, respectivamente) 
descritas pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (IBGE, 2015). Outros estudos 
também relataram a prevalência de excesso de peso em adolescentes da rede federal 
de ensino, como no Instituto Federal de Goiás (20,7%) e no Instituto Federal de Alagoas 
(24,1%) (RAYANNE et al., 2016; DE MELO et al., 2017) . Entretanto, vale salientar que 
as mudanças que ocorrem na composição corporal devido à maturação sexual devem 
ser levadas em consideração, já que não são captadas pelo IMC. Embora, o IMC seja 
amplamente usado para avaliar o estado nutricional, a sua principal desvantagem é que 
através dele não é possível distinguir os tipos de tecidos, não fornecendo informações 
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sobre a distribuição de gordura e composição corporal (PREVEDELLO et al., 2013; 
WHILLHELM; ESCOBAR; PERRY, 2013). Prevedello et al. (2013) avaliou o estado 
nutricional de 54 adolescentes (38 meninos e 16 meninas) estudantes de um Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul com idade semelhante a deste estudo, apresentando 
média de perímetro da cintura de 75,08 (7,68)%. Já Smolarek et al. (2012) em estudo 
com 79 meninos da rede pública de ensino de Curitiba, Paraná, com média de idade 
também semelhante a deste estudo, apresentaram média de perímetro da cintura de 
73,43(9,49)%. Ambas as médias assemelharam-se a média de 76,02(8,69)% do 
perímetro da cintura dos adolescentes que participam do programa de alimentação. De 
Melo et al. (2017) em um estudo com 249 adolescentes (110 meninos e 139 meninas) 
do Instituto Federal de Alagoas relatou que 15,3% dos adolescentes apresentaram risco 
cardiovascular de acordo com a circunferência da cintura. Neste estudo, o resultado 
mostrado foi ainda maior, sendo 22,6% dos adolescentes assistidos pelo por programas 
de alimentação foram classificados com risco elevado para doenças cardiovasculares. 
Os resultados mostraram que 67,7% dos estudantes que são assistidos por programas 
de alimentação permanecem mais de 8 horas por dia no instituto federal para a 
realização de atividades complementares como pesquisa, monitoria e extensão. O 
estudo de Dias (2016) buscou identificar os impactos do auxílio alimentação no 
desempenho acadêmico dos estudantes beneficiados no Instituto Federal do Tocantins. 
A autora concluiu que os estudantes que possuíam baixa condição socioeconômica e 
que eram assistidos pelo programa tiveram aumento na frequência, melhora na rotina e 
no rendimento escolar. A maioria dos estudantes assistidos pelo programa, 98,5%, 
relatou que moram com a família e que 1,5% moram sozinhos. O estudo de Prevedello 
et al. (2013) observou as possíveis diferenças no hábito alimentar e estado nutricional 
dos adolescentes estudantes de um Instituto Federal do Rio Grande do Sul, comparando 
adolescentes residentes em moradia estudantil com os que residem em outras situações 
de moradia. Os resultados encontrados apontaram que o tipo de moradia não interferiu 
no estado nutricional dos adolescentes. Um total de 50,8% dos estudantes relatou que 
costumam realizar as refeições assistindo televisão, mexendo no celular e/ou 
computador. Costa et al. (2018) realizou um estudo relacionando o comportamento 
sedentário com o consumo de alimentos ultraprocessados, relatando que o uso 
indiscriminado da tecnologia (videogames, computadores, tablets e celulares) está 
associado ao excesso de peso e propicia o maior consumo de alimentos 
ultraprocessados. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se, portanto, que os resultados apresentados demonstram que o estado 
nutricional dos estudantes do IFRN tem altas taxas de excesso de peso, demonstrando 
a necessidade de estratégias que promovam a alimentação saudável e a diminuição de 
comportamentos sedentários. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e de saúde dos adolescentes. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e de saúde dos adolescentes. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e de saúde dos adolescentes. 
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Tabela 2. Perfil antropométrico dos adolescentes. 

 

 

Tabela 3. Média e Desvio Padrão do perfil antropométrico dos adolescentes. 
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TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE CLIC4 ALFA-SMA EM CARCINOMA DE CÉLULAS 

ESCAMOSAS ORAL E CARCINOMA VERRUCOSO ORAL 

Resumo 

Introdução: Dentre as neoplasias malignas que acometem a cavidade oral destacam-
se o carcinoma de células escamosas oral (CCEO) e o carcinoma verrucoso oral (CVO). 
Seu desenvolvimento está relacionado ao desequilíbrio do ciclo celular, onde a proteína 
CLIC4 atua, sendo supra regulada em resposta à apoptose e no processo de 
transdiferenciação dos fibroblastos em fibroblastos associados ao câncer (FAC), que 
passam a expressar α-SMA. Objetivo: Avaliar a imunoexpressão das proteínas CLIC4 
e α-SMA em carcinomas orais. Metodologia: A amostra consistiu em 20 casos de 
CCEO e 15 de CVO e foram coletados os dados clínicos dos pacientes, através de 
prontuários. Realizou-se uma análise morfológica e semiquantitativa da expressão 
imuno-histoquímica das proteínas CLIC4 e α-SMA nas amostras das lesões. Para 
verificar associações, utilizou-se os testes do Qui-quadrado, Fisher e Spearman. 
Resultados: Para o CCEO, a prevalência foi o sexo masculino (n=11/55%), com idade 
média de 66,95 anos e a localização mais acometida foi língua (n=9/45%). Para o CVO, 
o sexo prevalente foi o feminino (n=9/60%), a idade média foi 61,71 anos, e os locais 
mais acometidos foram rebordo alveolar e mucosa labial (n=4/26,7% cada). Conclusão: 
Os resultados sugerem que a diminuição/ausência da marcação nuclear da proteína 
CLIC4, associada ao aumento de expressão desta proteína no estroma tumoral, parece 
contribuir para o processo de carcinogênese e progressão do CCEO e CVO e pode 
influenciar a expressão de α-SMA. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas; Carcinoma Verrucoso; 

Miofibroblastos 

TITLE: ALPHA-SMA CLIC4 IMMUNOEXPRESSION IN ORAL SQUAMBLE CELL 

CARCINOMA AND ORAL VERRICUS CARCINOMA 

Abstract 
Introduction: Among the malignant neoplasms that affect the oral cavity, oral squamous 
cell carcinoma (CCEO) and oral verrucous carcinoma (CVO) stand out. Its development 
is related to the cell cycle imbalance, where the CLIC4 protein acts, being over-regulated 
in response to apoptosis and in the process of fibroblast transdifferentiation in cancer-
associated fibroblasts (FAC), which now express α-SMA. Objective: To evaluate the 
immunoexpression of CLIC4 and α-SMA proteins in oral carcinomas. Methodology: The 
sample consisted of 20 cases of CCEO and 15 of CVO and the clinical data of the 
patients were collected through medical records. A morphological and semi-quantitative 
analysis of the immunohistochemical expression of the CLIC4 and α-SMA proteins was 
performed in the lesion samples. To verify associations, the Chi-square, Fisher and 
Spearman tests were used. Results: For the CCEO, the prevalence was male (n = 
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11/55%), with a mean age of 66.95 years and the most affected location was tongue (n 
= 9/45%). For CVO, the prevalent sex was female (n = 9/60%), the average age was 
61.71 years, and the most affected sites were alveolar ridge and lip mucosa (n = 4 / 
26.7% each). Conclusion: The results suggest that the decrease / absence of nuclear 
labeling of CLIC4 protein, associated with increased expression of this protein in tumor 
stroma, seems to contribute to the carcinogenesis and progression of CCEO and CVO 
and may influence α-SMA expression 
 
Keywords: Squamous Cell Carcinoma; Carcinoma Verrucoso; Myofibroblasts 

Introdução 
Dentre as neoplasias malignas que acometem a cavidade oral, o carcinoma de células 
escamosas é o mais frequente, sendo a oitava neoplasia maligna mais comum no 
mundo, apresentando altas taxas de mortalidade (RODRIGUES et al., 2014). Estima-se 
que, anualmente, cerca de 300.000 novos casos de câncer na cavidade oral surjam na 
população mundial e que, aproximadamente 145.400 pacientes virão a óbito em 
decorrência da doença (FERLAY et al., 2015). No Brasil, a estimativa para o ano de 
2016 foi de 15.490 novos casos, e o número de mortes no ano de 2013 foi de 5.401 
(INCA 2015). Em contrapartida, o carcinoma verrucoso oral é incomum, e embora 
também seja uma neoplasia maligna, exibe crescimento lento, sem tendência a 
metastizar, possuindo um bom prognóstico (EL- NAGGAR et al., 2017; ALONSO et al., 
2017). 

A carcinogênese oral é um processo multifásico complexo, que envolve a inter-relação 
de fatores capazes de promover danos irreparáveis ao DNA dos ceratinócitos orais, 
levando a um fenótipo maligno. (WARNAKULASURIYA, 2009; VIJAYAVEL e ASWAT, 
2013). 

Uma das vias de sinalização citadas na literatura é conduzida pela família dos canais 
intracelulares de cloro (CLIC), cujas funções estão relacionadas à regulação do ciclo 
celular (SHUKLA e YUSPA 2010). Dentre as proteínas produzidas por esta família, 
destaca-se a CLIC4, que vem sendo muito estudada em diversos tipos de câncer (SUH 
et al., 2007a; YAO et al., 2009; SUH et al., 2012). 

A proteína CLIC4 está presente no citoplasma e nas mitocôndrias dos ceratinócitos, 
sendo supraregulada em resposta a apoptose mediada pelas proteínas p53 e cMyc 
(SUH et al., 2005; SUH et al., 2007b). Observou-se que nas células de tecido normal a 
CLIC4 está localizada no núcleo, porém em células tumorais é encontrada no 
citoplasma. Também foi identificado que esta proteína é subregulada em fibroblastos de 
tecidos normais, mas é supra- regulada no estroma tumoral quando está ocorrendo a 
conversão de fibroblastos para miofibroblastos (SUH et al., 2007a). 

Os fibroblastos associados ao câncer (FAC) (também denominados miofibroblastos) 
são os principais constituintes celulares do estroma de muitos carcinomas (CARNEIRO- 
LÚCIO, 2013). São células que apresentam um imunofenótipo híbidro com 
características de fibroblastos e de células musculares lisas, capazes de expressar a 
isoforma α da actina de músculo liso (α-SMA) (KELLERMANN et al., 2008). 

Estas células são capazes de sintetizar e secretar proteínas da matriz extracelular 
(MEC), proteases e diversos fatores (DE-ASSIS et al., 2012). Estudos mostram que a 
presença de FACs no estroma estimula a proliferação das células neoplásicas e cria um 
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ambiente permissivo para o processo de invasão tumoral e metástase (KELLERMANN 
et al., 2007; DE ASSIS et al., 2012). 

Diante das funções e vias de atuação da CLIC4 na tumorigênese e do papel dos FAC 
na promoção do crescimento e da invasão tumoral, torna-se necessário identificar se 
existe associação desta proteína na carcinogênese oral e se há correlação entre a sua 
superexpressão no estroma com o aumento do número de FAC. Assim, o presente 
trabalho tem por objetivo identificar e comparar expressão da proteína CLIC4 e a 
presença de FAC através da imunoexpressão de α-SMA, para verificar se há diferença 
de expressão entre o CCEO e o CVO, já que estas neoplasias malignas apresentam 
comportamento biológico distinto. 

 
Metodologia 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Para a realização do estudo, este projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado 
no Comitê Central de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), de acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) com CAAE n° 80922317.7.0000.5537. 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa consistiu em um estudo transversal e retrospectivo, que realizou 
uma análise descritiva semiquantitativa e comparativa da expressão imuno-histoquímica 
das proteínas CLIC4 e α-SMA em CCEO e CVO. 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população objeto do presente estudo foi constituída por todos os casos de CCEO e 
CVO registrados e diagnosticados no serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de 
Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal-RN. Compondo uma amostra final de 20 casos de CCEO e 15 casos de 
CVO. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Critérios de inclusão 

Foram incluídos na amostra casos de CCEO e CVO localizados em mucosa oral;Casos 
cujos blocos em parafina apresentaram quantidade suficiente de material para 
realização do estudo histomorfológico (gradação histológica de malignidade de Bryne) 
e imuno-histoquímico; 

Critérios de exclusão da amostra 

Espécimes que apresentaram falhas ou problemas durante o corte e processamento, 
inviabilizando o estudo morfológico e imuno-histoquímico. 
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ESTUDO CLÍNICO 

Informações clínicas dos casos de CVO e dos CCEO foram coletadas diretamente das 
fichas clínicas dos pacientes que foram enviadas junto aos espécimes para 
processamento histopatológico no laboratório de Anatomia Patológica da Disciplina de 
Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. 

ESTUDO MORFOLÓGICO 

Para o estudo morfológico todos os casos, tanto de CVO quanto de CCEO, foram 
cortados em espessura 5µm e dispostos em lâminas de vidro que foram corados pela 
técnica da Hematoxilina/Eosina (HE). Posteriormente esses cortes foram examinados 
em um microscópio de luz OLYMPUS® 

ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

Coloração pelo método imuno-histoquímico 

Todos os espécimes de CVO e CCEO e 5 casos de mucosa oral normal fixados em 
formol a 10% e emblocados em parafina, referentes aos casos selecionados para este 
estudo, foram submetidos a cortes histológicos de 3μm de espessura, os quais foram 
estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas e desengorduradas, preparadas 
com adesivo à base de 3- aminopropyltrietoxy-silano (Sigma Chemical CO, St Louis, 
MO, USA). Posteriormente, o material foi submetido à técnica da imunoperoxidase pela 
técnica da estreptoavidina-biotina (LSAB+ System HRP, Dako North America Inc., 
Carpinteria, CA, USA), utilizando os anticorpos primários anti-CLIC4, além do anticorpo 
contra a proteína α-SMA (Quadro 1), sendo submetidas as etapas laboratoriais descritas 
no abaixo: 

(LSAB+ System HRP, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA), utilizando os 
anticorpos primários anti-CLIC4, além do anticorpo contra a proteína α-SMA (Quadro 1), 
sendo submetidas as etapas laboratoriais descritas em anexo. 

Análise do perfil imuno-histoquímico 

Todos os espécimes submetidos ao processamento imunoistoquímico foram 
escaneados pelo Scanner Panoramic MIDI (3DHISTECH® Kft.29-33, Konkoly-Thege M. 
str. Budapest, Hungary, H-1121) e as imagens obtidas visualizadas através do software 
Panoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH® Kft.29-33, Konkoly-Thege M. str. Budapest, 
Hungary, H-1121). As imunomarcações da CLIC4 e α-SMA foram analisadas por um 
examinador previamente calibrado. A análise das células será semiquantitativa e 
realizada de forma separada para o parênquima e o estroma dos CCEO e CVO para 
anti-CLIC4. A imunoexpressão de anti-αSMA será verificada de forma semiquantitativa 
no estroma dos CVO e CCEO. 

A imunomarcação para proteína CLIC4 e αSMA foi avaliada considerando-se positivas 
as células que demonstram marcação marrom-acastanhada em núcleo e/ou citoplasma. 
A análise para a proteína CLIC4 no epitélio tumoral foi semi-quantitativa e conforme Piva 
et al., (2013) atribuíndo-se os escores: 1 (baixa expressão/negativa; <5% de células 
positivas), escore 2 (expressão moderada; 5-50% de células positivas), ou escore 3 (alta 
expressão; >50% de células positivas). A percentagem de células que apresentavam 
morfologia fusiforme no estroma tumoral, imunorreativas para CLIC4, foi avaliada da 
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seguinte forma: escore 0 (não há células positivas); escore 1 (positividade focal; <50% 
de células positivas); escore 2 (positividade forte; > 50% de células positivas), conforme 
descrito por Kristen et al., 2014. A percentagem de células imunorreativas para α-SMA, 
excluindo os vasos, foi avaliada da seguinte forma: escore 0 (não há células positivas); 
escore 1 (positividade focal; <50% de células positivas); escore 2 (positividade forte; > 
50% de células positivas), conforme descrito por Kristen et al., 2014. 

VARIÁVEIS DO ESTUDO 

As variáveis foram definidas como independente ou dependente e categorizadas no 
quadro 2 que se encontra no anexo. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para as variáveis clínicas como sexo, idade e localização foi realizada apenas uma 
análise descritiva do perfil da amostra. Uma vez realizadas as análises clínicas, 
morfológicas e imuno-histoquímicas, os dados obtidos na análise foram tabulados no 
software Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA) e posteriormente analisados no 
software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0. 

Para verificar associações foram utilizados os testes do Qui-quadrado de Pearson e 
Exato de Fisher, assumindo uma significância de 5%. Para buscar correlação entre a 
marcação de CLIC4 e α-SMA no estroma dos CCEO e CVO foi utilizado o teste de 
Spearman. 

 
Resultados e Discussões 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

O perfil da amostra está descrito na tabela 1. De forma geral, um total de 40 casos foram 
avaliados (N=5/12,5% de mucosa oral normal, N=20/50% de CCEO e N=15/ 37,5% de 
CVO). Dentre os CCEO a maioria ocorreu em pacientes do sexo masculino 
(n=11/55,0%), com idade média de 66,95 ±16,32 anos, sendo a localização anatômica 
mais acometida a língua (n=9/45,0%). O sexo feminino foi o mais acometido no casos 
de CVO (n=9/60,0%) com idade média de 61,71 anos (DP: 12,77), e as localizações 
mais acometidas foram rebordo alveolar (n=4/26,7%) e mucosa labial (n=4/26,7%), 
seguido pela mucosa jugal (3/ 20,0%). 

ANÁLISE DA IMUNOEXPRESSÃO DE CLIC4 

Tanto nos CCEO quanto nos CVO a proteína CLIC4 foi imunoexpressa de forma variada 
nas células epiteliais tumorais, algumas apresentando apenas marcação citoplasmática 
e outra marcação no núcleo e no citoplasma, não sendo observado células tumorais 
apresentando apenas marcação nuclear da proteína. A expressão de CLIC4 no 
parênquima do CCEO foi observada em toda a extensão tumoral, exceto nas áreas onde 
havia a formação de pérolas de ceratina. A expressão de CLIC4 no parênquima tumoral 
dos CVO foi evidenciada em toda a extensão do epitélio neoplásico, exceto nas células 
da camada superficial ceratinizada (Figura. 1). 
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Comparando as lesões para a marcação de CLIC4 no núcleo, citoplasma e 
núcleo/citoplasma das células epiteliais tumorais não foi observada diferença 
significativa (Tabela 2). Na análise descritiva dos casos de mucosa oral normal, 
observou-se em todos os casos intensa marcação nuclear, predominantemente nas 
camadas basal e parabasal (Figura 2). 

No estroma tumoral a análise da expressão de CLIC4 revelou um aumento da expressão 
desta proteína tanto nos CCEO quanto nos CVO. Quando comparada a expressão de 
CLIC4 no estroma dos CCEO e CVO foi observada diferença significativa (p<0,0001), 
sendo CEO mais associado ao escore 2 em 6,76 vezes (Intervalo de confiança de 95%: 
2,33-19,60) quando comparado ao CVO que foi mais associado ao escore 1 (Figura 1). 

ANÁLISE DA IMUNOEXPRESSÃO DE α-SMA NO ESTROMA TUMORAL 

Em nossa análise, a imunomarcação de α-SMA nas células mesenquimais revelou que 
maioria dos casos diagnosticados como CCEO apresentaram escore 2 (n = 14/70%), 
enquanto a maioria dos casos de CVO apresentaram escore 1 (n= 9/60%) (Figura 1). 
Entretanto não foi observada diferença estatisticamente significativa entre as lesões. 
Nos casos de mucosa oral normal evidenciou-se ausência de expressão da proteína α-
SMA nas células do tecido conjuntivo, observando-se apenas a marcação do controle 
positivo dos vasos sanguíneos (Escore 0) (Figura 2). 

CORRELAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS CLIC4 E α-SMA NO 
ESTROMA TUMORAL 

Quando comparada a imunoexpressão de αSMA e CLIC4 no estroma dos CCEO e CVO 
foi observada correlação positiva, mas não significativa no CCEO (r:0,350 e p:0,130). 
Já no CVO foi observada uma correlação positiva e significativa entre as proteínas 
CLIC4 e SMA (r:0,612 e p:0,015). 

CCEO representa cerca de 90% a 95% das neoplasias malignas que acometem a 
cavidade oral, apresentando altas taxas de mortalidade ( MARSH et al., 2011; OLIVEIRA 
et al., 2015). Comumente, os CCEO são diagnosticados em pacientes idosos, do sexo 
masculino, sendo os dois terços anteriores da língua a região anatômica mais acometida 
por esta neoplasia (FERNANDEZ et al., 2015; WEATHERSPOON et al., 2015). 
Evidenciou-se neste estudo achados semelhantes aos encontrados na maior parte da 
literatura, visto que a média de idade dos pacientes foi de 66,95 anos e que 55,0% 
(n=11) dos casos acometeram indivíduos do sexo masculino, sendo a língua o sítio 
anatômico mais frequentemente atingindo 45,0% (N=9). 

Em contrapartida, o CVO é uma variante incomum e de baixo grau do CCEO, que possui 
crescimento lento e sem tendência a metastatizar, sendo uma neoplasia maligna que 
cursa com características de um tumor benigno (EL-NAGGAR et al., 2017). O CVO 
acomete predominantemente pacientes do sexo masculino acima da sexta década de 
vida (EL- NAGGAR et al., 2017; ALONSO et al., 2017). Nesta análise foi observado que 
a média de idade foi de 61,71 anos, corroborando com os achados descritos na 
literatura. Em contrapartida, foi observado que 60% (n=9) dos casos de CVO analisados 
ocorreram pacientes do sexo feminino. Achados semelhantes foram encontrados em 
alguns estudos, onde o sexo feminino também foi o mais acometido pelo CVO (McCOY; 
WALDRON, 1981; TORNES et al., 1885). A maioria das pesquisas apontam que a 
mucosa jugal, seguida por rebordo alveolar e gengiva são as regiões anatômicas mais 
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afetadas pelo CVO. Neste estudo o rebordo alveolar 26,7% (n=4) e a mucosa labial 
26,7% (n=4) foram os sítios mais acometidos, seguido pela mucosa jugal 20,0% (n=30). 

A carcinogênese oral é um processo multifatorial complexo que envolve a inter-relação 
de fatores capazes de promover danos irreparáveis ao DNA dos ceratinócitos 
(WARNAKULASURIYA, 2009; VIJAYAVEL e ASWAT, 2013). O desenvolvimento e a 
progressão dos carcinomas estão relacionados ao desequilíbrio na regulação da divisão 
e morte celular, associado ao microambiente tumoral que exerce papel fundamental na 
criação de um meio permissivo para o processo de invasão e metástase das células 
neoplásicas. A compreensão das modificações moleculares que ocorrem nas células 
tumorais pode fornecer informações importantes para previsão do comportamento 
biológico das neoplasias malignas. 

Dentre as alterações estudadas, destaca-se a análise da expressão de CLIC4. A 
proteína CLIC4 está relacionada à regulação do ciclo celular, sendo amplamente 
estudada na carcinogênese em pele e outros órgãos (SUH et., al., 2007a; SUH et. al., 
2012). Além disso, o aumento da expressão de CLIC4 no estroma tumoral sugere uma 
função importante desta proteína no microambiente tumoral (SUH et al., 2007c). 

As proteínas dos canais de transporte cloro desempenham importantes funções 
contribuindo para a homeostase celular (SHUKLA: YUSPA, 2010: PERETTI et al., 
2015). A proteína CLIC4 está relacionada à regulação do ciclo celular, sendo 
supraregulada em resposta a apoptose mediada pelas proteínas p53 e EMyc (SUH et. 
al., 2005; SUH et. al.,2007). Nas células epiteliais normais a presença de CLIC4 no 
núcleo pode indicar parada do crescimento ou apoptose, dependendo do seu nível de 
expressão (SUH et. al., 2012). Neste estudo, foi realizada uma análise descritiva da 
imunoexpressão de CLIC4 em 5 casos de mucosa oral, onde foi possível observar uma 
intensa imunomarcação nuclear principalmente nas células das camadas basal e 
parabasal, corroborando com o estudo de Suh et. al., 2012. 

Em células neoplásicas a CLIC4 está presente no citoplasma e subregulada ou ausente 
no núcleo (SUH et. al., 2012). No presente estudo, foi avaliada a imunomarcação da 
proteína CLIC4 em 15 casos de CVO e 20 casos de CCEO. Tanto nos CCEO quanto 
nos CVO a proteína CLIC4 foi imunoexpressa de forma variada nas células epiteliais 
tumorais, algumas apresentando apenas marcação citoplasmática e outras marcações 
no núcleo e no citoplasma, não sendo observado células tumorais apresentando apenas 
marcação nuclear da proteína. Comparando as lesões para a marcação de CLIC4 no 
núcleo, citoplasma e núcleo/citoplasma das células epiteliais tumorais não foi observada 
diferença significativa. Achados semelhantes foram encontrados na análise de Lima et. 
al., (2016) onde os autores verificaram que em queilites actínicas de baixo grau de 
malignidade a marcação de CLIC4 era predominantemente nuclear e restrita as 
camadas basal e parabasal, enquanto que nas queilítes actínicas de alto grau de 
malignidade ocorreu uma redução na marcação nuclear e aumento da marcação 
citoplasmática desta proteína até as camadas mais superficiais do epitélio. Além disso, 
os autores verificaram também que em carcinomas de células escamosas de lábio 
houve a diminuição da expressão de CLIC 4 no núcleo e aumento no citoplasma, 
sugerindo que as alterações na expressão de CLIC4 de nuclear para citoplasmática 
pode constituir um evento importante no controle do ciclo celular estando associada ao 
processo de carcinogênese labial. 

Sabe-se que o status redox têm um papel crítico na regulação da conformação CLIC4 
e translocação nuclear. Em geral, as células tumorais malignas produzem altos níveis 
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de espécies reativas de oxigênio e estão em potencial estado de estresse oxidativo. 
Para compensar, moléculas antioxidantes chave são geralmente superelevadas em 
células cancerosas, com destaque para a elevação dos níveis de glutationa que facilitam 
a evasão da senescência induzida por espécies reativas de oxigênio (TRACHOOTHAM 
et al., 2008;). O estado excessivamente antioxidante das células cancerosas pode inibir 
as modificações CLIC4 necessárias para a translocação nuclear (SUH et al., 2012). Em 
nosso estudo observamos que algumas células tumorais mantinham uma marcação 
nuclear e citoplasmática. Esta marcação nuclear era fraca em boa parte das células. 
Entretanto, algumas células tumorais mantinham uma marcação nuclear mais intensa 
associada à marcação citoplasmática, sugerindo que provavelmente estas células estão 
em um estado de senescência ou parada de crescimento. 

Uma forte regulação do CLIC4 no estroma tumoral é um achado consistente em muitos 
tipos de câncer humano e sugere uma função importante para a proteína CLIC4 no 
microambiente tumoral (SUH et al., 2007a). Ao analisarmos a expressão de CLIC4 no 
estroma tumoral de ambas as lesões obtivemos achados semelhantes, observando-se 
um aumento da expressão desta proteína tanto nos CCEO como no CVO. Quando 
comparada a expressão de CLIC4 entre as lesões foi evidenciado uma diferença 
significativa (p<0,0001), sendo CCEO associado a uma maior expressão da proteína no 
estroma. Tal achado pode estar relacionado a uma maior inter-relação das células 
tumorais com as células do estroma após o processo de invasão. Sugere-se que as 
células do CCEO provavelmente produzem mais fatores relacionados ao processo de 
diferenciação das células estromais que compõem o microambiente tumoral. 

A principal célula estromal que compõe o microambiente tumoral são os fibroblastos 
associados ao câncer (FAC), também denominados de miofibroblastos (OTRANTO et 
al., 2012; CURRY, 2014). Os FAC são células altamente especializadas que diferem 
dos fibroblastos normais pela superexpressão α-SMA e pela capacidade de sintetizar 
altos níveis de proteínas da matriz extracelular, proteinases e fatores de crescimento 
(EGEBLAD et al., 2005; KELLERMANN et. al., 2008) Os miofibroblastos foram 
identificados no estroma de diversos tumores sólidos malignos. Algumas pesquisas 
apontam que a presença destas células no estroma cria um ambiente permissivo para 
o processo de invasão tumoral e metástase (DE ASSIS et al., 2012; WHEELER et al., 
2014). 

O estudo de Kellermann et. al., 2007 avaliou a presença de miofibroblastos em 
carcinomas de células escamosas de língua, displasias epiteliais e mucosa oral normal, 
e constatou que os miofibroblastos estão presentes apenas no estroma dos carcinomas. 
Em nossa análise, avaliamos a imunoexpressão de α-SMA no estroma dos CCEO e 
CVO. Foi possível constatar que os CCEO foram mais associados ao escore 2, 
enquanto os CVO estiveram mais associados ao escore 1 entretanto, não foi observada 
diferença estatisticamente significativa entre as lesões. Nos casos de mucosa oral 
normal não foi observada imunomarcação de α-SMA nas células do tecido conjuntivo, 
sendo visualizada apenas a marcação do controle positivo dos vasos sanguíneos. 
Achados semelhantes foram observados no estudo de Kristen et al., 2014, onde os 
autores avaliaram a imunoexpressão de α-SMA em hiperplasias verrucosas orais, CVO 
e CCEO, e não observaram diferença significativa na marcação de SMA entre os CVO 
e CCEO. Já nos casos de hiperplasias verrucosas orais os autores não observaram a 
presença de miofibroblastos no tecido conjuntivo. 

Tanto α-SMA como CLIC4 são marcadamente supra-regulados e colocalizados no 
estroma tumoral, sugerindo que CLIC4 é um marcador comum para a diferenciação de 
miofibroblastos e provavelmente participa no processo de formação destas células 
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(SUH et. Al., 2007a). Neste estudo, a análise da correlação entre as CLIC4 e α-SMA no 
estroma tumoral revelou correlação positiva, mas não significativa entre as proteínas 
CLIC4 e α-SMA nos casos de CCEO (r:0,350 e p:0,130). Já nos casos de CVO foi 
observada uma correlação positiva e significativa entre estes marcadores (r:0,612 e 
p:0,015). Neste contexto, a pesquisa de SUH et. al., (2007a) buscou determinar se a 
indução de CLIC4 e α-SMA no estroma envolve uma interação com células tumorais. 
Fibroblastos de ratos normais foram cultivados com células de tumor de mama humana 
MCF10CA1a ou células epiteliais de mama normais e monitorados para expressão de 
CLIC4 e α-SMA. Os autores puderam observar que fibroblastos adjacentes às ilhas 
tumorais, coexpressam α-SMA e CLIC4. Esta resposta não foi induzida na co-cultura 
com células epiteliais normais da mama. Com o aumento da distância das ilhas 
tumorais, apenas o CLIC4 citoplasmático é detectado em fibroblastos, e com uma 
distância ainda maior, nenhum dos dois é detectado. Em nossa pesquisa, a análise tanto 
da CLIC4 quanto do α-SMA nos CVO foi realizada na região subepitelial, logo as células 
avaliadas estavam em proximidade direta com as células tumorais observando-se que 
quando havia aumento da expressão de CLIC4 a de α-SMA aumentava 
proporcionalmente. Já nos casos de CCEO, devido à dificuldade de obtenção de peças 
cirúrgicas para a avaliação da região de front tumoral, foram utilizadas biópsias 
incisionais, sendo observado que na grande maioria dos casos a marcação de CLIC 4 
tinha escore 2, mas que a marcação de α-SMA em alguns tumores apresentou escore 
1, fato este que poderia explicar a correlação positiva porém não significativa nos casos 
de CCEO. Nos casos de mucosa oral normal avaliados não foi observada marcação de 
CLIC4 e α-SMA no tecido conjuntivo. 

Em resumo, a ausência ou redução da marcação nuclear de CLIC4 nas células epiteliais 
tumorais provavelmente constitui um evento importante no controle celular e pode estar 
relacionado à carcinogênese oral, ressaltando-se que, o aumento da expressão de 
CLIC4 nas células do estroma pode exercer influência sobre a expressão da proteína α-
SMA. A realização da presente pesquisa nos permite sugerir que a presença de 
miofibroblastos no estroma está relacionado à um fenótipo de malignidade nas lesões. 

 
Conclusão 
 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir que: A expressão de 
CLIC4 nas células tumorais é predominantemente citoplasmática ou núcleo/ 
citoplasmática tanto nos casos de CCEO quanto nos de CVO, não sendo observada 
diferença as lesões. 

No estroma tumoral ocorre um aumento da expressão de CLIC4 em ambas as lesões e 
que, nos casos de CCEO a expressão de CLIC4 é significativamente maior que nos 
CVO. 

A presença de miofibroblastos no estroma tumoral tanto dos CCEO quanto nos de CVO, 
sugere que a presença destas células no mesênquima pode estar associado a um 
fenótipo de malignidade das lesões. 

O aumento da expressão de CLIC4 no estroma tumoral está correlacionado ao aumento 
da expressão de α-SMA. 
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Anexos 

 

 

Etapas laboratoriais. Coloração pelo método imuno-histoquímico 

 

 

Quadro 1 – Quadro evidenciando especificidade para os anticorpos que serão utilizados, 
diluição, tempo de incubação e fabricante. 
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Quadro 2. Quadro evidenciando as variáveis que serão analisadas, bem como sua 
classificação e categorização. 

 

 

Tabela1. Distribuição absoluta e relativa dos casos de CCEO e CVO de acordo com os 
parâmetros clínicos de localização e sexo. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1594 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos casos de carcinoma de células escamosas oral e carcinoma 
verrucoso oral de acordo com a imunoexpressão de CLIC4 em núcleo, em citoplasma e 
em núcleo e citoplasma nas células neoplásicas e imunoexpressão de CLIC4. 

 

 

Figura 1. Imunoexpressão de CLIC4 e α-SMA em carcinomas de células escamosas 
orais 
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Figura 2. Imunoexpressão de CLIC4 e α-SMA em carcinomas verrucosos orais. 

 

 

Figura 3. Imunoexpressão de CLIC4 e α-SMA em mucosa oral normal. 
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TÍTULO: Relação entre gravidez na adolescência e alterações crônicas em longo prazo. 

Resumo 

O trabalho está vinculado ao projeto intitulado “Caminhos do curso da vida conectando 
a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto para reforçar a 
capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do Brasil”.O objetivofoi 
comparar um grupo de gestantes adolescentes e adultas da região do Trairi em relação 
as medidas de saúde que se associam a condições adversas no futuro, como ganho de 
peso durante a gestação, índice de massa corpórea, medidas de pressão arterial ede 
força muscular. Ao total, foram realizadas entrevistas com 42 gestantes adolescentes 
(13-18 anos) e 46 gestantes adultas (23-28 anos), onde foram coletadas medidas 
antropométricas (peso e altura), medidas de pressão arterial, testes de desempenho 
físico (preensão palmar e força de adutores). Conclusão:Foi possível observar que as 
adolescentes apresentaram um pior resultado nos testes de desempenho físico quando 
comparadas as adultas, o que pode implicar no processo de incapacidade e limitações 
funcionais ao longo dos anos em mulheres que foram mães na adolescência. 
 
Palavras-chave: Comorbidades, Gravidez, Adolescência. 

TITLE: Relationship between teenage pregnancy and long-term chronic changes. 

Abstract 

The work is linked to the project entitled “Life-course paths linking teenage pregnancy to 
chronic conditions: A pilot study to strengthen research and health system capacity in 
Northeast Brazil”. The objective was to compare a group of adolescent and adult 
pregnant women from the Trairi region regarding health measures that are associated 
with adverse conditions in the future, such as weight gain during pregnancy, body mass 
index, blood pressure and strength measurements. Muscle In total, interviews were 
conducted with 42 adolescent pregnant women (13-18 years old) and 46 adult pregnant 
women (23-28 years old), where anthropometric measurements (weight and height), 
blood pressure measurements, physical performance tests (hand grip) were collected. 
and adductor strength). Conclusion: It was observed that the adolescents had a worse 
result in the physical performance tests when compared to the adults, which may imply 
the process of disability and functional limitations over the years in women who were 
mothers in adolescence. 

 
Keywords: Comorbiditys, Pregnancy, Adolescence. 

Introdução 
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O período da adolescência consiste em uma fase marcada pela transição da infância 
para vida adulta. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que adolescente é todo 
indivíduo com idade entre 12 e 18 anos (ECA, 1990). Dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS, 2016) mostram que aproximadamente 16 milhões de meninas de 15 a 
19 anos e 2,5 milhões com menos de 16 anos dão à luz todos os anos em regiões em 
desenvolvimento. De maneira geral, a gestação na adolescência é classificada como de 
risco, sendo as complicações provenientes do ciclo gravídico-puerperal a principal 
causa de morte entre as adolescentes em países de baixa e média renda (DIAS et al., 
2010; OMS, 2016). O Brasil é um país de renda média alta, com a nona maior economia 
do mundo. No entanto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) aproximadamente 11% das meninas entre 15 a 19 anos já engravidaram, 
principalmente na Região Nordeste. (IBGE, 2017). O Nordeste brasileiro é considerado 
uma das regiões maisdesigual do país, e é caracterizada por pobreza e baixa 
escolaridade (CÂMARA, 2019). 

Estudos realizados anteriormente documentam maior mortalidade entre pais 
adolescentes (HEILBORN et al., 2011; OTTERBLAD et al.; 2004; WEBB et al., 2011; 
GRUNDY et al., 2015), onde a maternidade precoce é diretamente associada a uma 
maior sobrecarga, indicando desrregulação sistêmica (WESTENDORP et al., 1998). 
Contribuindo assim, para no mau funcionamento de sistemas corporais, resultando em 
uma diminuição da funcionalidade (CÂMARA et al., 2015). Pirkle et al (2014) em uma 
pesquisa epidemiológica multicêntrica com idosos de idades entre 64 e 75 anos, 
encontraram que 25% das participantes referiram seu primeiro parto em idade igual ou 
inferior a 18 anos de idade. Sendo o parto na adolescência associado com o dobro de 
chances de possuir doenças crônicas (diabetes, hipertensão arterial e acidente vascular 
cerebral - AVC) (PIRKLE, et al., 2014). 

O parto na adolescência foi também associado com baixos escores de desempenho 
físico no Short Physical Performance Battery (SPPB ≤8), favorecendo assim, limitações 
físicas na velhice (PIRKLE, et al., 2014). Outra pesquisa realizada em 2013 no Nordeste 
do Brasil com mulheres de meia-idade (40-65 anos), a maioria delas, cerca de 50%, 
reportou seu primeiro parto antes dos 18 anos. Sendo a gravidez na adolescência 
novamente relacionada a um desempenho físico baixo, onde a maioria das mulheres 
que relataram ter filho na adolescência possuía excesso de peso ou obesidade 
(CÂMARA et al., 2015). Ainda segundo a OMS, mães adolescentes enfrentam maiores 
riscos de eclâmpsia, endometrite puerperal e infecções sistêmicas. Além disso, as 
necessidades emocionais, psicológicas e sociais das adolescentes grávidas podem ser 
maiores que as de outras mulheres (OMS, 2016). 

Diante do exposto, o estudo das variáveis que justifiquem a relação entre gravidez na 
adolescência e seu impacto no decorrer dos anos podem auxiliar na criação de 
estratégias de promoção e prevenção a saúde da mulher, diminuído a incidência de 
doenças crônicas e comorbidades, implicando diretamente na funcionalidade ao longo 
dos anos. Assim, o objetivo deste trabalho é comparar um grupo de gestantes 
adolescentes e adultas da região do Trairi em relação as medidas de saúde que se 
associam a condições adversas no futuro, como ganho de peso durante a gestação, 
índice de massa corpórea, medidas de pressão arterial e medidas de força muscular. 

 
Metodologia 
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O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo quantitativo, de caráter transversal, que 
faz parte da pesquisa longitudinal intitulada “Projeto AMOR” 
(AdolescenceandMotherhoodResearch). Os dados foram coletados com adolescentes 
e adultas residentes em cinco cidades da Região Trairí: Santa Cruz, Tangará, Lajes 
Pintadas, São Bento do Trairí e Campo Redondo. A população foi composta por 
adolescentes (13 a 18 anos) e adultas (23 a 28 anos). A amostra foi obtida através da 
divulgação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos dias de consulta de pré-natal. 
Foram adotados como critérios de inclusão: mulheres grávidas do primeiro filho com até 
16 semanas de idade gestacional e idade entre 13 e 18 anos para compor o grupo das 
adolescentes e idade entre 23 e 28 anos para o grupo de adultas. Foram excluídas 
aquelas que possuíam déficit cognitivo, diagnóstico de condição crônica e as que faziam 
uso prolongado de medicamentos. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário estruturado em 
formato eletrônico feito originalmente na língua inglesa, posteriormente traduzido e 
adaptado culturalmente para o português. A aplicação do questionário foi feita em local 
reservado, permanecendo no espaço apenas o entrevistador e a participante. Além dos 
questionários estruturados, também foram realizadas coletas das medidas 
antropométricas (peso e altura), pressão arterial e testes de força muscular. A pressãofoi 
mensurada após um tempo mínimo de 5 minutos de descanso da participante através 
do aparelho medidor de pressão digital automático Omron®. A participante foi instruída 
a permanecer sentada em uma cadeira com encosto, com o braço esquerdo estendido 
sob uma superfície plana, com as pernas alinhadas e pés no chão, ao total foram 
realizadas três medições com intervalo de um minuto entre cada aferição. O peso e 
altura foram realizados com balanças e estadiometros previamente calibrados, onde 
durante a pesagem a participante foi orientada a subir na balança descalça e 
permanecer olhando para frente, com os braços ao lado do corpo e pés juntos, o valor 
era fornecido em quilogramas.Em seguida, foi realizada a mensuração da altura em 
centímetros, onde a participante foi instruída a subir no estadiometro descalça, com os 
cabelos soltos, permanecer olhando para frente, braços ao lado do corpo e pés juntos. 
Todas as medidas foram realizadas três vezes e a média dos valores foi considerada 
para análise. 

Para a avaliação do desempenho físico foram realizados dois testes no terceiro 
trimestre: Força de preensão palmar e força de adutores do quadril. A força de preensão 
palmar foi mensurada através do dinamômetro manual Seahan® e as forças de adutores 
de quadril foram mensuradas através do dinamômetro digital Lafayette®. Para o teste 
de força de preensão palmar, as participantes foram posicionadas sentadas segurando 
o dinamômetro com a mão dominante, mantendo os cotovelos ao lado do corpo 
deixando-os flexionados a 90° e o punho em posição neutra, conforme as 
Recomendações de Avaliação Clínica da American Society of HandTherapists (FESS, 
1992). O avaliador instruiu as participantes que apertassem o dinamômetro com o 
máximo de força por 5 segundos após o comando verbal, por três tentativas, realizando 
um descanso de um minuto após cada tentativa. 

Para a realização do teste de mensuração da força de adutores de quadril, as 
participantes foram posicionadas deitadas em decúbito dorsal em uma maca e o 
avaliador instruiu as participantes que realizassem o máximo de força possível, 
apertando o dinamômetro entre as pernas por 5 segundos após o comando verbal, por 
três tentativas, realizando um descanso de um minuto após cada tentativa.A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência da Saúde 
(FACISA) sob o parecer Nº 2.151.554 e respeita a resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nº 466/2012, onde as participantes adultas tiveram acesso ao TCLE e as que 
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concordaram, assinaram ou colocaram sua impressão datiloscópica; as participantes 
adolescentes que concordaram em participar assinaram o termo de assentimento e o 
responsável legal assinou o termo de consentimento. A análise de dados foi realizada 
pelo software SPSS versão 20.0. 

 
Resultados e Discussões 
 

As médias dos valores obtidos foram calculadas para a análise dos resultados e o Teste 
T-Estudent foi utilizado para identificar as diferenças entre os dois grupos (adolescentes 
e adultas). A respeito das médias de pressão arterial coletadas durante as avaliações, 
é possível observar que não houve alteração significativa quanto às médias dosníveis 
pressóricos das adolescentes ao final do terceiro trimestre de gravidez (104x63mmHg) 
quando comparadas com as adultas (105x61mmHg). O Ministério da Saúde recomenda 
que as grávidas mantenham um índice de massa corpórea (IMC) segundo a idade 
gestacional do feto, com o IMC adequado oscilando entre 20,0 - 24,9 nas seis primeiras 
semanas e 25,0 - 29,1 nas últimas quarenta semanas. Após o cálculo do IMC com as 
médias dos valores do terceiro trimestre para adolescentes (IMC=25,7) e adultas 
(IMC=27,0), é possível observar que ambas se encontram com o valor do IMC dentro 
dos limites preconizado pelo Ministério da Saúde para as últimas 40 semanas. Entre as 
principais consequências fisiológicas advindas da gravidez para as adolescentes, os 
autores citam: maiores incidências de síndrome hipertensiva da gravidez (SHG), anemia 
e diabetes gestacional (AZEVEDO., 2003; CARVALHO., 2007). 

Em relação às médias das medidas de forças referentes ao desempenho físico: força 
de preensão palmar e força de adutores de quadril. Pode-se observar que o grupo de 
grávidas adolescentes apresentou menor média de força para todos os testes. Nos 
testes de preensão palmar e adutores de quadril as adolescentes obtiveram médias de: 
23,04kgf e 13,06kgf respectivamente. Quando comparada as adultas que obtiveram 
médias de 25,08kgf para força de preensão palmar e 15,06kgf para força de adutores. 
O grupo muscular adutor do quadril desempenha um papel importante tanto no 
movimento quanto na estabilidade da articulação do quadril em muitas atividades de 
vida diária (HRYSOMALLIS., 2009), já a força de preensão palmar está relacionada com 
a força muscular global e funcionalidade(CURB et al., 2006). Com isso, piores médias 
poderiam sugerir apresença de incapacidades funcionais futuras. 

 
Conclusão 

 

A partir desse estudo foi possível observar variáveis que podem influenciar no processo 
de adoecimento, incapacidade e limitações físicas ao longo dos anos em mulheres que 
foram mães na adolescência, principalmente no que diz respeito ao desempenho físico, 
onde as gestantes adolescentes apresentaram um pior desempenho nos testes de força 
muscular quando comparadas com grávidas adultas, com isso, a maior possibilidade 
em adquirir doenças crônicas e déficits de funcionalidade com o passar dos anos. 

Existe uma escassez de estudos longitudinais na literatura que relacionem os efeitos 
em longo prazo da gravidez na adolescência e suas repercussões diretas na saúde 
dessas mulheres devido às alterações provenientes do período gravídico-puerperal. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1600 

 

Contudo, estudos já realizados com população de idosas e mulheres de meia idade já 
comprovam que existe uma forte relação entre gravidez na adolescência e piores 
pontuações em testes de desempenho físico (PIRKLE, et al., 2014; CÂMARA, et al., 
2015), com isso, análises longitudinais posteriores das participantes do referente estudo 
elucidarão como as alterações interferem no aparecimento de condições crônicas ao 
longo dos anos. 
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TÍTULO: Envelhecimento e população indígena: perspectivas da assistência à saúde 

Resumo 

Objetivo: identificar na literatura os aspectos que caracterizam a atenção ao indígena 
idoso no serviço de saúde. Metodologia: estudo do tipo revisão integrativa da literatura 
cujo propósito é responder a questão norteadora: “quais as evidências da literatura 
acerca da atenção à saúde do indígena idoso nos serviços de saúde?”. Através das 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de LiteraturaMédica (MEDLINE). Após 
o cruzamento “população indígena AND idoso”, identificou-se 104 artigos nessa busca 
inicial; mas, ao submetê-los aos critérios de inclusão e exclusão: texto completo, 
disponível, em língua portuguesa, e em qualquer data, obteve-se um total de quatro 
artigos para compor a amostra final. Resultados: nos quatro estudos analisados, 
observaram-se serem realizados junto a indígenas idosos da etnia Kaingang, sendo 
que, dois desses apresentaram a hipertensão arterial e as doenças pulmonares, como 
as principais. Outro deles, ressaltou a importância da Atenção Primária para a atenção 
à saúde do indígena idoso e, os outros três, apontaram as dificuldades de acesso dos 
idosos aos serviços de saúde. Conclusão: observou-se a necessidade de estudos com 
uma maior população indígena que envelhece, e de outros grupos étnicos que vivem no 
Brasil, pois, seus resultados serão fundamentais para embasar a assistência e 
organização dos serviços de saúde, que atendem a população indígena idosa. 
 
Palavras-chave: Saúde da população indígena; População indígena; Pessoa idosa. 

TITLE: Aging and the indigenous population: health care perspectives 

Abstract 
Objective: To identify in the literature the aspects that characterize the care of 
indigenous elderly in the health service. Methods: an integrative literature review study 
whose purpose is to answer the guiding question: “what is the evidence in the literature 
about the health care of indigenous elderly in health services?”. Through the databases: 
Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and Online Medical 
Literature Search and Analysis System (MEDLINE). After crossing “elderly AND 
indigenous population”, 104 articles were identified in this initial search; However, by 
submitting them to the inclusion and exclusion criteria: full text, available in Portuguese, 
and at any given date, a total of four articles were obtained to compose the final sample. 
Results: in the four studies analyzed, they were observed to be performed with 
indigenous elderly of Kaingang ethnicity, and two of these presented arterial 
hypertension and pulmonary diseases as the main ones. Another of them stressed the 
importance of Primary Care for the health care of the elderly indigenous and the other 
three pointed to the difficulties of access of the elderly to health services. Conclusion: 
there was a need for studies with a larger aging indigenous population, and other ethnic 
groups living in Brazil, as their results will be fundamental to support the assistance and 
organization of health services, which serve the elderly indigenous population. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1603 

 

Keywords: Health of indigenous people; Indigenous population; Aged. 

Introdução 

O atual processo de transição demográfica no Brasil, apresenta o envelhecimento da 
população, como uma de suas principais conseqüências. Trata-se de um processo de 
mudança nos padrões da população, caracterizado pela redução das taxas de 
mortalidade e, posterior diminuição das taxas de natalidade. Estima-se que para a 
década de 2040, exista na população brasileira uma proporção de aproximadamente 
153 idosos para cada 100 jovens (MIRANDA, MENDES, SILVA, 2016). 

 

Esse processo de mudança dos padrões populacionais no país, também se estende à 
população indígena, o qual produz impacto no contexto dos serviços de atenção à 
saúde. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no ano de 2010, existe no país um quantitativo de 817 mil pessoas 
autodeclaradas indígenas e, desse total, 72 mil são pessoas idosas (IBGE 2010; 
BASTOS et al., 2017). 

 

As conseqüências do processo de envelhecimento para o setor saúde implicam em 
adequações desses serviços de com vistas ao atendimento das necessidades de saúde 
do indígena com idade acima de 60 anos. Para esse atendimento, o Ministério da Saúde 
(2002), instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) 
que prevê um atendimento integral aos grupos étnicos, tendo em vista as suas 
especificidades, seu modo de vida, valores, crenças e percepções do processo saúde-
doença (LANGDON, 2015). 

 

Além da citada política, também formulou-se a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa (PNSPI) por meio da Portaria GM/MS de nº 2.528/2006, tendo em vista a 
complexidade do processo de envelhecimento e suas nuances biológicas, sociais, 
psicológicas, econômica dessa população, sendo necessário um serviço de saúde com 
equipe multiprofissional capacitada a lidar com as modificações ocorridas nesse ciclo 
de vida, seja no nível de Atenção Primária, Secundária ou Terciária (COSTA et al., 
2015). 

 

Para atender as necessidades de saúde dos indígenas idosos com qualidade, os 
serviços de saúde, bem como, os seus profissionais devem pautar as suas ações e 
serviços no modelo da vigilância à saúde, pelo fato deste se pautar numa assistência 
integral, instituída pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, deve considerar os 
determinantes e condicionantes sociais da saúde, como, por exemplo, moradia, 
saneamento básico, condições financeiras, contexto familiar, cultura, entre outras 
dimensões (FERTONANI, PIRES, BIFF, SCHERER, 2015). 
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Diante disso, o presente estudo objetiva identificar na literatura como é caracterizada a 
atenção a saúde do indígena idoso no serviço de saúde. Portanto, acredita-se que este 
estudo poderá contribuir no fomento de novas estratégias governamentais para a 
garantia de uma atenção integral à saúde das pessoas indígenas idosas. 

 
Metodologia 
 

Esse estudo é do tipo revisão integrativa da literatura, pois permite agrupar e sintetizar 
os resultados encontrados em investigações sobre uma determinada temática. Para a 
sua construção seguiu-se as seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora e 
objetivos da revisão, busca na literatura científica, coleta de dados, análise dos trabalhos 
incluídos, discussão dos resultados e, por fim, apresentação da revisão integrativa 
(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). 

 

Como questão norteadora, têm-se a seguinte pergunta: “quais as evidências na 
literatura acerca da atenção à saúde do idoso indígena nos serviços de saúde?”. 
Realizou-se a busca da literatura científica, mediada por protocolo de busca, que 
abrangia o tema e título do estudo, a questão norteadora, descritores utilizados retirados 
do “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS), cruzamento dos descritores, critérios 
de inclusão e exclusão, seleção dos artigos, estratégias para análise e avaliação dos 
dados. 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio do acesso às bases eletrônica de 
dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Sistema Online de Busca e Análise de LiteraturaMédica (MEDLINE). 

 

Foram usados os descritores do DeCS em português “população indígena”; “idoso” e o 
operador booliano “AND”, resultando no cruzamento: “população indígena AND idoso”. 
Foram incluídos estudos disponíveis em texto completo nas bases de dados, publicados 
em língua portuguesa, sem restrição de data de publicação e que respondessem à 
questão norteadora. Excluíram-se as publicações repetidas. 

 

Na busca inicial, foram identificados 104 artigos que, depois de aplicado os critérios de 
inclusão e exclusão da amostra, bem como, leitura dos títulos, resultaram em 6 artigos, 
dispostos em cada base selecionada da seguinte forma: LILACS= 3, MEDLINE= 3. Após 
leitura completa dos estudos, esse número foi para 4, conforme está representado na 
figura 1. 
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A análise dos dados resultantes da amostra final ocorreu através de um instrumento 
elaborado e aplicado em cada estudo, apresentava as seguintes informações: título, 
autores, ano, tipo do estudo, objetivos e resultados (QUADRO 1). 

 
Resultados e Discussões 

 
A amostra final desta revisão se constituiu de quatro artigos. Referente ao ano de 
publicação dos estudos, dois deles foram publicados no ano de 2013 (50%), um deles 
em 2014 (25%) e outro em 2015 (25%). Em relação ao tipo de estudo, os quatro (100%) 
possuem abordagem qualitativa fundamentado na etnografia. 
 

Sobre a população citada nos quatro (100%) estudos, foram com idosos da etnia 
Kaingang. Essa etnia ocupa cerca de 300 áreas reduzidas, distribuídas nos estados de 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conta com uma população de 
aproximadamente 34 mil pessoas, caracterizando-se como uma das cinco etnias 
indígenas mais numerosos no Brasil atualmente (ALMEIDA, 2015). 

 

Dois dos estudos, apontaram que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
tais como hipertensão, doença pulmonar e artrite, são as mais freqüentes nos longevos 
da tribo Kaingang e, paralelo a isso, os hábitos mais frequentes entre eles, são o 
tabagismo, etilismo, aumento do consumo de alimentos industrializados e o hábito 
cultural de se expor a fumaça dos fogões, corroboram para o aumento dos índices 
dessas doenças entre os Kaingang(BORGHI, CARREIRA, 2015; BORGHI, ALVAREZ, 
MARCON, CARREIRA, 2015). 

 

O estudo de Silva (2017), retrata o alto número de etilistas e tabagistas nas tribos de 
Kambiwá e Tuxá, bem como, o aumento consequente das DCNT, sobretudo, a 
hipertensão, diabetes, doenças pulmonares crônicas. Por sua vez, Souza (2019) 
também evidencia os altos índices de hipertensão entre os povos indígenas e a 
presença de fatores predisponentes como tabagismo, etilismo, obesidade entre os 
idosos da etnia Mura. 

 

Borghi e Carreira (2015) em seu estudo, observaram que a implantação das Unidades 
Básicas de Saúde com Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena(EMSI) com vistas 
a garantia da melhoria da situação de saúde dos povos indígenas, possibilitou o 
desenvolvimento de ações assistenciais com a criação do subsistema de saúde 
direcionado a essa população, o que facilitou o acesso aos serviços básicos de saúde. 

 

Apesar desse avanço, três dos estudos investigados indicaram a existência de 
dificuldades no que tange a atenção à saúde dos indígenas idosos, a saber: a longa 
distância entre as comunidades indígenas e as unidades básicas de saúde; o horário 
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reduzido de funcionamento, a demora no atendimento nos serviços de referência do 
SUS, assim como, a infraestrutura e materiais insuficientes, bem como, de profissionais 
de saúde sem capacitação para articular o saber científico e os saberes culturais dos 
povos indígenas mais velhos, além das barreiras da língua na comunicação com os 
idosos, pois, a maioria fala a língua materna de sua tribo (RISSARDO, CARREIRA, 
2014; RISSARDO, ALVIM, MARCON, CARREIRA, 2014; BORGHI, ALVAREZ, 
MARCON, CARREIRA, 2015). 

 

Corroborando com esses resultados, o estudo realizado por Gomes e Esperidião (2017), 
relatam que persistem algumas barreiras no acesso dos povos indígenas de diversas 
etnias, aos serviços de saúde, dentre elas: as barreiras culturais, evidenciado por 
estranhamento dos profissionais de saúde frente aos costumes dos grupos étnicos; 
barreiras sócio organizacionais, onde foi observado precariedade na infraestrutura física 
das unidades de saúde; falta de profissionais preparados para o cuidado transcultural; 
déficit de materiais; e por fim, uma barreira geográfica, devido às longas distâncias das 
tribos aos serviços. 

 

De acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), 
a assistência em saúde desse grupo étnico, deve ser ofertada adotando-se um modelo 
transcultural, portanto, deve-se considerar o modo de vida das aldeias, suas crenças 
culturais e valores, desvinculando a assistência da perspectiva biomédica e adotando o 
modelo de vigilância à saúde (OLIVEIRA, 2002; RIBEIRO, ARANTES, GUALDA, 
ROSSI, 2017). 

 

Aliado as especificidades da cultura indígena que implicam no processo saúde-doença, 
há o fator do processo de envelhecimento que deve ser considerado durante o 
planejamento e implementação das políticas públicas e ações de saúde, tendo em vista 
o seu caráter biológico, psicológico e social, fazendo com que cada indivíduo vivencie 
essa fase da vida de uma forma diferente. Portanto, o profissional de saúde deve estar 
preparado para atender as necessidades da velhice nesse contexto transcultural da 
saúde indígena (KREUZ, FRANCO, 2017). 

 

Devido a necessidade de adequação dos serviços, para o cuidado do idoso indígena, 
dois estudos apontaram algumas estratégias para a melhoria desses serviços, 
destacando-se a parceria dos profissionais da saúde com o líder da comunidade 
indígena para viabilizar aproximação e fortalecimento do vínculo entre profissional-
indígena idoso, equipe de saúde trabalhando por meio de uma abordagem transcultural, 
associando ciência e as crenças culturais acerca do autocuidado (BORGHI, ALVAREZ, 
MARCON, CARREIRA, 2015; RISSARDO, CARREIRA, 2014). 

 

Assim como é proposto na PNASPI, o cuidado desses povos deve agregar recursos 
terapêuticos já presentes em sua cultura, tal como, o uso de plantas medicinas, prática 
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bastante realizada por pessoas indígenas idosas. À vista disso, o profissional de saúde 
deve conhecer os fitoterápicos e suas indicações para poder educar os idosos quanto 
ao uso adequado destes quando necessário (BRASIL, 2002; SZERWIESKI et al., 2017; 
COELHO, 2016). 

 
Conclusão 
 

Dado a importância da oferta dos serviços e da assistência à saúde aos povos indígenas 
idosos, a qual deve pautar-se nos princípios do SUS e nas diretrizes do modelo de 
atenção da vigilância à saúde, este estudo pode apresentar algumas nuances da saúde 
do indígena idoso e da conjuntura do atual serviço que atende à esse grupo étnico 
indígena, podendo visualizar algumas das suas necessidades de saúde específicas e 
como esta se apresenta na atenção à saúde saúde , visto que, o número de estudos foi 
pequeno, tornando-se uma limitação nesse sentido. Contudo alguns resultados são 
considerados importantes como um alerta aos próximos que se seguem. Diante da 
importante temática sobre saúde dos indígenas idosos, julga-se necessário à realização 
de outros estudos, com maior número de bases pesquisadas e, em outras tribos, para 
embasar as práticas e culturas de saúde junto à esse grupo de especificidade indígena. 
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Quadro 1 - Caracterização dos artigos incluídos na revisão integrativa 
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Figura 1 – Diagrama de fluxo dos artigos relacionados ao processo de seleção dos 
artigos. 
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TÍTULO: Influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na composição do 

leite materno no seguimento da lactação 

Resumo 

Durante a lactação, as mulheres apresentam maiores necessidades nutricionais devido 
o fornecimento de nutrientes para o leite materno, principalmente as vitaminas A e E. 
Assim, o objetivo do presentes estudo foi avaliar a influência do estado nutricional em 
vitamina A e E na concentração de retinol e alfa-tocoferol do leite materno. Estudo 
transversal observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) e composto por 200 lactantes recrutadas no 
ambulatório de pediatria do HUOL. As coletas biológicas e de informações maternas 
ocorreram entre 120-180 dias pós-parto. Retinol e alfa-tocoferol foram analisados por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Correlações entre as variáveis foram 
realizadas em software estatístico. Diferenças foram consideradas significativas quando 
p < 0,05. As concentrações médias de retinol e alfa-tocoferol séricos foram 46,2 (9,9) e 
1246,0 (313,9) µg/dL, respectivamente. No leite obteve-se 44,0 (17,2) µg/dL para retinol 
e 350,0 (161,7) µg/dL para alfa-tocoferol. Observou-se correlação positiva fraca entre 
as concentrações de retinol (r = 0,192, p = 0,007) e para o alfa-tocoferol não (p > 0,05). 
Uma lactante apresentou nível sérico indicativo de deficiência de vitamina A (0,5%) e 
nenhuma apresentou deficiência de vitamina E. Assim, é importante estimular um 
adequado estado nutricional em vitaminas, para garantir uma adequada composição do 
leite materno para suprir as necessidades do lactente. 
 
Palavras-chave: Retinol. Alfa-tocoferol. Lactantes. 

TITLE: Influence of nutritional status on vitamin A and vitamin E on breast milk 

composition following lactation 

Abstract 

During a lactation, such as bladders, nutritional nutrition massages for breast milk, 
especially vitamins A and E. Thus, the aim of the present study was to evaluate the 
influence of nutritional status on vitamin A and E on retinol and alpha-tocopherol 
concentration in breast milk. Observational cross-sectional study, approved by the 
Research Ethics Committee of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL) and 
composed of 200 lactating women recruited at the HUOL pediatric outpatient clinic. 
Biological and maternal information were collected between 120-180 days postpartum. 
Retinol and alpha-tocopherol were analyzed by High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC). Correlations between variables were performed using 
statistical software. Differences were considered significant when p <0,05. Mean serum 
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retinol and alpha-tocopherol concentrations were 46,2 (9,9) and 1246,0 (313,9) µg/dL, 
respectively. In milk, 44,0 (17,2) µg/dL for retinol and 350,0 (161,7) µg/dL for alpha-
tocopherol were obtained. A weak positive correlation was observed between retinol 
concentrations (r = 0, 192, p = 0,007) and for alpha-tocopherol not (p> 0,05). The 
lactating mother presented serum level indicating vitamin A deficiency (0.5%) and none 
presented vitamin E deficiency. Thus, it is important to stimulate adequate nutritional 
status in vitamins to ensure adequate composition of breast milk to meet the needs of 
the infant. 
 
Keywords: Retinol. Alpha tocopherol. Lactants. 

Introdução 

O leite materno fornece todos os nutrientes, vitaminas e minerais de que o recém-
nascido precisa para o seu crescimento nos seis primeiros meses de vida, não sendo 
necessário nenhum outro líquido ou alimento (BRASIL, 2015). Estudos demonstraram 
que os bebês amamentados têm um menor risco de doenças como gastroenterite, 
pneumonia, obesidade infantil, leucemia e síndrome da morte súbita infantil. Para a mãe, 
a amamentação traz vantagens como a aceleração da perda do peso ganho na gravidez 
e da involução uterina pós-parto, proteção contra anemia decorrente da amenorréia 
puerperal mais prolongada, menor incidência de câncer de mama e de ovário, além de 
Diabetes Mellitus tipo 2 (IP, et al., 2007; VICTORA, et al., 2016; PARADA, et al., 
2005). Durante a lactação as necessidades nutricionais são maiores do que no decorrer 
da gestação, devido à necessidade de fornecer quantidades adequadas de nutrientes 
ao leite materno. Assim, neste período é recomendado um aumento na ingestão da 
maioria dos nutrientes. Dentre os micronutrientes presentes no leite materno e de 
interesse para a saúde do recém-nascido, têm-se as vitamina A e a vitamina E (GUINÉ, 
GOMES, 2015). A vitamina A desempenha papel importante na visão, no crescimento 
celular e na diferenciação celular (ERDMAM, MACDONALD, ZEISEL, 2012). Já a 
vitamina E é um antioxidante importante no controle de inflamação, desempenha 
funções imunológicas, atua no desempenho cognitivo (DROR, ALLEN, 2011; TRABER, 
2014). O leite materno deve conter em sua composição quantidades adequadas desses 
micronutrientes, visto que as reservas corporais de vitamina A e vitamina E são baixas 
ao nascimento (DEBIER, 2007). Tal fato demostra que o estudo desses micronutrientes 
durante a lactação é importante e destaca o aleitamento materno como uma importante 
estratégia para combater possíveis deficiências nutricionais (GRILO, et al., 2015; LIMA, 
DIMENSTEIN, RIBEIRO, 2014). Contudo, a composição dessas vitaminas no leite 
materno pode variar de acordo com o estágio da lactação, período da mamada, 
prematuridade e populações. Porém ainda não há um consenso na literatura se os 
níveis maternos pode afetar diretamente nas concentrações no leite materno 
(PADOVANI, et al., 2006; RODRIGUES, 2016; JIANG, et al., 2016; LIMA, DIMENSTEIN, 
RIBEIRO, 2014). Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na concentração de retinol 
e alfa-tocoferol do leite materno, bem como relacionar os níveis no soro e leite e avaliar 
a deficiência das vitaminas no grupo estudado. 

 
Metodologia 

 

Este estudo foi do tipo transversal observacional, composto por 200 lactantes recrutadas 
no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN, 
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Brasil. Foram incluídas mulheres com 30 a 60 dias pós-parto, que se encontravam na 
sala de espera do ambulatório, sendo incluídas as que estavam amamentando sua 
criança exclusiva ou parcialmente, sem diagnóstico de doenças crônicas (diabetes, 
hipertensão, neoplasias, doenças do trato gastrintestinal e hepáticas, cardiopatias, 
sífilis, HIV positivo), não-fumantes e que tiveram partos com concepto único sem má-
formação congênita ou síndromes. Foram excluídas lactantes que não tiveram leite ou 
sangue suficiente para as análises, que utilizavam diariamente suplementos contendo 
vitamina A ou E durante a lactação e usuárias de drogas ilícitas foram excluídas. Todas 
as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Após as explicações dos 
objetivos e procedimentos, as mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e foram submetidas a coleta das amostras, medidas 
antropométricas e realização de entrevista com formulário semi-estruturado para 
obtenção de dados socioeconômicos, parto, história clínica e dados dietéticos. A coleta 
das amostras ocorreu no período de 120 a 180 dias pós-parto, sendo realizadas no 
ambulatório de pediatria do HUOL, durante os retornos para acompanhamento e 
desenvolvimento da criança. As participantes que não retornaram ao ambulatório, 
coletou-se as amostras em visita domiciliar perante consentimento e agendamento 
prévio. O leite materno foi obtido por expressão manual de única mama não sugada 
previamente, sendo coletado no início e final da mamada (representado pelo tempo final 
de amamentação da criança). As primeiras ejeções do leite foram desprezadas para 
evitar variações na composição em decorrência da gordura. As amostras de sangue 
foram obtidas por enfermeiro ou técnico de enfermagem do ambulatório de pediatria. 
Quando coletadas em domicílio, essas foram feitas por um técnico de enfermagem do 
projeto. Todas as amostras foram coletadas em tubo de polipropileno embalado em 
folha de alumínio protegidos da luz para evitar uma possível perda de vitamina, 
transportados em temperatura de refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos 
Alimentos e da Nutrição do Departamento de Bioquímica (LABAN) da UFRN, onde o 
leite materno foi armazenado a -20ºC até o momento das análises. O sangue antes de 
ser armazenado a -20ºC foi centrifugado por 10 minutos, com posterior separação de 
alíquotas de soro para determinação das vitaminas. A extração de retinol nas amostras 
de leite e soro foi realizada de acordo com o método adaptado de Giuliano et al. (1992). 
Em um tubo adicionou-se 1 mL do leite, 1 mL de etanol 95% para precipitação protéica 
e 1 mL de hidróxido de potássio a 50% para hidrolisar os ésteres de retinol. Em seguida, 
este foi agitado por um minuto e posto em banho-maria a 60ºC por 60 minutos. Decorrido 
o tempo, foram adicionados 2 mL de hexano para realizar a extração lipídica. Agitou-se 
em vortex por um minuto e posterior centrifugação (4000 rpm) por 10 minutos. O retinol 
sérico foi analisado de acordo com o método adaptado de Mayne et al. (1998). Em 1 mL 
de soro adicionou-se 1 mL de etanol a 95% (contendo 0,03 µmol mL-1 acetato de retinol 
como padrão interno) para precipitação de proteína. As amostras foram extraídas com 
2 mL de hexano, centrifugado a 4000 rpm durante 10 minutos e a camada de hexano 
separada para outro tubo. A extração do alfa-tocoferol no leite e soro foram realizadas 
de acordo com adaptação do método de Ortega et al. (1998). Em 1 mL de amostra 
adicionou-se igual volume de etanol 95% para precipitação de proteínas e 2 mL de 
hexano. As amostras foram homogeneizadas durante um minuto em agitador de tubos 
e centrifugadas durante 10 minutos a 4000 xg para separação da camada de 
sobrenadante, que foi removida posteriormente para outro tubo. Essas etapas da adição 
de hexano a retirada do sobrenadante ocorreram por três vezes para extração do alfa-
tocoferol e retinol sérico ou leite materno. Por fim, 4 mL da camada reunida de 
sobrenadante foram evaporadas em banho-maria a 37ºC e o extrato seco foi dissolvido 
em 250 µL de diclorometano: metanol 2:1 (v:v) (leite) e etanol absoluto 99% (soro), para 
ser analisado em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A concentração de 
retinol e alfa-tocoferol maternos foram determinadas em cromatógrafo da marca 
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Shimadzu, constituído de bomba LC-20 AT Shimadzu, acoplado a Detector SPD-10 A 
Shimadzu UV-VIS, Coluna Shim-pack CLC-ODS (M) 4,6 mm x 25 cm e computador com 
programa “LC solutions” (Shimadzu Corporation) para processamento dos dados. O 
cromatograma evoluiu em eluição isocrática com fase móvel metanol 100% para CLAE 
e fluxo de 1 mL/minuto em comprimentos de onda de 325 nm e 292 nm para retinol e 
alfa-tocoferol, respectivamente. A identificação e quantificação do retinol e alfa-tocoferol 
foram estabelecidas por comparação das respectivas áreas dos picos obtidos no 
cromatograma com áreas dos respectivos padrões - SIGMA. A deficiência de vitamina 
A (DVA) foi confirmada quando encontrado valores séricos < 20 μg/dL e menores de 60 
μg/dL no leite (MACIAS, SCHWEIGERT, 2001; WHO, 1996). Já a deficiência de 
vitamina E (DVE) foi considerada quando valores de alfa-tocoferol séricos < 517 
μg/dL. As análises estatísticas foram realizadas pelo software IBM SPSS versão 
estatística 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). O teste de normalidade 
Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para verificar a distribuição das variáveis. Os 
resultados numéricos foram expressos em média (desvio padrão) e os categóricos em 
frequências absolutas e percentuais. Para verificar a associação das vitaminas no soro 
e leite materno realizou-se o teste de Correlação de Spearman. As diferenças foram 
consideradas significativas quando p < 0,05. 

 
Resultados e Discussões 
 

A descrição da população estudada está apresentada Tabela 1. Participaram do estudo 
200 lactantes, com idade média de 26,6 (7,1) anos. Em se tratando das características 
maternas, 72,5% das mulheres eram casadas ou possuíam união estável, 32% tinham 
ensino médio completo, 86,4% possuíam renda mensal per capita menor que um salário 
mínimo e a maioria era dona de casa. Com relação a paridade materna 54,3% eram 
multíparas (> 1 filho) e a predominância do tipo de parto foi o cesáreo (59,2%). No grupo 
avaliado no presente estudo, as concentrações médias de retinol e alfa-tocoferol séricos 
foram 46,2 (9,9) µg/dL e 1246,0 (313,9) µg/dL, respectivamente. No leite materno o valor 
médio de retinol foi 44,0 (17,2) µg/dL, já para o alfa-tocoferol obteve-se concentração 
média de 350,0 (161,7) µg/dL. Em se tratando das concentrações médias séricas os 
resultados demonstraram que as lactantes não tinham baixos níveis de retinol sérico (< 
20 µg/dL) nem de alfa-tocoferol (< 517 µg/dL), sendo indicativas de níveis satisfatórios 
(Tabela 2). A concentração de retinol sérico foi considerada adequada e está em 
concordância com valores obtidos em estudos realizados no Brasil (48,6 µg/dL e 50,6 
µg/dL) (SAUNDERS, et al., 2005; GARCIA, et al., 2010) e na Alemanha (49,1 µg/dL) 
(SCHULZ, et al., 2007). O mesmo perfil foi encontrado no alfa-tocoferol sérico de outros 
estudos (1023,60 µg/dL e 1137,00 µg/dL) (GRILO, 2015; LIRA, et al., 2013). Com 
relação a concentração do alfa-tocoferol, essas foram superiores a resultados obtidos 
em estudos realizados em Cuba e no Canadá (270,0 µg/dL e 232,0 µg/dL) (MACIAS; 
SCHWEIGERT, 2001; TIJERINA-SÁENZ; INNIS; KITTS, 2009) e semelhante a 
resultados de estudos realizados na Grécia e no Brasil, 357,5 e 389,9 µg/dL, 
respectivamente (ANTONAKOU, et al., 2011; CAMPOS, 2005). No presente estudo, foi 
observado que as concentrações médias de retinol e alfa tocoferol séricos foram 
indicativas de níveis satisfatórios (Tabela 2). Com relação a deficiência de vitamina A 
segundo o retinol sérico, apenas uma lactante apresentou níveis indicativos de DVA 
(0,5%). Esse resultado foi inferior ao estudo de Moia (2017), o qual obteve uma 
prevalência de 2,1% de deficiência com relação aos níveis séricos de retinol. Já para a 
deficiência de vitamina E, nenhuma lactante apresentou níveis séricos abaixo do ponto 
de corte (< 517 µg/dL). Em se tratando das médias de concentrações no leite materno 
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(Tabela 2), os valores para retinol obtidos no presente trabalho são parecidos aos 
encontrados na literatura, como o resultado do trabalho de Mendonça (2018), realizado 
no Brasil, que obteve concentração média de 45,8 µg/dL de retinol no leite materno. 
Outro trabalho, também realizado no Brasil, no qual os resultados são semelhantes foi 
de Fernandes (2018) que encontrou médias de 41,3 e 45,2 µg/dL, respectivamente, para 
lactantes primíparas e nas multíparas. Ao avaliar a associação entre a concentração de 
retinol sérico e no leite materno, foi encontrada uma associação positiva fraca (p = 0,04; 
r = 0,314), ou seja, quanto maiores os níveis de retinol sérico materno, maiores os níveis 
no leite materno. Todavia, não foi estabelecida associação significativa (p > 0,05) entre 
os níveis maternos de alfa-tocoferol séricos e no leite materno (Tabela 3). A nutrição da 
materna e de seus respectivos lactentes está intimamente ligada, ou seja, o estado 
nutricional materno é importante para garantir adequados valores no leite materno 
(DIJKUIZEN, 2001). Os dados desse estudo reforçam a importância das mulheres 
lactantes manterem uma ingestão dietética adequada de vitaminas, principalmente de 
vitamina A, visto que o seu fornecimento através do leite materno é de suma importância 
para suprir as necessidades nutricionais da criança, estimulando o desenvolvimento do 
sistema imunológico, crescimento e diferenciação celular (DEBIER et al., 2005; BRASIL, 
2013). 

 
Conclusão 
 

As lactantes avaliadas apresentaram adequado status de vitamina A e vitamina E tanto 
pela avaliação no soro quanto no leite materno, o que é importante para contribuir para 
o fornecimento e contribuição para a formação das reservas do lactente. Os resultados 
encontrados também indicam que há correlação entre o estado nutricional materno e os 
níveis de retinol no leite materno, sendo importante estimular a educação alimentar e 
nutricional visando melhorar a saúde do binômio mãe-filho no seguimento da lactação 
e atuar no combate de possíveis deficiências nutricionais que possam acometer o grupo 
estudado. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Caracterização geral das mulheres lactantes recrutadas no ambulatório de 
pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil. 
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Tabela 2. Médias e desvio padrão das concentrações de retinol e alfa-tocoferol sérico e 
no leite materno das lactantes do presente estudo. 

 

 

Tabela 3. Correlação das concentrações de retinol e alfa-tocoferol no soro e leite 
materno. 
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SISENANDO 

 

 

TÍTULO: Triagem Toxicológica: Determinação de aflatoxina B em amostras de ração 

destinadas à alimentação de pássaros. 

Resumo 

   As aflatoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos, 
especialmente, do gênero Aspergillus, os quais contaminam com maior frequência as 
culturas de grãos, sendo estes destinados ao consumo humano, como também, para a 
produção de ração animal. A ingesta de alimentos contaminados com aflatoxinas pode 
acarretar na manifestação de doenças e, inclusive, desenvolver efeitos mutagênicos e 
carcinogênicos. Por essa razão, ciente dos danos toxicológicos que as aflatoxinas 
podem desencadear, o presente estudo teve como objetivo analisar rações para 
pássaros, comercializadas no município de Natal/RN, quanto à presença de aflatoxina 
B1, utilizando como metodologia a cromatografia em camada delgada. A técnica 
mostrou-se eficaz, e os resultados apontam que as amostras analisadas não 
apresentaram contaminação por aflatoxinas B1. 

 
Palavras-chave: Aflatoxina B1; Ração de pássaro; Contaminação. 

TITLE: Toxicological screening: Determination of aflatoxin B in bird food. 

Abstract 

   Aflatoxins are toxic secondary metabolites produced by fungi, especially, of the genus 
Aspergillus, which most often contaminate grain crops, which are intended for human 
consumption as well as for animal feed production. Ingestion of aflatoxin contaminated 
foods may lead to disease manifestations and even develop mutagenic and carcinogenic 
effects. For this reason, aware of the physiological demage that aflatoxins can trigger, 
the aim of this study is to analyze bird feed, commercialized in Natal/RN, regarding the 
presence of aflatoxin B1, using thin layer chromatography. The technique proved to be 
effective, and the results show that the analyzed samples did not show positive results 
to aflatoxin B1. 

 
Keywords: Aflatoxin B1; Bird Food; Contamination. 

Introdução 
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   As Micotoxinas (derivado de “mykes”, que significa fungos e “toxicon”, que significa 
veneno) são metabólitos secundários produzidos por várias espécies de fungos. As 
aflatoxinas, por sua vez, são exemplos de micotoxinas consideradas tóxicas e 
prejudiciais, e mais comumente são originadas do metabolismo de duas principais 
espécies de fungos, os Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Esses 
microorganismos produzem mais efetivamente as aflatoxinas sob determinadas 
condições de temperatura e umidade, sendo o cultivo de grão um ambiente ideal para 
seu desenvolvimento. Dessa forma, podem aparecer como contaminantes em 
alimentos, e estes quando ingeridos por homens e animais são capazes de induzir 
respostas tóxicas e desencadeamento de doenças denominadas de micotoxicoses 
(MURUGESAN et al., 2015). 

   Apesar das aflatoxinas serem a causa de surtos de doenças há muitos anos, apenas 
na década de sessenta, com a morte de milhares de aves na Turquia e Grã-Bretanha, 
que se concentraram esforços na investigação da dieta destinada a esses animais, 
verificando-se a presença desses metabólitos tóxicos na farinha de amendoim utilizada 
como alimento das aves (MAZUMDER & SASMAL, 2001). A partir disso, foi visto a 
necessidade de maior controle nos ciclos produtivos dos alimentos e, por essa razão, o 
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e a Food and Drug Administration (FDA) 
estabeleceram um limite de concentração de aflatoxinas com tolerância de 20 ppb para 
os alimentos, entretanto, os valores ainda variam entre os países, e isso pode ser 
justificado pelas diferentes características geográficas, agronômicas, estado de 
industrialização e etc. Ademais, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 
(IARC) por meio de avaliações do potencial carcinogênico, classificou as aflatoxinas 
como os carcinogênicos humanos naturais mais conhecidos (YU, 2012; SARMA et al., 
2017). 

   Hoje, sabe-se da existência de diferentes tipos de aflatoxinas, onde as mais bem 
estudadas compreendem as aflatoxina B1 (AFB1), aflatoxina B2 (AFB2), aflatoxina G1 
(AFG1) e aflatoxina G2 (AFG2). Estas podem contaminar uma diversidade de culturas 
como os cereais que fazem parte do consumo humano e, também, são habitualmente 
utilizados na produção de ração animal. A AFB1, por exemplo, é considerada a mais 
tóxica, e quando consumida pelo animal é biotransformada pelo fígado no metabólito 
M1, sendo este excretado no leite e, muitas vezes, não consegue ser eliminado durante 
o processo de pasteurização (OLIVEIRA et al., 2010). 

   Em consequência à exposição crônica às aflatoxinas, estas podem conduzir a 
manifestações clínicas, destacando-se maior ação de toxicidade no fígado, resultando 
em carcinogênese hepática, induzida, sobretudo, pela AFB1 a qual precisa sofrer 
ativação metabólica para manifestar seus efeitos danosos sendo convertida em 8,9-
epóxido de AFB1, um composto altamente eletrofílico e capaz de reagir através de 
ligações covalentes com sítios nucleofílicos de macromoléculas, como o ácido 
desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucleico (RNA) e proteínas. E, estes eventos 
culminam na formação de adutos, determinantes de lesão bioquímica que modifica, por 
exemplo, a estrutura de DNA descaracterizando sua atividade biológica normal, 
resultando em efeitos mutagênicos e carcinogênicos (MAIA & PEREIRA BASTOS DE 
SIQUEIRA, 2007; YUNUS, 2011). Além desses efeitos, as aflatoxinas ingeridas 
continuamente por animais podem condicionar a outras sintomatologias como disfunção 
gastrointestinal, redução da ingestão de alimentos, diminuição da taxa de crescimento, 
perda de peso, redução da produtividade, imunossupressão, hemorragias, anemia, e 
outros (KANA et al., 2013). 
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   Portanto, visto o impacto que esse produto tóxico pode ocasionar na saúde de homens 
e animais, o objetivo do trabalho consistiu na detecção de aflatoxinas, em especial a 
AFB1, em rações de pássaros comercializadas no município de Natal/RN/Brasil, por 
meio de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). 

 
Metodologia 
 

2. Método 

 

2.1. Amostra analisada 

   O procedimento foi pautado nas análises de rações para pássaros, divididas em dois 
grupos correspondentes às rações de baixo e alto custo, com testes realizados em 
duplicatas. Todas as amostras foram obtidas no centro comercial do município de 
Natal/RN/Brasil, iniciando a investigação experimental com amostras de rações que 
sucederam de coletas no período úmido, correspondentes ao segundo semestre do ano 
de 2018. E, mais tardiamente, deu-se continuidade à pesquisa com a avaliação de 
amostras adquiridas no período seco, procedentes do primeiro semestre do ano de 
2019. 

 

2.2 Extração e determinação de Aflatoxinas B por CCD 

   A princípio houve a necessidade de adaptação de métodos já descritos na literatura 
(ROCHA, 2008), (TEIXEIRA et al., 2008; VIEIRA et al., 2007), (FREITAS, 2015; PRADO 
et al., 2008; SILVA et al., 2002), sobretudo, no que diz respeito à quantidade dos 
reagentes utilizados. Sob essas condições, foram utilizadas 12,5g de ração para cada 
análise, onde foram trituradas e acondicionadas em Erlenmeyer juntamente com 7,5 mL 
de KCL 4 % e 67,5 mL de metanol e, em seguida, submetidas a agitação em um agitador 
tipo Shaker por 30 minuto. Posteriormente a agitação, o extrato foi filtrado em papel de 
filtro sendo recolhidos 37,5 mL do primeiro filtrado. Logo depois, este conteúdo foi 
transferido para um béquer e a este foi adicionado, também, 37,5 mL de sulfato de cobre 
e 1g de celite, promovendo homogeneização da mistura até obter uma floculação. 
Novamente, esse material foi filtrado com papel filtro e auxílio de papel microfuros para 
obtenção de 37,5 mL do segundo filtrado, o qual segue para um funil de separação junto 
com 37,5 mL de água e 10 mL de clorofórmio realizando agitação manual lenta para dar 
início a extração líquido-líquido. Este último extrato foi levado ao banho-maria, na 
temperatura próxima a 80 °C, para que todo seu conteúdo seja seco e, seguidamente, 
ressuspenso com 500 µL de clorofórmio para aplicação na placa de sílica-gel, bem 
como, nesta mesma placa foi aplicado 10 µg de um padrão correspondente a aflatoxina 
do tipo B1, servindo como parâmetro de comparação para o extrato teste. Por fim, a 
placa foi conduzida a uma cuba, previamente saturada com um sistema de eluição 
constituído por clorofórmio: acetona: álcool isopropílico (85:10:5), para dar início a 
corrida cromatográfica. Ao término dessa etapa, e após secagem completa da placa, 
esta foi observada com o auxílio de um Gabinete de luz ultravioleta (UV) com 
comprimento de onda de 254 nm, o qual possibilitou a visualização da fluorescência 
característica das aflatoxinas. Dessa forma, o método analítico baseou-se na 
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comparação visual dos extratos testes com o padrão de aflatoxina B1 e, para a 
confirmação do resultado, foi aspergida na placa uma solução reveladora de ácido 
sulfúrico a 25%, onde segundo a literatura vigente, ao retornar com a placa para a 
câmara UV a mancha condizente a aflatoxina deve mudar sua coloração de azul para 
tom amarelo-esverdeado fluorescente(SILVA et al., 2002). 

 
Resultados e Discussões 

 

   O procedimento de extração líquido-líquido utilizando solventes orgânicos foi 
satisfatório, com obtenção final de um extrato claro e sem interferentes evidentes. A 
visualização dos resultados ocorreu após separação dos compostos na CCD, sendo 
estes respaldados em análises executadas em duplicatas, e estão representados na 
tabela 1. 

   Ao observar as amostras do período úmido, apenas na ração de baixo custo foi 
detectado o aparecimento de manchas, entretanto, com formato distinto ao manifestado 
pelo padrão utilizado e acima do Fator de Retenção deste, como também, não 
apresentou nenhuma mudança de coloração após entrar em contato com o ácido 
sulfúrico 25%, permanecendo como bandas azuis. Desse modo, pode-se inferir que se 
trata de um contaminante que não diz respeito à aflatoxina B1 (Figuras 1-4). 

   Segundo KANA e colaboradores (2013), a umidade é um dos principais determinantes 
para o desenvolvimento de fungos micotoxigênicos e, como consequência disso, tem-
se uma elevação na produção de aflatoxinas. No seu estudo, os dados obtidos 
corroboram com essa afirmativa, uma vez que, comparou-se o elevado teor médio de 
umidade dos ingredientes usados nas rações de aves, com o aumento do crescimento 
fúngico e produção de toxinas. Sabendo disso, esperava-se uma maior tendência no 
aparecimento de contaminação por esses metabólitos nas amostras citadas acima. 

   Em relação às amostras obtidas no período seco, estas apresentaram o mesmo 
comportamento das amostras do período úmido, onde as manchas observadas nas 
rações de baixo custo, também, não demonstraram nenhuma relação entre o padrão 
empregado, tanto no que diz respeito à semelhança entre manchas e produção de 
fluorescência, quanto a proximidade do fator de retenção (Figuras 5-8). 

   Uma ponderação a ser feita sobre os resultados alcançados é em relação à disposição 
das rações no local de sua coleta, pois de acordo com DARWISH e colaboradores 
(2014), as condições adequadas de armazenamento é um aspecto importante para 
redução da produção de micotoxinas. E, KANA e colaboradores (2013) acrescenta que 
o aumento do tempo de armazenamento aumenta, também, a suscetibilidade dos 
alimentos às infecções fúngicas. Neste estudo, por exemplo, observou-se que havia 
bastante rotatividade de rações no estabelecimento onde foram coletadas as amostras, 
permanecendo curtos períodos acondicionados, e isso, pode ser considerado um fator 
contribuidor para impedimento de contaminação das amostras por aflatoxinas. 

   Por outro lado, os resultados obtidos contrastam com dados exibidos em outros 
trabalhos, onde relatam que a presença de aflatoxinas em rações para aves é bastante 
expressiva e mais corriqueira, do que comparado, por exemplo, as rações de animais 
de pequeno porte como cães e gatos (LEUNG, 2006; MAIA, 2002). 
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   MAIA e colaboradores (2002) argumentam que, na maioria das vezes, este fato 
associa-se a adição de fungicidas na formulação de rações para os pets com o intuito 
de inibir o crescimento de fungos, e assim, impedir a síntese de micotoxinas. Essa 
questão trás à tona uma marcante característica do mercado na maior propensão às 
ações de vigilância no controle de qualidade dos alimentos destinados a cães e gatos, 
visto que, culturalmente esses animais despertam na sociedade um valor sentimental 
maior, e por isso, acabam demandando cuidado especial. Já as aves são, geralmente, 
animais de cativeiro, tachadas apenas como mercadorias e, portanto, recebem 
tratamento negligenciado. As aves de corte, por exemplo, para satisfazer um padrão de 
mercado, requerem exigências proteicas e, para atendê-las, os agricultores, sem 
nenhum tipo de regulação, acrescentam na formulação de suas rações uma maior 
quantidade de amendoim, fonte de proteína barata considerada bastante suscetível à 
contaminação por aflatoxinas (KANA et al., 2013). 

   A maioria dos estudos publicados na literatura que comprovaram a presença de 
aflatoxinas nas rações para aves, além de analisarem uma ampla amostragem, lançam 
mão de metodologias mais sensíveis e, portanto, mais dispendiosas, como é o caso do 
HPLC, que permite detectar concentrações muito reduzidas de aflatoxinas (BEG, M. U. 
et al., 2006), (CAMPOS, S. et al., 2009), e isso, conduz a uma pesquisa mais minuciosa. 
Em contra partida, a CCD não configura uma técnica muito acurada se comparada com 
a citada acima, e em algumas situações, é interessante apenas como ensaios de 
triagem. Mas, a proposta de utilizá-la como técnica alternativa ainda é uma escolha 
viável devido seu fácil manejo, competência de separar e identificar compostos de uma 
mistura, capacidade de reproduzir uma análise semi-quantitativa e, ainda destaca-se 
por ser um processo pouco oneroso. Portanto, muitos estudos ainda empregam essa 
metodologia nas pesquisas de aflatoxinas como, por exemplo, (ROCHA, 2008; 
FREITAS, 2015) que ratificaram o bom desempenho da CCD ao avaliaram a presença 
de aflatoxinas em amendoim, uma das principais matérias-primas para produção de 
rações. 

   Logo, diante de todas essas considerações, a metodologia desse estudo mostrou-se 
eficaz na investigação de aflatoxinas em rações para pássaros e, apesar de utilizar 
apenas o padrão de AFB1 para avaliação comparativa com as amostras, em nenhuma 
destas foram observadas particularidades, como formato da mancha e fator de retenção, 
que fossem semelhantes a outros tipos de aflatoxinas, como a AFB2, AFG1 e AFG2. 
Desse modo, os resultados obtidos propõem que as amostras não foram contaminadas 
com aflatoxinas, e isso sugere boas práticas agrícolas desde as etapas de cultivo, 
colheita de grãos, transporte e armazenamento do produto final, que correspondem as 
rações para pássaros. 

 
Conclusão 
 

   A investigação de aflatoxinas em alimentos é importante para amenizar a exposição 
a esses metabólitos e, dessa forma, prevenir doenças resultantes do seu consumo 
contínuo. A cromatografia em camada delgada, por sua vez, é um método analítico 
simples de ser executado, barato e produz resultados rápidos e com devida 
confiabilidade. E, por esses aspectos, ainda é uma metodologia muito utilizada por 
laboratórios para avaliar alimentos passíveis de contaminação por aflatoxinas, como é 
o caso de grãos e cereais, matérias-primas utilizadas na produção de rações. Portanto, 
diante do que foi exposto, pode-se inferir que as amostras analisadas, não foram 
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contaminadas durante seu processo produtivo, transporte e estocagem para posterior 
comercialização nos pontos de vendas do município de Natal/RN, e isto, trás à tona um 
ganho positivo no âmbito da nutrição de aves e, consequentemente, na saúde desses 
animais. 

 
Referências 
 

BEG, M. U. et al. Mycotoxins in poultry feed in Kuwait. Archives of environmental 
contamination and toxicology, v. 50, n. 4, p. 594-602, 2006. 

CAMPOS, S. et al. Aflatoxigenic fungi and aflatoxin B1 in commercial pet food in 
Brazil. World Mycotoxin Journal, v. 2, n. 1, p. 85-90, 2009. 

DARWISH, Wageh Sobhy et al. An Overview on Mycotoxin Contamination of Foods 
in Africa. Journal of Veterinary Medical Science, v. 76, n. 6, p. 789-797, 2014. 
Disponível em: <https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4108760/pdf/jvms-76-789.pdf>. 
Acesso em: 13 ago. 2019. 

FREITAS, Daniela Fernanda; FERREIRA, Maéve Carvalho; MOREIRA, Edimar 
Agnaldo. Identificação de aflatoxinas em paçocas de amendoim comercializadas 
na cidade de Lavras-MG. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 35, 
n. 4, 2015. Disponível em: 
<http://servbib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/view/2899/289>. 
Acesso em: 10 jul. 2019. 

KANA, Jean Raphaël et al. Assessment of Aflatoxin Contamination of Maize, Peanut 
Meal and Poultry Feed Mixtures from Different Agroecological Zones in Cameroon. 
v. 5, n. 5, p. 884-894, 2013. Disponível em:<https://www-ncbi-nlm-
nihgov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC3709267/pdf/toxins-05-
00884.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

LEUNG, Maxwell CK; DÍAZ-LLANO, Gabriel; SMITH, Trevor K. Mycotoxins in pet food: 
a review on worldwide prevalence and preventative strategies. Journal of 
agricultural and food chemistry, v. 54, n. 26, p. 9623-9635, 2006. 

MAIA, Patrícia Penido; DE SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Aflatoxinas em 
rações destinadas a cães, gatos e pássaros–Uma revisão. Revista da FZVA, v. 14, 
n. 1, 2007. 

MAIA, P. Penido; PEREIRA BASTOS DE SIQUEIRA, M. E. Occurrence of aflatoxins 
B 1, B 2, G 1 and G 2 in some Brazilian pet foods. Food Additives & Contaminants, v. 
19, n. 12, p. 1180-1183, 2002. 

MAZUMDER, P. M. And SASMAL, D. Mycotoxins – Limits and Regulations. 
Educational Foundation Of Ayurveda, n. 20, p. 1-19, 2001. Disponível em: <https://www-
ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC3336399/pdf/ASL-20-
1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1627 

 

MURUGESAN, G. R. et al. Prevalence and effects of mycotoxins on poultry health 
and performance, and recent development in mycotoxin counteracting strategies. 
Poultry Science, v. 94, n. 6 p. 1298-1315, 2015. Disponível em: <https://www-ncbi-nlm-
nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC4988553/pdf/pev075.pdf>. 
Acesso em: 28 jul. 2019. 

OLIVEIRA, Carlos Augusto Fernandes de et al. Determinação de aflatoxina B1 em 
rações e aflatoxina M1 no leite de propriedades do Estado de São Paulo. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, v. 30, n. 1, p. 221-225, 2010. Disponível em: 
<file:///C:/Users/thays/Downloads/34%20(2).pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

PRADO, G. et al. Determinação de aflatoxina B1 em pimenta (Piper nigrum L.) e 
orégano (Origanum vulgare L.) por cromatografia em camada delgada e 
densitometria. Química Nova, v. 31, n. 3, p. 514-517, 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
40422008000300009&script=sci_arttext&tlng=es. Acesso em: 28 jul. 2019. 

ROCHA, Miguel Divino da et al. Incidência de aflatoxinas em amostras de amendoim 
e paçoca comercializadas na cidade de Alfenas-MG, Brasil. 21. ed. Alfenas, Mg: 
Revista Brasileira de Toxicologia, v. 21, n.1, p. 9-15, 2008. Disponível 
em:<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45792697/Incidncia_de_afl 
toxinas_em_amostras_de_20160519-7171-2iy6pm.pdf?response-content 
disposition=inline%3B%20filename%3DIncidencia_de_aflatoxinas_em_amostras_de. 
df&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz 
Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190728%2Fus-east 
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190728T221716Z&X-Amz-
Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=efda1e17e56962a73fb6c1943b3079a07dad5030facd1a21ea43c8197931a9
9a>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

SARMA, Usha P. et al. Aflatoxins: Implications on Health. Indian Journal of Clinical 
Biochemistry, v.32, n. 2, p. 124-133, 2017. Disponível em: <https://www-ncbi-nlm-nih 
gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC5382086/pdf/12291_2017_Article_
649.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

SILVA, Juliana Lúcia da et al. Ocorrência de aflatoxinas em feijões comercializados 
no mercado varejista de goiânia-go. Pesquisa Agropecuária Tropica, p. 109-114, 
2002. Disponível em: 
<https://repositorio.bc.ufg.br/xmlui/bitstream/handle/ri/13047/Artigo%20%20Juliana%2
0L%c3%bacia%20da%20Silva%20%202002.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. Acesso 
em: 28 jul. 2019. 

TEIXEIRA, A. da S. et al. Análise e quantificação de aflatoxinas por cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE) em amostras de castanha-do-Brasil. In: Embrapa 
Agroindústria de Alimentos-Resumo em anais de congresso (ALICE). Revista de 
Ciências da Vida, Seropédica, v. 28, p. 22-24, 2008. Suplemento. Edição do XIII 
Encontro Nacional de Micotoxinas, Rio de Janeiro, ago. 2008. Disponível em: 
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/416880/1/2008224.pdf>. Acesso 
em: 28 jul. 2019. 

VIEIRA, Ícaro Gusmão Pinto et al. Determinação de aflatoxinas em amêndoas de 
cajueiro por cromatografia em camada delgada. Revista Ciência Agronômica, v. 38, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1628 

 

n. 4, p. 430-435, 2007. Disponível em: 
<https://www.redalyc.org/pdf/1953/195317465016.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2019. 

YU, Jiujiang. Current Understanding on Aflatoxin Biosynthesis and Future 
Perspective in Reducing Aflatoxin Contamination. Toxins, p. 1024-1057, 2012. 
Disponível em: <https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC3509697/pdf/toxins-04 01024.pdf>. 
Acesso em: 28 jul. 2019. 

YUNUS, Agha W.; RAZZAZI-FAZELI, E.; BOHM, Josef. Aflatoxin B1 in Affecting 
Broiler’s Performance, Immunity, and Gastrointestinal Tract: A Review of History 
and Contemporary Issues. Toxins, v. 3, n. 6, p. 566-590, 2011. Disponível em: 
<https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC3202846/pdf/toxins-03-00566.pdf>. 
Acesso em: 28 jul. 2019. 

 
Anexos 

 

 

Figura 1. CCD da amostra do período úmido, baixo custo e sem ácido sulfúrico. 
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Figura 2. CCD da amostra do período úmido, baixo custo e com ácido sulfúrico. 

 

 

Figura 3. CCD da amostra do período úmido, alto custo e sem ácido sulfúrico. 
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Figura 4. CCD da amostra do período úmido, alto custo e com ácido sulfúrico. 

 

 

Figura 5. CCD da amostra do período seco, baixo custo e sem ácido sulfúrico. 
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Figura 6. CCD da amostra do período seco, baixo custo e com ácido sulfúrico. 
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Figura 7. CCD da amostra do período seco, alto custo e sem ácido sulfúrico. 
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Figura 8. CCD da amostra do período seco, alto custo e com ácido sulfúrico. 

 

 

Tabela 1. Resultado das análises do período úmido e seco, correspondente às rações 
de baixo e alto custo. 
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TÍTULO: Preparação de nanopartículas híbridas lipídica–polimérica auto-associadas 

revestidas com BSA 

Resumo 

 

Nanopartículas à base de polímeros e lipídios (NPH) têm sido amplamente utilizadas 
como nanotransportadores devido às suas grandes vantagens em biodegradabilidade e 
biocompatibilidade. O objetivo do estudo é otimizar uma NPH, utilizando o colesterol e 
PLGA como matriz lipídica-polimérica e funcionalizar com BSA para formar um sistema 
mais estável e homogêneo para incorporação de fármacos. Na preparação das NPH foi 
utilizado o método de nanoprecipitação. Avaliou-se as NPH com e sem BSA. As NLS 
foram avaliadas pelo tamanho de partícula, índice de polidispersão (IPD), o potencial 
zeta (PZ) e pH. Em uma determinada faixa de concentração, as NPH obtiveram tamanho 
de 163,3 ± 0,3 nm, com PDI de 0,1 ± 0,00 nm, PZ de -29,3 mV e pH de 4,21. O potencial 
zeta para todas as amostras foi negativo variando de -29 a -37 mV e o pH aumentou 
com o aumento da concentração de BSA na formulação. O presente estudo permitiu 
selecionar as melhores condições para obter, a partir do colesterol e PLGA, NPH 
revestidas com BSA avaliando tamanho, pH e PZ, obtendo partículas pequenas (raio 
inferior a 200nm) e distribuição uniforme (PDI ≤ 0,2).As nanopartículasse mantiveram 
estáveis por 6 semanas. 

 
 
Palavras-chave: NPH; BSA; Nanoprecipitação; Colesterol. 

TITLE: Preparation of lipid–polymer hybrid nanoparticles BSA-coated self-assembly 

Abstract 

 

Polymer and lipid based nanoparticles (NPH) have been widely used as nanocarriers 
due to their great advantages in biodegradability and biocompatibility. The aim of the 
study is to optimize a PHN using cholesterol and PLGA as a polymeric lipid matrix and 
functionalize with BSA to form a more stable and homogeneous drug incorporation 
system. In the preparation of PHN the nanoprecipitation method was used. NPH with 
and without BSA was evaluated. The NLS were evaluated by particle size, polydispersion 
index (IPD), zeta potential (PZ) and pH. In a given concentration range, the PHN were 
163.3 ± 0.3 nm in size, with a PDI of 0.1 ± 0.00 nm, PZ of -29.3 mV and a pH of 4.21. 
The zeta potential for all samples was negative ranging from -29 to -37 mV and the pH 
increased with increasing concentration of BSA in the formulation. The present study 
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allowed the selection of the best conditions to obtain, from cholesterol and PLGA, BSA-
coated NPH, evaluating size, pH and PZ, obtaining small particles (radius less than 
200nm) and uniform distribution (PDI ≤ 0.2). nanoparticles remained stable for 6 weeks. 

 
 
Keywords: NPH; BSA; Nanoprecipitation; Cholesterol. 

Introdução 

A nanotecnologia é uma ciência que vem sendo utilizada como uma das principais 
ferramentas de apoio na obtenção de insumos farmacêuticos. Fundamenta-se na 
utilização de materiais em escala nanométrica, possibilitando a criação de dispositivos, 
materiais funcionais e sistemas com propriedades peculiares distintas de produtos com 
tamanho micro e macroscópico (Sperling RA, no date; Dimer et al., 2015). 

Como um dos métodos de obtenção de um sistema nanoestruturado, a 
nanoprecipitação foi desenvolvida em 1989 por Fessi e colaboradores, sendo também 
conhecida como deslocamento de solvente. É uma técnica bastante aplicada na 
obtenção de sistemas nanoparticulados, pois é um método reprodutível, rápido e que 
obtém partículas entre 50-300nm. O processo consiste na precipitação interfacial do 
polímero dissolvido em um solvente orgânico, miscível em água. Durante adição da fase 
orgânica na solução aquosa, a rápida difusão do solvente pela água forma um sistema 
coloidal que se estabiliza com ajuda de tensoativos presentes na fase aquosa. Nesse 
método, o uso simultâneo de polímero e lipídeo na fase orgânica gera uma 
nanopartícula híbrida lipídica-polimérica (Communication, 1989; Galindo-rodr et al., 
2005; Beck-broichsitter et al., 2010; Pasquale, Marchisio and Barresi, 2012). 

Existem diversos polímeros que podem ser utilizados na obtenção desses 
nanocarreadores. Dentre eles, o poli (ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA) é um 
copolímero (poliéster alifático) biodegradável, amplamente utilizado na indústria 
farmacêutica para sistemas de liberação de fármacos, aprovado pela Agência Federal 
Americana - Food and Drug Administration (FDA). Este copolímero é composto por 
monômeros de ácido láctico e ácido glicólico. Este polímero possui características 
interessantes que incluem a sua alta estabilidade, a fácil modificação química de seus 
monômeros, a biocompatibilidade e biodegradabilidade. Estes monômeros são 
utilizados em rotas bioquímicas, como o Ciclo de Krebs, sendo totalmente eliminado do 
organismo na forma de dióxido de carbono e água (Bikiaris 2013). A substância 
encapsulada pode ser protegida pelo polímero, através de uma rede de polímero que 
dificulta a sua degradação (Javadzadeh et al., 2010; Zhang et al., 2014; Masood, 2016). 

Outro material que também pode ser usado como base no desenvolvimento dos 
nanocarreadores são moléculas lipídicas, como o colesterol, um álcool policíclico de 
cadeia longa, usualmente considerado um esteróide, encontrado nas membranas 
celulares e transportado no plasma sanguíneo de todos os animais. Por ser um 
componente biológico é biocompatível e pode ser usado na obtenção de produtos 
(Henriksen 2006; Jr, Racette, and Stenson 2018). 

Pode-se observar na bibliografia que as nanopartículas híbridas que possuem BSA 
incorporado têm sido promissoras para melhorar a atividade de fármacos incorporadas, 
aumentando a estabilidade do sistema (Gebregeorgis et al., 2013). 
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Um estudo observou uma maior estabilidade de nanopartículas através do uso de BSA, 
no qual foram avaliados os efeitos biológicos de nanopartículas de sílica com BSA 
estabilizada (Foldbjerg et al., 2013). Nesse estudo os pesquisadores observaram que 
as nanopartículas de sílica que não continham BSA se aglomeravam mais facilmente 
do que aquelas que continham BSA em sua formulação, observando assim a 
importância da inclusão de proteínas em formulações na escala nanométrica 
proporcionando maior estabilidade para incorporação de fármacos e biomoléculas 
(Foldbjerg et al., 2013). 

Diante do exposto, o presente projeto busca obter nanopartículas híbridas lipídica-
polimérica biodegradáveis e biocompatíveis com BSA adsorvido para formar um sistema 
mais estável e homogêneo para incorporação de fármacos. 

 
Metodologia 

 

2.1 Obtenção das nanopartículas híbridas lipídica- polimérica: 

As nanopartículas híbridas (NPH) foram preparadas pelo método de nanoprecipitação 
(Mora-huertas, Fessi and Elaissari, 2010). A fase orgânica (30%) consistiu em poli (ácido 
lático-co-ácido glicólico) (PLGA), variamos a concentração de 0,1% a 1% (p/v), o 
colesterol também variamos a concentração de 0,1% a 1%, a fim de encontrar a NPH 
mais estável e de tamanho inferior a 200 nm e um agente tensoativo, monooleato de 
sorbitano 0,3% (p/v), em acetona. Sob agitação magnética de 720 rpm, a fase orgânica 
foi injetada em uma solução aquosa (70%) de polissorbato 80 0,1% (p/v). Após a 
injeção, o sistema ficou sob agitação magnética durante a noite, de forma a garantir a 
evaporação do solvente orgânico. Depois de otimizada, obteve-se a produção de NPH 
com tamanho inferior a 200 nm. 

2.2 Métodos para caracterização das Nanopartículas híbridas lipídica- polimérica: 

Tamanho da partícula, potencial zeta, índice de polidispersão e pH. A análise do 
diâmetro das partículas foi determinada por intermédio da técnica de espalhamento de 
luz (Dynamic Light Scattering), o potencial zeta e o índice de polidispersão foram 
realizados pelo mesmo equipamento por intermédio da mobilidade eletroforética, 
utilizando o Zetasizer Nano ZS (Malvern) no Laboratório de Sistemas Dispersos – 
LASID, situado na faculdade de farmácia, a temperatura de 25 ± 2ºC. O pH foi verificado 
utilizando o pHmetro de modelo DLA PH no laboratório de tecnologia farmacêutica, 
situado na faculdade de farmácia. Sendo assim, foi necessário conferir a viscosidade de 
cada sistema, adequando-se para análise quando inserido no equipamento. 

2.3Estudos de estabilidade físico-química das Nanopartículas híbridas lipídica- 
polimérica: 

As amostras foram armazenadas em frascos hermeticamente fechados em temperatura 
ambiente (25 ºC) e sob refrigeração (4 a 8 ºC). Os parâmetros de potencial zeta, o 
tamanho das partículas, o índice de polidispersão e pH foram medidos em intervalos de 
tempo de uma semana durante 6 semanas. 

2.4 Incorporação de biomoléculas: 
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A condição experimental definida como a melhor, escolhida na seção anterior, capaz de 
produzir partículas com distribuição de tamanho uniforme e com potencial zeta positivo 
foi selecionada para incorporação da albumina sérica bovina (BSA) em diferentes 
concentrações 1:10 BSA/NPH, 1:5 BSA/NPH, 1:3 BSA/NPH, 1:1 BSA/NPH. A 
incorporação aconteceu depois que o sistema ficou pronto. Ao final dessa etapa foi 
obtido nanopartículas híbridas lipídica-polimérica carreadas com biomoléculas a ser 
utilizadas nos estudos de caracterização in vitro. A escolha inicial de biomolécula foi a 
albumina sérica bovina, BSA , devido à sua semelhança com albumina sérica humana 
e amplo uso experimental. 

2.5 Eficiência de incorporação de BSA: 

As NPH foram centrifugadas a 16.900 x g a 4°C por 60 minutos e o sobrenadante foi 
removido e submetido à análise de proteínas utilizando o Kit de Ensaio de Proteína BCA, 
por intermédio do método ácido bicincronínico. O ensaio foi ser realizado em triplicatas 
e a eficiência de encapsulação (EE) de BSA calculada utilizando a equação abaixo: 

EE% =(Qnt de proteína total - proteína livre no sobrenadante)/(Qnt de proteína total) 
×100 

 
Resultados e Discussões 

 

O efeito inicial da concentração do polímero no tamanho das nanopartículas híbridas é 
mostrado na Figura 1, onde foi utilizada uma fase aquosa fixa contendo 0,1% (p/v) de 
polissorbato 80 a ser testado, e quantidades variadas de polímero entre 0,1-1,0% (p/v). 

Na figura 1, é possível observar o diâmetro médio das nanopartículas estabilizadas com 
polissorbato 80 que variaram entre 159,3-184,7 nm. O sistema apresenta distribuição 
homogênea com polidispersões menores de 0,2, potencial zeta negativo (p<0,05) e pH 
variando de 3,93-4,5. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos desenvolvidos por Anwer e 
colaboradores (2016), os quais durante estudos de formulação de nanopartículas de 
PLGA para incorporação de quercitina, fixaram uma concentração de tensoativo e 
variaram concentrações crescentes de PLGA. Os diâmetros encontrados foram entre 
118 e 179 nm (Anwer et al., 2016). 

O aumento do diâmetro médio de nanopartículas poliméricas com o aumento da 
concentração do polímero matriz é bastante reportado na literatura (Javadzadeh et al., 
2010). Os resultados mostram que o acréscimo da concentração do polímero resulta no 
aumento significante do tamanho médio da partícula (p<0,05). Esse fenômeno é 
atribuído ao aumento da viscosidade da fase orgânica onde a resistência na 
transferência de massa leva a difusão lenta do solvente na fase aquosa e 
consequentemente a formação de gotas maiores durante a adição da fase (Oliveira et 
al., 2013). 

Os resultados experimentais mostrados na figura 2 representam as variações do 
tamanho da partícula e seus respectivos valores de potencial zeta. Nesta etapa, a 
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concentração de PLGA é fixa contendo 0,25% (p/v) de polímero e o outro componente 
da matriz lipídica foi variada entre 0,1 – 1 % (p/v). 

Na figura 2, podemos observar o diâmetro médio das nanopartículas que variaram entre 
151,6-163,2 nm e analisar que acima de 0,25% de colesterol na formulação foi 
evidenciado separação de fase. O potencial zeta de todas as concentrações estáveis 
estão em torno de -25 mV (± 5) e pH em torno de 4,20 (± 5). A distribuição dos sistemas 
apresentou polidispersões menores de 0.2. 

Ao encontrar a formulação almejada no processo de otimização (Colesterol 0,25% p/v 
e PLGA 0,25% p/v), realizou-se a adsorção de BSA e em seguida uma análise 
qualitativa foi empregada. No aparelho NanoSizer (Malvern®) do LASID (Laboratório de 
Sistemas Dispersos) da Faculdade de Farmácia na UFRN, os resultados mostrados na 
tabela 1 revelam que o tamanho das NPH com BSA apresentaram valores maiores do 
que as NPH sem o BSA (p<0,05). Esse fato é sugestivo de que houve adsorção de um 
componente na formulação e as etapas posteriores permitirão confirmar a adsorção de 
BSA nas nanopartículas. 

O estudo de estabilidade realizado por seis semanas certificou a estabilidade de todas 
as formulações compostas de polissorbato 80, monooleato de sorbitano, PLGA e 
colesterol adsorvidas com BSA. Os componentes das nanopartículas têm um 
comportamento estável para as formulações, descartando hipóteses de 
incompatibilidade, e alguns eventos como floculação, sedimentação, coalescência e 
cremação (Phys et al., 2017). 

Na eficiência de incorporação foi avaliado o sistema NPH otimizado anteriormente de 
acordo com a capacidade de adsorver proteínas em sua superfície. Obteve-se que o 
sistema estudado apresentou elevadas taxas de incorporação de BSA nas diferentes 
concentrações, sendo a eficiência de incorporação de 95,74% na razão de 1:10 
BSA/NPH, 96,30% na razão de 1:5 BSA/NPH, 92,87% na razão de 1:3 BSA/NPH e 
83,42% na razão de 1:1 BSA/NPH. Essa alta eficiência de associação também pode ser 
verificada com alterações no diâmetro médio da partícula e no seu potencial zeta. Após 
a adsorção, houve um aumento no diâmetro das nanopartículas, passando de 163,2 
nm, nanopartícula sem proteína, para 180 a 181,7 nm (p<0,05), nanopartículas com 
proteína. Também foi observado uma redução do potencial zeta. As NPH apresentam 
potencial zeta de aproximadamente - 30 mV e após a incorporação da albumina, os 
valores de potencial zeta reduzem para aproximadamente para - 20 mV (p<0,05). 

Na literatura já é bastante reportado o uso de sistemas nanoparticulados contendo 
proteínas como princípio a ser carreado. Esses sistemas são responsáveis geralmente 
para direcionar e aumentar a eficácia da atividade biológica intrínseca dessas proteínas 
veiculadas (Naja et al., 2016). 

 
Conclusão 
 

Este trabalho desenvolveu com sucesso a obtenção de um sistema de nanopartícula 
híbrida lipídica - polimérica para associação da proteína albumina sérico bovina (BSA). 

Através da nanoprecipitação foi realizada a padronização da produção de 
nanopartículas híbridas utilizando PLGA e Colesterol como matriz. Após o estudo de 
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variação dos componentes, a formulação final sem BSA com concentrações fixas, foi 
capaz de produzir nanopartículas com diâmetro médio de 160 nm e potencial zeta 
negativo. 

As nanopartículas foram testadas para adsorver proteínas utilizando a albumina bovina 
sérica como proteína. Nos testes, a eficiência de associação foi alta com percentual 
acima de 90%. Além disso, os diâmetros das nanopartículas com BSA permaneceram 
abaixo de 200 nm e com potencial zeta ligeiramente negativo. 

Estudos de estabilidade indicaram que as nanopartículas funcionalizadas, contendo ou 
não proteínas adsorvidas, conseguem se manter estáveis fisicamente por mais de 6 
semanas com mínimas variações de tamanho das partículas. 

Portanto, as nanopartículas híbridas lipídica-polimérica com BSA adsorvido se 
mostraram um interessante sistema bionanotecnológico de interesse farmacêutico, os 
próximos objetivos incluem realizar estudos de incorporação com outros agentes, 
liberação dos fármacos e avaliação da biocompatibilidade in vitro. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 Diâmetro e potencial zeta (PZ) de nanopartículas híbridas a partir da variação 
da concentração de PLGA. 
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Figura 2 Diâmetro e potencial zeta (PZ) de nanopartículas híbridas a partir da variação 
da concentração de Colesterol 

 

 

Tabela 1 Eficiência de Adsorção de BSA em nanopartículas híbridas 
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TÍTULO: Obtenção, caracterização e avaliação da atividade antifúngica de filmes 

poliméricos de quitosana com óleo de copaíba 

Resumo 

Copaifera multijuga Hayne é uma espécie típica do Brasil conhecida por produzir o óleo-
resina de copaíba e sua ampla utilização pela medicina popular devido suas diversas 
propriedades farmacológicas. Quitosana é um polímero de grande interesse na área 
farmacêutica pela sua biocompatibilidade, propriedades filmogênicas e bioadesivas, o 
que permite seu uso pela via tópica. Foram utilizados dois métodos de obtenção do 
filme, a incorporação direta do óleo na matriz polimérica e um sistema 
nanoemulsionado, bem como foi realizada a análise das interações entre o óleo e a rede 
polimérica por técnicas de espectroscopia de infravermelho e termogravimetria. O filme 
polimérico de quitosana com óleo de copaíba pode se tornar uma alternativa terapêutica 
para tratamentos de injúrias da pele, dessa forma, avaliou-se sua atividade antifúngica 
frente a cepas de Candida spp. 
 
Palavras-chave: Óleo de Copaíba; Sistema nanoemulsionado; Quitosana 

TITLE: Obtaining, characterization and evaluation of antifungal activity of copaiba oil 

chitosan films 

Abstract 

Copaifera multijuga Hayne is a typical species from Brazil known for producing copaiba 
oil-resin and its wide use in folk medicine due to its various pharmacological properties. 
Chitosan is a polymer of great interest in the pharmaceutical area for its biocompatibility, 
filmogenic and bioadhesive properties, which allows its use by the topical route. Two 
methods of obtaining the film were used, the direct incorporation of the oil in the 
polymeric matrix and a nanoemulsion system, as well as the analysis of the interactions 
between the oil and the polymer network by infrared spectroscopy and thermogravimetry 
techniques. The chitosan film with copaiba oil may become a therapeutic alternative for 
skin injury treatments, thus, its antifungal activity against strains of Candida spp. 
 
Keywords: Copaiba oil; Nanoemulsion system; Chitosan. 

Introdução 

Copaifera multijuga Hayne é uma espécie do gênero Copaifera L. tipicamente 
encontrada no Brasil, mais especificamente na região Amazônica e considerada uma 
das principais produtoras do óleo-resina de copaíba. Sua utilização na medicina popular 
é amplamente difundida desde a colonização brasileira por possuir diversas 
propriedades terapêuticas que foram observadas pelos indígenas e cientistas da época 
1. É composto por uma variedade de sesquiterpenos e diterpenos, sendo o β-cariofileno 
o constituinte majoritário e um dos responsáveis por suas características terapêuticas, 
além de outros compostos que contribuem para tanto2. Uma variedade de propriedades 
farmacológicas já foi descrita para este óleo-resina, a exemplo, atividades anti-
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inflamatória1,2,3,4, cicatrizante1,2, antinociceptiva4,5 e antimicrobiana6,7. Quitosana é 
um polímero catiônico natural de grande interesse no campo farmacêutico devido a sua 
biodegradabilidade e biocompatibilidade. É obtido a partir da desacetilação da Quitina – 
um polímero de fácil obtenção na natureza, a partir da carcaça de crustáceos – e 
facilmente solúvel em soluções aquosas levemente ácidas, que quando submetidas a 
uma simples evaporação do solvente (técnica “casting”) consegue formar filmes, 
revestimentos e membranas semipermeáveis. Atualmente já é uma molécula 
regulamentada como excipiente pela USP e de possível utilização para administração 
tópica de medicamentos.8,9 Devido as suas propriedades filmogênicas e bioadesivas é 
considerado um biopolímero eficaz em tratamentos tópicos em lesões de pele e na 
regeneração tecidual. 10 Para incorporar o óleo-resina de copaíba em uma matriz 
polimérica aquosa à base de Quitosana é necessário adotar alguma estratégia que 
permita sua solubilização e obtenção de uma mistura homogênea, sendo assim, utilizar 
um sistema nanoemulsionado pode ser uma opção adequada. Uma vez que a 
Nanoemulsão é um sistema carreador de fármacos insolúveis capaz de aumentar sua 
solubilidade, dissolução e biodisponibilidade, que pode ser usado por várias vias de 
administração, entre elas a tópica.11 Trata-se de um sistema líquido composto de óleo 
e água, com tensão interfacial estabilizada por ação de tensoativos e de aspecto 
translúcido.11 Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi formular um sistema 
nanoemulsionado com óleo de copaíba que capaz de incorporar a Quitosana, a fim de 
obter um filme polimérico para realizar a caracterização físico-química e avaliar sua 
possível utilização como alternativa terapêutica para tratamentos tópicos de injúrias da 
pele, por meio da avaliação da atividade antifúngica frente a cepas de Candida spp. 
 
Metodologia 

 
2.1 Materiais O óleo de copaíba foi obtido em parceria com a UFAM (Universidade 
Federal do Amazonas), o qual foi coletado na Reserva Florestal Ducke, do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a partir de árvores da espécie Copaifera 
Multijuga Hayne, no verão de 2006. O polímero Quitosana foi adquirido da Sigma-
Aldrich® (grau de desacetilação 95% e peso molecular médio). O tensoativo PEG-8 
cáprico/caprílico glicerídeo (Labrasol®) foi adquirido da Brasquim. Todos os 
experimentos foram realizados utilizando água destilada e reagentes de grau analítico, 
além de pipetadores automáticos, balança analítica, placas de plástico, vidrarias e 
outros utensílios. 2.2 Métodos 2.2.1 Preparo da Nanoemulsão Os componentes da 
formulação da Nanoemulsão com Óleo de Copaíba (NEOC) utilizada e suas 
concentrações são apresentadas na Tabela 1. Óleo de Copaíba 5% Labrasol® 35% 
Ácido Acético 1% 60% Tabela 1. Formulação – MEOC. Nesta formulação, o próprio Óleo 
de Copaíba constitui a fase oleosa, o Labrasol® como tensoativo e solução de ácido 
acético a 1% constitui a fase aquosa. Inicialmente, o tensoativo foi misturado à fase 
oleosa, seguindo com a titulação da fase aquosa com um pipetador automático e 
homogeneização em um desruptor de células ultrassônico (VibracellTM 75041, sonda 
de 13mm, 750 W, 20 KHz, Bioblock Scientific, França) com ciclos de 1 minuto na 
amplitude de 40%, intercalando com banho de ultrassom por 1 minuto para a retirada 
de possíveis bolhas. A nanoemulsão foi mantida em repouso por 24 horas e na 
sequência, foi filtrada em filtro de seringa microporo 0,22 µm para remoção de 
impurezas. 2.2.2 Desenvolvimento dos filmes de Quitosana com óleo de copaíba 2.2.2.1 
Sistema Nanoemulsionado O polímero Quitosana foi pesado na proporção de 1% (p/v), 
dissolvido no sistema nanoemulsionado obtido anteriormente e mantido em agitação 
magnética por 24h. A solução resultante foi filtrada à vácuo. Utilizou-se placa de plástico 
como molde. Em cada placa foi adicionado 10 g do sistema obtido, o qual foi mantido 
em incubadora rotativa à 40°C por 24 horas para completa formação do FNEOC. 2.2.2.2 
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Incorporação direta Inicialmente, foi preparada uma solução aquosa de quitosana a 1% 
em ácido acético a 1%, a qual foi mantida em agitação magnética por 24 horas e 
posteriormente filtrada à vácuo. Desta solução obtida, foi colocada uma alíquota, 
suficiente para produção de filmes com 10 g, em placa de plástico. O óleo de copaíba 
foi incorporado à matriz polimérica usando uma solução alcoólica a 50%, quantidade 
equivalente a 500 mg do óleo. O sistema obtido foi mantido em incubadora rotativa à 
40°C por 24 horas para completa formação do FOC. Também foi desenvolvido o filme 
branco (FB) apenas com a solução de Quitosana pela mesma técnica. 2.2.2.3 
Neutralização dos filmes Utilizando uma solução de NaOH 1M, foi realizada a 
neutralização de todos os filmes poliméricos obtidos a fim de remover os resíduos de 
ácido remanescente do processo de secagem. Na placa molde, foi adicionada 
quantidade suficiente da solução para imergir o filme, mantendo-o em contato com a 
solução por 30 minutos. Em seguida, foi realizada a lavagem dos filmes com água 
destilada para remoção do excesso da solução alcalina, até atingir um pH próximo de 
7,0. Os filmes foram mantidos à temperatura ambiente até completa secagem e depois 
armazenados em embalagem fechada. 2.2.3 Caracterização físico-química da NEOC 
2.2.3.1 Índice de Refração O índice de refração foi mensurado utilizando refratômetro 
de Abbé (Quimis ®), aferido com água destilada (IR=1,333), à temperatura de 25±0,5°C. 
2.2.3.2 Tamanho de Gotícula, PDI e Potencial Zeta O diâmetro médio das gotículas, o 
índice de polidispersão (PDI) e o potencial Zeta foram obtidos através de análise por 
espalhamento dinâmico de luz (DLS – Dynamic Light Scattering) usando o equipamento 
Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments Ltd, France). As análises foram feitas sob 
temperatura constante de 25°C, com ângulo de incidência de 90°, e com feixe de luz de 
comprimento de onda de 633nm. As amostras foram diluídas (1:1000) antes das 
análises. O potencial zeta da microemulsão também foi mensurado, após diluição das 
amostras (1:1000) em solução de NaCl (1mmol/L). 2.2.4 Caracterização físico-química 
dos FNEOC 2.2.4.1 Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR) Foi utilizado o equipamento Shimadzu ® (IRPrestige-21). Os filmes foram 
colocados sobre acessório de refletância total atenuada (ATR) e a leitura foi realizada 
na região de 400 a 4000 cm-1, com 16 varreduras e na resolução de 4 cm-1. 2.2.4.2 
Análise Térmica por Termogravimetria (TG) A análise foi realizada em Analisador 
termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600 (TA Instruments). Os 
ensaios foram realizados utilizando cadinho de alumina, com atmosfera dinâmica de 
Nitrogênio (vazão de 50 ml/min), a uma razão de aquecimento de 10°C/min, na faixa de 
25 – 600°C. Foi utilizado cerca de 3 mg para cada amostra. 2.2.5 Avaliação da atividade 
antifúngica A atividade antifúngica para os filmes obtidos foi avaliada utilizando o método 
de Disco-difusão adaptado (Kirby-Bauer). Foi utilizado como meio de cultura o ágar 
Sabouraud e 4 cepas padronizadas de Candida spp. Foram preparadas 4 placas com 
inóculos equivalentes ao tubo 0,5 da escala de McFarland com as cepas: Candida 
albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 2001, Candida tropicalis ATCC 13803 e 
Candida parapsilosis ATCC 22019. Os filmes foram aplicados nas placas em tamanho 
padronizado (6 mm), após umedecimento em solução salina. As placas foram incubadas 
em estufa à 37 °C por 48 horas. Posteriormente foi avaliada a formação dos halos de 
inibição e o tamanho destes. 
 
Resultados e Discussões 
 
3.1 Caracterização físico-química da NEOC 3.1.1 Aspecto Macroscópico A Figura 1 
ilustra o sistema nanoemulsionado obtido com a formulação e técnica descrita 
anteriormente. A NEOC apresentou aspecto translúcido e opticamente límpido, assim 
como descrito por DAMASCENO et al. (2011) para Nanoemulsões. 3.1.2 Índice de 
Refração A partir da leitura no Refratômetro de Abbé, o valor do índice de refração obtido 
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para a NEOC foi 1,3884, próximo ao obtido por Neves et al. (2018), para sistemas claros 
e transparentes ou translúcidos. 3.1.3 Tamanho de Gotícula, PDI e Potencial Zeta A 
Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na análise por espalhamento dinâmico de luz 
(DLS – Dynamic Light Scattering). Parâmetro Resultado Tamanho de Gotícula (nm) 
225,3 ± 2,316 PDI 0,315 ± 0,034 Potencial Zeta (mV) - 40 Tabela 2. Resultados da 
análise por DLS. Com o valor obtido para tamanho de gotícula de 225,3 ± 2,316 nm, o 
sistema obtido pode ser classificado como Nanoemulsão, uma vez que estas se 
apresentam com valores reduzidos para este parâmetro, entre 100 nm – 300 nm11. 3.2 
Caracterização físico-química dos FNEOC Os filmes poliméricos de quitosana com óleo 
de copaíba obtidos a partir das técnicas descritas anteriormente estão representados 
na Figura 2. 3.2.1 Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 
Os espectros de infravermelho relativos ao OC, FB, FNEOC e FOC estão representados 
na Figura 3. O espectro do OC apresenta bandas de absorção em 2950, 2925 e 2855 
cm-1 – característico de vibrações de estiramento C-H –, em 1690 cm-1 – característico 
de vibração de estiramento C=O –, em 1643 cm-1 – característico de vibração de 
estiramento C=C de cicloalcanos –, em 1447 cm-1 – característico de deformação 
assimétrica C-H de metil –, em 1367 cm-1 – característico de deformação simétrica C-
H de metil – e em 886 cm-1 – característico de deformação fora do plano C-H de 
alcanos15. Estudos anteriores também mostraram bandas de absorção para o OC em 
número de onda semelhantes13. No espectro do FB observa-se bandas de absorção 
em torno de 3300 cm-1 – referente à sobreposição de absorções características de OH 
e NH2 –, em 2929 e 2867 cm-1 – característico de vibrações de estiramento C-H –, em 
1645 cm-1 – característico de vibração de estiramento C=O de amida –, em 1560 e 1545 
cm-1 – característico de deformação NH2 –, em 1408 cm-1 – característico de 
estiramento simétrico de Ácido Carboxílico –, em 1380 cm-1 – característico de 
deformação simétrica C-H –, em 1151, 1065 e 1026 cm-1 – vibrações características de 
estiramento C-O de álcool e fenol –, em 947 e 896 cm-1 – característico de deformações 
C-H, como também foi observado em outros estudos10,15. Nos espectros do FNEOC e 
FOC observa-se uma predominância das absorções características do FB e absorções 
típicas do OC reduzidas, indicando a incorporação do óleo na matriz polimérica, efeito 
que também foi observado em outros estudos com este polímero10. 3.2.2 Análise 
Térmica por Termogravimetria (TG) A Figura 4 apresenta as curvas termogravimétricas 
para óleo de copaíba, filme branco, FNEOC e FOC. A Tabela 3 apresenta os dados de 
temperatura e perda de massa das amostras analisadas. Na curva do OC, observa-se 
3 etapas de degradação térmica, sendo a primeira devido à volatilização13. Na curva 
do FNEOC, observam-se 3 etapas, dentre as quais destaca-se, a primeira que 
corresponde a evaporação de resíduos de água e ácido acético no filme, e a segunda 
que corresponde à desidratação, despolimerização e decomposição do polímero14. Na 
curva do FOC foram observadas 2 etapas de perda de massa correspondentes aos 
mesmos eventos identificados para o FNEOC. Diante desses resultados, observa-se 
uma proteção térmica dos filmes poliméricos ao óleo de copaíba, possivelmente devido 
a interação entre as unidades poliméricas da quitosana e o óleo essencial que retarda 
a degradação térmica14. Avaliação da atividade antifúngica O teste de disco-difusão 
fornece resultados qualitativos. É um dos métodos de suscetibilidade mais simples, 
confiável e mais utilizado pelos laboratórios de microbiologia. O seu princípio básico é 
a difusão do composto na superfície do ágar17, neste caso, a difusão deu-se a partir de 
um disco de tamanho padronizado dos filmes poliméricos testados com o óleo de 
copaíba incorporado em sua matriz. A Figura 5 demonstra os resultados obtidos após 
incubação das placas por 48 horas. Observou-se que apenas o FNEOC apresentou 
atividade antifúngica contra a cepa de Candida albincans testada, com um halo de 
inibição de 12 mm. Este dado está relacionado não somente a sensibilidade ao óleo de 
copaíba, mas também a capacidade de difusão no meio de cultura17. Dessa forma, 
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constatou-se que o sistema nanoemulsionado proporcionou uma melhor difusão no 
meio, uma vez que se trata de um sistema carreador de compostos hidrofóbicos. 
 
Conclusão 

 
Usando uma nanoemulsão como sistema carreador de compostos lipossolúveis e de 
fase aquosa ligeiramente ácida, foi possível incorporar o Óleo essencial de Copaíba em 
uma matriz polimérica de Quitosana, obtendo-se filmes poliméricos que podem se tornar 
uma alternativa terapêutica para tratamento tópico de injúrias da pele que se tornam 
propícias ao desenvolvimento de Candida albicans. A técnica de DLS confirmou a 
obtenção do sistema nanoemulsionado e as demais técnicas utilizadas na 
caracterização dos FNEOC e FOC, demonstraram que o óleo foi adequadamente 
incorporado na rede polimérica por meio das duas técnicas, acarretando mudanças nas 
características físico-químicas, como prevalência do padrão de absorção no 
infravermelho e além da melhora na estabilidade térmica. Contudo, a avaliação da 
atividade antifúngica demonstrou que o sistema carreador nanoemulsionado 
incrementou a difusão do óleo de copaíba no meio de cultura e consequentemente 
produziu um halo de inibição do crescimento microbiano de 12 mm, sugerindo que a 
utilização deste sistema no desenvolvimento de um produto de uso tópico favorecerá a 
eficácia desejada. Estudos posteriores são necessários para avaliar e confirmar a 
atividade antifúngica por métodos mais específicos. 
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Tabela 1. Formulação – NEOC. 

 

 

Figura 1. NEOC 
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Tabela 2. Resultados da análise por DLS 

 

 

Figura 2. Filmes Poliméricos de Quitosana com óleo de copaíba obtidos por (A) Sistema 
nanoemulsionado, (B) Incorporação direta. (C) Filme branco de quitosana 

 

 

Figura 3. Espectros de Infravermelho: (A) Óleo de copaíba, (B) FB, (C) FNEOC e (D) 
FOC 
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Figura 4. Curvas termogravimétricas: (A) FB, (B) Óleo de copaíba, (C) FNEOC e (D) 
FOC. 

 

 

Tabela 3. Etapas de perda de massa 
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Figura 5. (A) Meios de cultura com cepas de Candida spp. (B) Inóculo de Candida 
albicans, com 1 – FOC, 2 – FNEOC, 3- Controle negativo e Branco 
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TÍTULO: Selaginella convoluta: aplicação do extrato aquoso e estudo da ocorrência do 

alcaloide anabasina 

Resumo 

Das espécies pertencentes a grande família Selaginellaceae, Selaginella convoluta é a 
única de ocorrência em ambiente semi-árido sendo endêmica em região de Caatinga. 
Apresentando diferenciais metabólicos que a tornam interessantes do ponto de vista 
molecular, esta espécie ganha evidência principalmente pela ocorrência de classes 
moleculares tais como alcaloides e compostos fenólicos que são reportados como 
possuidores das mais diversas atividades biológicas e são de grande interesse para a 
indústria farmacêutica em doenças de grande importância na atualidade. S. convoluta, 
denominada popularmente por mão-fechada, é usada em âmbito popular em 
enfermidades relacionadas ao trato geniturinário feminino, como amenorreia e 
infertilidade, no entanto, o gênero apresenta uma versatilidade enorme na produção de 
compostos e atividades já reportadas na literatura. Neste plano de trabalho, o foco foi 
direcionado a execução de experimentos para a obtenção e posterior aplicação do 
extrato aquoso de S. convoluta em uma formulação farmacêutica com ação sobre o 
parasita Trichomonas vaginalis, e também no isolamento do alcaloide anabasina das 
partes aéreas da espécie Nicotiana glauca para produção de um padrão analítico que 
auxilie nos estudos da ocorrência deste alcaloide em S. convoluta, sendo o relato inédito 
em espécies do gênero e do grande grupo das pteridófitas. 
 
Palavras-chave: Selaginella convoluta; Alcaloides; Fitoquímica; Metabolismo vegetal 

TITLE: Selaginella convoluta: aqueous extract aplication and study of the occurrence of 

anabasine alkaloid 

Abstract 

From the species belonging to the large family Selaginellaceae, Selaginella convoluta is 
the only one that occurs in a semi-arid environment and is endemic in Caatinga region. 
Presenting metabolic differentials that make it molecularly interesting, this species is 
evidenced mainly by the occurrence of molecular classes such as alkaloids and phenolic 
compounds that are reported to possess the most diverse biological activities and are of 
great interest to the pharmaceutical industry in diseases of great importance today. S. 
convoluta, popularly called mão-fechada, is widely used in diseases related to the female 
genitourinary tract, such as amenorrhea and infertility, however, the genre has enormous 
versatility in the production of compounds and activities already reported in the literature. 
In this work plan, the focus was directed to the execution of experiments for obtaining 
and subsequent application of aqueous extract of S. convoluta in a pharmaceutical 
formulation with action on the parasite Trichomonas vaginalis, and also the isolation of 
anabasine alkaloid from the aerial parts of the species. Nicotiana glauca for the 
production of an analytical pattern that helps in the study of the occurrence of this alkaloid 
in S. convoluta, being the unpublished report in species of the genus and the large group 
of pteridophytes. 
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Keywords: Selaginella convoluta; Alkaloids; Phytochemistry; Plant metabolism 

Introdução 
Na família Selaginellaceae, grande parte das espécies pertencentes ao seu único 
gênero (Selaginella) possuem a capacidade de tolerarem de maneira excepcional a 
dessecação, encaixando-se num seleto grupo de plantas (0,15% do percentual vegetal 
existente na terra) denominadas ‘’plantas de ressurreição’’ (ZHANG, BARTELS, 2018). 
Sendo uma família vegetal bastante primitiva, datando de 400 milhões de anos (BANKS, 
2009), estes organismos são bastante utilizados como modelos em estudos de evolução 
vegetal, no entanto, apesar de antigo, o metabolismo destas espécies demonstra-se 
muito interessante sob a ótica molecular, ocorrendo classes de compostos que muito 
interessam a indústria farmacêutica e representam um grande diferencial que aliado as 
condições climáticas do habitat de inserção demonstram oportunidades de descoberta 
neste sentido. O uso tradicional de plantas em âmbito medicinal data de milênios, sendo 
este conhecimento transmitido de geração em geração a principal motivação que 
impulsiona estudos mais refinados que busquem na complexidade metabólica vegetal 
a resposta molecular na procura por compostos que desempenhem boa performance 
no tratamento das mais diversas enfermidades da atualidade. Selaginella convoluta, 
espécie pertencente a região semi-árida do estado do Rio Grande do Norte, conhecida 
popularmente por mão-fechada, é utilizada principalmente em meio popular no 
tratamento de enfermidades relacionadas ao sistema reprodutor feminino, se encontra 
no grupo de plantas de ressurreição e em estudos fitoquímicos recentes revelou seu 
enorme potencial molecular pela ocorrência de diversas classes de alcaloides e 
compostos fenólicos incluindo nesta segunda classe os flavonoides, biflavonoides, e 
selaginelinas, moléculas já muito bem relatadas na literatura como possuidoras de 
atividade biológica bem como a ocorrência de novos compostos pertencentes a tais 
classes que atribuem ainda mais relevância a espécie S. convoluta em relação as de 
ocorrência em ambientes não semi-áridos (SÁ, 2012 ; WENG; NOEL, 2014). Afim de 
explorar o potencial molecular desta espécie, tomando como norte a evidência da ação 
anti Trichomonas vaginalis desempenhada pelo extrato aquoso de S. convoluta, e pelo 
ineditismo na ocorrência do alcaloide de núcleo piridínico anabasina em espécies de 
gênero, bem como no grande grupo das pteridófitas, foram traçados basicamente dois 
planos de execução: 1) na preparação dos extratos brutos de S. convoluta para posterior 
incorporação em forma farmacêutica semi-sólida na elaboração de um medicamento 
fitoterápico com ação anti T. vaginalis, e 2) no isolamento da anabasina a partir da 
espécie Nicotiana glauca, vegetal amplamente usado na obtenção deste alcaloide, 
sendo este seu metabólito majoritário, para utilização deste alcaloide, pós isolamento e 
purificação, como um padrão analítico para auxílio no estudo da ocorrência da 
anabasina em S. convoluta. Portanto, afim de contribuir com informações tanto acerca 
desta espécie, única em ambiente de Caatinga e singular quanto a ocorrência de 
metabólitos, fez-se a necessidade desta investigação minuciosa que contribui ainda 
mais no percurso de desenvolvimento e inovação da química de produtos naturais em 
contexto de Caatinga enquanto ambiente rico e auspicioso no cenário científico atual. 
 
Metodologia 
 
Para a etapa de formulação o material vegetal foi coletado na Estação Ecológica do 
Seridó (ESEC), localizada no município de Serra Negra do Norte (RN) no dia 
08/04/2019, o material foi secado em estufa de ar circulante a 45 °C por aproxidamente 
três dias e posteriormente reduzido pela pulverização em blender para a preparação 
dos extratos. Utilizando-se somente das partes aéreas secas e trituradas de S. 
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convoluta os extratos foram preparados utilizando-se uma metodologia adaptada que a 
partir das evidências obtidas em estudo in vitro que atestaou a ação desejada anti T. 
vaginalis, com isso, padronizou-se o método extrativo que procedeu-se da seguinte 
maneira: primeiramente, o material vegetal seco foi submetido a extração por metanol 
grau HPLC na proporção de 100 gramas de material vegetal para 1000 mililitros de 
metanol onde posteriormente utilizou-se o banho de ultrassom por 15 minutos visando 
melhor extrair os compostos de interesse. O extrato metanólico foi filtrado em papel e 
sujeito a partição liquido/liquido, utilizando-se clorofórmio na proporção de 1000 mililitros 
de extrato para 667 mililitros de clorofórmio, prosseguindo a partir disto para uma etapa 
de incubação em shaker a 37 °C por 15 minutos a 80 rpm, visando a migração de 
componentes indesejáveis à fração clorofórmica, sendo a metanólica a fração de 
interesse. Pós etapa de redução do extrato, adicinou-se 400 mililitros de água e 
submeteu-se a agitação magnética por 15 minutos, onde posteriormente incubou-se 
este preparado ‘’overnight’’ em funil de separação para isolamento das frações polar e 
apolar. Por fim, as frações foram coletadas individualmente e rotaevaporadas, sendo a 
fração clorofórmica reservada para futura análise, e a fração aquosa liofilizada para 
aplicação na formulação do gel com ação sobre T. vaginalis. No isolamento da 
anabasina, realizou-se a coleta do material vegetal também na ESEC, onde as folhas 
foram secas em estufa de ar circulante a 45 °C e posteriormente trituradas em blender. 
Em seguida, submeteu-se o material vegetal seco a maceração em etanol à 95% 
utilizando a proporção de 1 grama de material vegetal seco para 10 mililitros do líquido 
extrator por pelo menos 24 horas. Subsequentemente, o extrato foi filtrado em papel e 
o etanol foi rotaevaporado para obtenção do extrato bruto aquoso, onde tomando como 
referência uma metodologia de isolamento de alcaloides geralmente encontrados em 
plantas do gênero Nicotiana previamente encontrada em uma base de dados se 
submeteu o extrato bruto aquoso a ressupensão em um tampão de acetato de sódio à 
0,1 M para melhor conservação do extrato. Após ressuspensão, o extrato passou por 
uma agitação magnética e realizou-se a filtração do mesmo para eliminação de 
impurezas de natureza insolúvel que permaneceram precipitadas no extrato com 
tampão, adiante realizou-se a extração dos alcaloides presentes no extrato por meio da 
metodologia de extração em fase sólida de troca iônica do tipo catiônica, onde filtrou-se 
a amostra a ser utilizada em filtro milipore de 45 micrometros, adicionou-se à amostra 
ácido acético glacial na proporção de 6 mililitros de extrato para 300 microlitros de ácido 
acético (preparou-se 30 mililitros de extrato acidificado), para fazer com que os 
alcaloides adquirissem carga e adsorvessem a coluna para posterior eluição. A coluna 
utilizada possuía como sorbente 500 miligramas de ácido benzenossulfônico e foi 
ambientada com 9 mililitros de metanol/ácido acético 1 M (80:20, v/v) e após 
ambientação adicionou-se os 30 mililitros de extrato que foram posteriormente eluidos 
com 30 mililitros de fase móvel constituída por diclorometano/isopraponol/hidróxido de 
amônio (70:26:4, v/v/v). As frações obtidas a cada passagem do extrato pela coluna (6 
mililitros) foram reservadas para visualização do limite de saturação da coluna por 
cromatografia em camada delgada (CCD), o eluido foi rotaevaporado, e os alcaloides 
ressuspensos em metanol, onde se visualizou a presença dos alcaloides isolados em 
cromatografia. Para a cromatografia utilizou-se primeiramente como fase móvel 
clorofórmio/metanol (7:3, v/v) onde o alcaloide revelado apresentou-se próximo ao 
fronte da placa, e com o intuito de diminuir o rf diminui-se a polaridade da fase móvel 
aumentando a quantidade de clorofórmio para permitir uma maior interação dos 
alcaloides com a fase móvel, uma vez que a sílica é polar, utilizando-se a proporção de 
clorofórmio/metanol (85:15, v/v) e obtendo-se uma melhor resolução na cromatografia 
posteriormente revelada com o dragendorff. 
 
Resultados e Discussões 
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Ainda serão realizados os testes de eficácia e estabilidade da formulação com extrato 
de S. convoluta. A forma farmacêutica escolhida consiste em um polímero que 
conservasse líquido até encontrar o ambiente fisiológico, adquirindo então a 
característica de gel para melhor permanência neste ambiente e assim melhor 
performance. As classes de compostos identificadas no extrato de S. convoluta 
representam a planta como fonte de compostos já amplamente reportados na literatura 
como possuidores das mais diversas atividades biológicas (alcaloides e fenólicos) bem 
como a ocorrência de novos e exclusivos compostos a esta espécie, estes dados foram 
obtidos a partir da análise de Molecular Networking dos espectros de massa 
conseguidos na elucidação da ultraestrutura do extrato de S. convoluta. Quanto ao 
isolamento dos alcaloides presentes na N. glauca foi vista a saturação da coluna de 
ácido benzenossulfônico a partir de 18 mililitros aplicados tendo como um rendimento 
final (pela aplicação de 42 mililitros de extrato acidificado) de 65 miligramas de 
alcaloides isolados não purificados, onde a partir de outras técnicas de extração e 
identificação será possível a purificação e a partir daí elaboração do padrão de 
anabasina. 
 
Conclusão 
 
Logo, novas etapas neste percurso de estudos incluem a realização dos testes de 
desempenho e controle da qualidade da formulação nesta proposta de medicamento 
fitoterápico, bem como são necessários ainda alguns ensaios que complementem a 
realização do isolamento propriamente dito da anabasina dentro do pool de alcaloides 
da Nicotiana glauca, sendo uma alternativa em estudar a ocorrência deste alcaloide em 
S. convoluta e permitindo avanços nos estudos quanto a sua utilização futuramente, 
onde uma das principais propostas seria sua atividade como pesticida levantada pelo 
autor Amoabeng et al. (2018), substituindo os agrotóxicos de origem puramente química 
por alternativas que contribuam com as integridades humana e ambiental. 
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TÍTULO: Reflexão sobre a construção simbólica no espetáculo Um abraço afrobrasileiro 

do grupo parafolclórico da UFRN 

Resumo 

Com quase 30 anos de existência, o Grupo Parafolclórico da UFRN vem trabalhando o 
reavivamento e preservação da cultura popular através da dança. A partir desta ideia, 
alicerçado na metodologia fenomenológica, a qual apresenta o mundo vivido como fonte 
primordial de conhecimento, na presente pesquisa desenvolve-se uma reflexão acerca 
da construção cultural e simbólica presente nos espetáculos produzidos pelo grupo, bem 
como sua importância no cenário regional e nacional e na ampliação do olhar sobre as 
manifestações culturais no âmbito da Educação Física. 
 
Palavras-chave: Símbolo; cultura; Educação Física; grupo parafolclórico; afro-brasil. 

TITLE: A REFLECTION ON SYMBOLIC AND CULTURAL CONSTRUCTION IN THE 

GRUPO PARAFOLCLÓRICO DA UFRN 

Abstract 

With almost 30 years of existence, the UFRN Parafolcloric Group has been working to 
revive and preserve popular culture through dance. From this idea, based on the 
phenomenological methodology, which presents the lived world as a primordial source 
of knowledge, this research develops a reflection about the cultural and symbolic 
construction present in the shows produced by the group, as well as its importance in 
the regional scenario. and national and in the broadening of the look on the cultural 
manifestations in the scope of the Physical Education. 
 
Keywords: Symbol; culture; Physical Educatio; parafolchloric group; Afro-Brazil. 

Introdução 

Criado em 1991, pela professora Rita Luzia de Souza Santos, o Grupo Parafolclórico da 
UFRN mantém-se até os dias atuais como um dos projetos de extensão da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Gerado no intuito de preservar as tradições de um 
povo, a partir de espetáculos únicos, o grupo através de um novo olhar cênico, 
ressignifica e divulga os folguedos tradicionais, em seus saberes culturais, simbólicos e 
artísticos, imprimindo-lhes novos sentidos.Com 28 anos de trabalho e divulgação da 
cultura brasileira, o grupo possui um longo histórico de viagens nacionais e 
internacionais em festivais folclóricos, que visam a valorização das tradições e 
integração dos povos; dentre os quais estão os estados de São Paulo, Paraná, Paraíba, 
assim como os países Alemanha, Portugal, Espanha, México, China, Colômbia, 
Argentina e Peru. A partir deste entendimento, no referente trabalho é lançado um olhar 
para a construção cultural e simbólica desenvolvidos no grupo Parafolclórico da UFRN, 
tendo como referência espetáculos como “Afro-Brasil”, “Folguedos”, “Flor do Lírio”, 
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“Guarnicê”, “Ensaiei o meu samba o ano inteiro”, dentre outros. Como também sua 
importância no cenário educativo, cultural regional e nacional. 

A cada espetáculo, o Grupo Parafolclórico da UFRN, compõe um trabalho que abraça 
diferentes manifestações culturais brasileiras, a exemplo do intitulado Afro-Brasil, onde 
é evidenciado diferentes danças da cultura afro-brasileira, no sentido de reafirmar o 
Brasil, enquanto um país que apresenta fortes características populares tradicionais, 
escritos pelas mãos africanas, indígenas e europeia. No período colonial, a mistura das 
expressões culturais dos africanos trazidos como escravos ao Brasil, os indígenas já 
nativos e os europeus colonizadores, originou uma mistura cultural que hoje 
conhecemos como afro-brasil, como evidência Mattos (2004). Neste presente trecho da 
história, ainda que o cenário opressor da escravidão os torturasse, mantiveram vivas, 
criaram e ressignificaram as manifestações culturais e simbólicas de seu povo, 
expressadas em seus corpos. 

Lançando um olhar investigativo para estas diferentes manifestações artísticas 
tradicionais, apresentadas nos espetáculos já desenvolvidos, o intuito é revelar distintas 
interpretações sobre as danças, os personagens, seus gestos e movimentos. Como 
também, estudar seu universo simbólico, que de acordo com Chevalier (2006), todas as 
artes se deparam com os símbolos em suas construções. Sendo assim, as danças 
populares, enquanto arte, criadas pelo povo, em seus diferentes sentidos culturais, 
também apresentam inúmeras significações simbólicas, revelando saberes diversos, a 
partir da consideração dos símbolos enquanto conhecimento infinito que revela cultura. 
Bem como, é de crença que o conhecimento revelado pela cultura e o universo 
simbólico, soma-se a estudos que apontam essas linguagens como fontes de 
conhecimento e de educação. Educação pensada além dos espaços formais, mas 
também presente no espaço da arte. Nesse sentido, tomamos em mãos questionários 
aplicados a dançarinos que compõe o projeto e espectadores, sobre qual a importância 
do Grupo Parafoclórico da UFRN? Para com isso, não somente compreender a estrutura 
do trabalho desenvolvido pelo grupo, como também investigar se este tem gerado bons 
resultados no campo do educação e cultura regional/nacional. 

 
Metodologia 

 

Apresentamos como referência metodológica a fenomenologia, que apresenta o mundo 
vivido como fonte primordial de conhecimento (Nóbrega, 1999). Identificamos, nas 
reflexões fenomenológicas, um método para nossa investigação, tendo em vista que a 
compreensão do universo das danças populares brasileiras, imersas na cultura e 
simbologias, a partir dos vários contextos artísticos e culturais, pode amplificar a 
compreensão fenomenológica, realçando a tese do corpo sensível, aberto a diferentes 
compreensões e vivências, atado a um certo mundo, configurado por significações 
existenciais. 

Além disso, como técnica de pesquisa destacamos a rede de significados, que consiste 
em colher de várias fontes interpretativas, com diferentes sentidos para o fenômeno 
estudado, tais como, textos, livros, descrições de cenas do espetáculo, fotografias, 
entrevistas com ex-integrantes do grupo, dentre outras fontes. Essas fontes, formam 
uma rede de significados sobre o fenômeno investigado, ampliando seus sentidos e 
evidenciando conhecimento, esse sempre pensado como aberto e inacabado (Bicudo, 
2011). 
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Resultados e Discussões 
 
Mais do que uma das variadas formas de arte, a dança é um registro de vida, de força 
e de expressão (Vianna, 2005). A expressividade é uma característica inerente do ser 
racional e essa particularidade motivou os homens primitivos do paleolítico, antes 
mesmo da linguagem verbal, através de gestos rítmicos e repetitivos, a estabelecer uma 
comunicação rudimentar. Anos mais tarde, movimentos ritmados e sequenciais, com 
cunho ritualístico, ganham a crença de serem capazes de permitir uma caça e colheita 
produtivas (Portinari, 1995). Tal como registra as pinturas rupestres do período 
mesolítico, e ainda nos dias atuais, a cultura dos “bushmen” da África do Sul, que dança 
em torno de um animal a ser abatido. 

A dança seguiu a evolução do homem, e moldou-se de acordo com os períodos e 
circunstância, entretanto as classificadas como populares sempre estiveram presentes 
durante o decorrer dos anos, e, nos dias atuais ainda existem comunidades que 
permanecem mantendo a tradição das danças que honram seus deuses, as forças da 
natureza e momentos especiais para o grupo (Portinari, 1995). “Se existe uma dança 
mais natural, ela está no âmbito da expressão popular, em que é exercida sem 
sofisticação”, (Klauss Vianna, 2005, A Dança, pag.104). Uma arte produzida 
espontaneamente num grupo em comum e sem a necessidade de materiais, a partir do 
convívio de experiências, atua como fator de integração em celebrações. 

Tendo em vista o entendimento de que danças populares são mais do que 
manifestações do corpo em movimento, são expressões artísticas que retratam a vida 
e caracterizam um povo, o Grupo Parafolclórico da UFRN, em cada um de seus 
trabalhos, busca ressignificar e divulgar os folguedos tradicionais, em seus saberes 
culturais, simbólicos e artísticos, imprimindo-lhes novos sentidos, no intuito de preservá-
los como patrimônios imateriais do Brasil. Dentre os muitos exemplos, temos o 
espetáculo Afro-Brasil, onde é abordado as várias manifestações da cultura afro-
brasileira, essa que, segundo Fraga e Albuquerque (2009), são as manifestações 
surgidas a partir das interações sociais, afetivas e históricas entre os mais variados 
grupos .sociais que conviveram no Brasil a partir do seu descobrimentos, são eles os 
índios nativos, negros trazidos como escravos da África e os portugueses colonizadores. 

Analisando mais afundo os espetáculos desenvolvidos, é percebido que nas 
coreografias existem elementos simbólicos, que em particular possuem significados 
profundos e de extrema importância na história contada, a exemplo da roda presente na 
capoeira, componente este que presenciamos nos espetáculos Afro-Brasil e Folguedos. 
A roda, segundo Chevalier e Gheerbrant (2006) traz um significado de ciclo e 
movimentação, a partir do entendimento da situação cruel em que viviam os negros 
africanos escravizados no período do Brasil Colônia. 

Podemos citar também o espetáculo Folguedos, que teve sua estreia em 2000, no 
Teatro Alberto Maranhão, Natal. Nesses espetáculos percebemos a construção e 
divulgação de diversas manifestações culturais brasileiras. Destacamos o trabalho com 
o macaratu, cujos personagens Dama de Paço, baianas, caboclos de pena e de lança, 
evidenciam em seus corpos e movimento, o universo da cultura negra. 

De acordo com Freire e Medeiros (2018), existem dois tipos de maracatus, o maracatu 
de baque solto e o maracatu de baque virado, que se diferenciam pelo ritmo do batuque 
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e pelos personagens. No Grupo Parafoclórico, percebemos o entrelaçar desses dois 
maracatus e seus valores simbólicos. 

Sobre a construção simbólica apresentada na coreografia do maracatu, percebemos a 
presença dos orixás com suas simbologias dos elementos da natureza, água, fogo, ar 
e terra. Esses elementos simbólicos apresentados na dança dos orixás nos apresentam 
significações diversas que são atribuídas a cada gestualidade, que trazem marcas da 
cultura rica em sentidos, como evidência Medeiros (2017). 

Além da dança dos orixás, que abrem a coreografia do maracatu, percebemos também 
a presença de uma personagem que é exaltada no maracatu apresentado no espetáculo 
folguedos do Grupo Parafolclórico da UFRN, a Dama de Paço. Essa personagem dança 
carregando uma boneca, chamada calunga. Essa boneca é um símbolo dessa dança 
carregando em si diversas significações, dentre elas, a união dos santos da cultura afro-
brasileira. Nesse sentido, trata-se de um símbolo sagrado, como reflete Medeiros (2017, 
p.241): “a calunga, enquanto símbolo sagrado, é carregada pela dama de paço que tem 
a função de dançar evidenciando esse símbolo carregado de significações sagradas, 
que nas mãos da dama de paço, também parece dançar”. 

Além dos espetáculos anteriormente mencionados, podemos refletir também sobre 
outro espetáculo importante para pensarmos sobre a construção simbólica e cultural do 
grupo Parafolclorico da UFRN, o espetáculo “Ensaiei o meu samba o ano inteiro”, que 
teve sua estreia na Cidade do México em 2014 e no Brasil em 2015. Nesse espetáculo, 
percebemos a criação de diversos sentidos evidenciados nos corpos e gestos dos 
bailarinos, sobre o samba. O samba como dono do corpo, de acordo com Sodré (1998, 
p.11): “O corpo exigido pela sincopa do samba é aquele mesmo que a escravatura 
procurava violentar e reprimir culturalmente na história brasileira: o corpo do negro”. 

Nesse sentido o Grupo Parafolclórico revela, nesse espetáculo, o corpo negro 
evidenciado nas danças do Lundu e do samba de roda, onde os gestos simbolizam a 
cultura de um povo, que mesmo sofrendo inúmeras interdições, apresentou, divulgou e 
construiu cultura, evidenciada em cada gesto, em cada movimento dançante. Os giros, 
os meneios dos quadris, as palmas das mãos, os, os rebolados, os encontros dos 
corpos, os toques sensuais, as umbigadas, os jogos dos corpos, o toque do tambor, são 
apresentados pelo Grupo Parafolclórico da UFRN, como sentidos de corpos que não 
cessaram de produzir cultura e símbolos que se confundem com suas próprias vidas. 

E nessa construção de sentidos e sentimentos, em quase 30 anos de projeto, sua 
importância é reconhecida tanto a nível estadual quanto internacional. Em uma 
entrevista realizada com os componentes do Parafolclórico e espectadores, foi notório 
o quão grandioso e significativo vem sendo o desenvolvimento deste trabalho no campo 
cultural. Os relatos abordam os projetos sociais, onde trechos do espetáculo são 
levados às aberturas de eventos escolares, oficinas para o público externo pelo Rio 
Grande do Norte em colaboração com outro projeto da universidade: Trilhas Potiguares. 
Além das contribuições para a sociedade, houve ênfases nos auxílios aos dançarinos 
que compõe a equipe. Interação social entre a comunidade, alunos, servidores e público 
externo que podem construir o grupo. Através das bolsas auxilio para os estudantes 
com dificuldades socioeconômicas, e, oportunidades de intercambio, afim de abrir o 
leque de conhecimento e aprendizado de outras culturas em festivais de dança. 

Como relatado nas entrevistas, o projeto é capaz de contribuir aos trabalhos acadêmicos 
diversos e a formação do profissional como individuo de uma sociedade eclética, a partir 
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do conhecimento das diversas culturas e o trabalho corporal expressivo, um 
ensinamento interpessoal pautado na experiencia prática, como cita Medeiros (2016), 

“A educação não prioriza formulações definitivas, mas, assim como nos símbolos o 
paradoxo faz parte dos processos educativos, permitindo experiências que vão além 
das simplificações pré-determinadas. Ao reunir os elementos separados, como 
Chevalier (2006) evidência, os símbolos reúnem o céu e a terra, a matéria e o espírito, 
a natureza e a cultura, o real e o sonho, o inconsciente e a consciência. A educação 
como prática simbólica reúne sentidos e significados constantemente reatualizados 
como percebemos nas diferentes maneiras de dançar, de celebrar, de representar os 
mitos e figuras do imaginário.” 

 
Conclusão 

 
Sendo assim, o presente projeto possibilitou reflexões acerca das manifestações 
culturais brasileiras, bem como os diversos sentidos culturais e simbólicos construídos 
nos espetáculos do Grupo Parafolclorico da UFRN, dentre eles: Afro-Brasil, Folguedos 
e Ensaiei o meu samba o ano inteiro. É perceptível a importância da construção 
simbólica e cultural, entendendo, as diferentes interpretações que há nos horizontes 
simbólicos circundantes da cultura. Entre cada linha aqui escrita, sendo também 
salientado a representatividade que o grupo Parafolclórico da UFRN proporciona ao 
reviver a cultura popular através da dança, assim como o reconhecimento da 
importância deste projeto e seus frutos no âmbito da Educação Física. 

A educação física, área que tem a dança como um de seus temas de pesquisa e de 
estudos, deve estar cada vez mais atenta ao poder artístico da dança em revelar tantos 
sentidos que estão presentes nos gestos, nas cores, nos sons, nos corpos, que 
evidenciam cultura e símbolos, conhecimentos importantes a serem pensados, 
vivenciados e ressignificados no âmbito da educação física, em ambientes educativos 
diversos. 

Acreditamos na importância e na necessidade de um olhar mais profundo acerca dessas 
manifestações, a partir do conhecimento cultural e também simbólico. Os símbolos 
dependem de cada cultura, como Medeiros (2016) reflete em sua obra a capacidade de 
um mesmo símbolo expressar vários significados dependendo da ótica em que esse é 
observado, como também evidenciam muitos aspectos dos modos de ser, de conviver 
e crer dos diferentes povos, revelando importantes conhecimentos que podem e devem 
ser revelados dentro da educação física. Percebe-se então que a dança não se trata 
apenas de movimentos ritmados, mas sim de expressões corporais sentidas que se 
fazem ser, e, que carregam em si significados. 

Por fim, acreditamos que as manifestações populares ocupam espaços privilegiados 
para pensarmos sobre os corpos que se expressam, sobre a cultura dos diferentes 
povos que aqui estiveram e que deixaram suas marcas, revelando conhecimentos 
amplos e que são de suma importância pois constituem a história do país, e esta vem 
se reverberando e se ressignificando através dos anos. A Educação física deve estar 
atenta para o contexto em que as diferentes manifestações estão inseridas, aos saberes 
que são produzidos e divulgados em cada gesto e movimentação. Assim, a valorização 
e contextualização será feita, ampliando os horizontes significativos da dança, dentro 
do contexto da educação física. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1661 

 

 
Referências 
 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Pesquisa qualitativa segundo a visão 
fenomenológica. São Paulo: Cortez, 2011.  
_____. Dicionário do folclore brasileiro. Belo Horizonte; Itatiaia; São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1988. 
_____. História dos nossos gestos. São Paulo: Global, 2003.  
CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, 
figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.  
FREIRE, Isabel Batista freire; MEDEIROS, Rosie Marie Nascimento. Tambor, voz e 
corpo: Sentidos simbólicos e culturais do Maracatu Nação Leão Coroado in: NÓBREGA, 
Terezinha Petrucia. Estesia: Corpo e fenomenologia em movimento. São Paulo: 
LiberArs, 2018.  
GURGEL, Deífilo. Espaço e tempo do folclore potiguar: folclore geral: folclore brasileiro. 
Natal/RN: Departamento Estadual de Imprensa, 2001.  
MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 
2014.  
MEDEIROS, Rosie Marie Nascimento. Uma educação tecida no corpo. São Paulo: 
Annablume, 2016.  
MEDEIROS, Rosie Marie Nascimento de Medeiros. Horizontes culturais e simbólicos 
das danças populares in: GOMES-DA-SILVA, Pierre Normando. Movimento Humano: 
incursões na educação e na cultura. Curitiba: Appris, 2017.  
NÓBREGA, Terezinha. Petrucia. Para uma teoria da corporeidade: Um diálogo com 
Merleau-Ponty e o pensamento complexo. Tese de doutorado, Piracicaba, SP, 1999.  
NÓBREGA, Terezinha Petrucia; VIANA, Raimundo Nonato Assunção. Espaço e tempo 
das danças populares: uma abordagem coreológica in: Revista do Paidéia: Revista 
Brasileira de ensino de arte e educação física. Natal: UFRN/PAIDEIA/MEC, 2006.  
PALLOTTINI, Renata. Dramatugia: a construção da personagem. São Paulo: 
Perspectiva, 2013.  
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: a literatura medieval. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993. 
VIANNA, Klauss. A Dança. São Paulo: Sumuus Editorial, 2005.  
PORTINARI, Maribel. História da Dança. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1995.  
SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1662 

 

CÓDIGO: SB0668 

AUTOR: TAYNÁ BRAGA LEITE DE MELO 

COAUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO 

ORIENTADOR: HERBERT ARY ARZABE ANTEZAMA COSTA NOBREGA 

SISENANDO 

 

 

TÍTULO: ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO RIO GRANDE DO NORTE: 

LEVANTAMENTO TÓXICO-EPIDEMIOLÓGICO NO PERÍODO DE 2010 A 2017. 

Resumo 

 

Introdução: A atuação do veneno ocorre em sítios específicos de canais de sódio, 
desencadeando despolarização das membranas das células excitáveis e liberação de 
catecolaminas e acetilcolina que irão atuar no organismo. A gravidade depende da 
quantidade de veneno injetada, toxicidade, tamanho e espécie, entre outros. Objetivo: 
Investigar a tóxico-epidemiologia e o fluxo de informação de notificação de acidentes 
por escorpião no Brasil e, mais detalhadamente, no Estado do Rio Grande do Norte. 
Metodologia: Realizado um levantamento epidemiológico entre os anos de 2010 a 2017, 
através dos relatórios anuais do SINITOX e SINAN, no que se refere à zona, faixa etária 
e sexo, em níveis de Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte. Resultados: A zona com 
maior incidência é a zona urbana. A faixa etária de maior risco foi entre 20 e 49 anos. O 
sexo feminino é o mais atingido. Entre Março a Agosto teve maior incidência por está 
relacionado com a alta umidade e período chuvoso, pois escorpiões gostam da 
umidade. Conclusão: Os dados do presente estudo corroboram com os dados de outros 
estudos no Brasil, com apenas uma diferença em relação à faixa etária mais prevalente, 
que neste estudo foi de 20-49 anos de idade. Erradicar esses animais não é a melhor 
solução, mas sim, fazer um controle da população dos escorpiões, delimitando espaços 
na natureza, já que o animal é importante dentro do ciclo biológico. 

 
 
Palavras-chave: Acidentes com Escorpiões, Escorpião, Escorpionismo, Tityus 

serrulatus. 

TITLE: ACCIDENTS WITH POISONOUS ANIMALS IN RIO GRANDE DO NORTE: 

TOXIC-EPIDEMIOLOGICAL SURVEY FROM 2010 TO 2017. 

Abstract 

Introduction: Poisoning occurs at specific sodium channel sites, triggering depolarization 
of excitable cell membranes and release of catecholamine and acetylcholine that will act 
on the body. Severity depends on the amount of poison injected, toxicity, size and 
species, among others. Objective: To investigate the toxic epidemiology and scorpion 
accident reporting information flow in Brazil and in more detail in the state of Rio Grande 
do Norte. Methodology: An epidemiological survey was conducted between 2010 and 
2017, through annual reports from SINITOX and SINAN, regarding the zone, age group 
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and gender, in levels of Brazil, Northeast and Rio Grande do Norte. Results: The area 
with the highest incidence is the urban area. The age group most at risk was between 
20 and 49 years. The female is the hardest hit. From March to August had higher 
incidence because it is related to the high humidity and rainy season, because scorpions 
like the humidity. Conclusion: The data from the present study corroborate the data from 
other studies in Brazil, with only one difference in relation to the most prevalent age 
group, which in this study was 20-49 years old. Eradicating these animals is not the best 
solution, but controlling the population of scorpions, delimiting spaces in nature, since 
the animal is important within the biological cycle. 
 
Keywords: Accidents with Scorpions, Scorpion, Scorpionism, Tityus serrulatus. 

Introdução 

Os escorpiões, conhecidos como lacrau em algumas regiões do Brasil, são artrópodes 
terrestres quelicerados da classe Arachnida. Antigamente, eram considerados insetos 
do gênero Scorpio. A partir do século XIX, até os dias atuais, foram considerados dessa 
Classe (BRAZIL, 2010). São estruturados da seguinte forma: cefalotórax, tronco e 
cauda, respiração aérea, pulmões foliáceos, quatro pares de pernas locomotoras, 
apêndice ventral (pente), glândula de veneno e aguilhão inoculador. O comprimento 
varia entre 0,9 cm até 21cm, dependendo da espécie. São cobertos por pelos (cerdas) 
cuticulares quimiorreceptores e mecanorreceptores, principalmente nas pernas, que são 
suas principais estruturas sensoriais (BRAZIL, 2010; DA SILVA, 2012). 
O T. serrulatus se reproduz sem o macho (partenogênese). Dependendo da espécie, a 
gestação dura 2 meses ou 22 meses. A ninhada varia de 1 a 105 filhotes. Num período 
de 5 a 30 dias, os filhotes ficam no dorso da mãe até a primeira ou segunda muda. 
Algumas espécies vivem entre 2 a 10 anos, mas, outras chegam até 25 anos. (BRAZIL, 
2010; MARTINS e GARCIA, 2016) 
Possuem hábitos noturnos, se alimentam de baratas, insetos e aranhas. Gostam de 
ambientes úmidos e climas quentes. Apresentam ampla distribuição geográfica e estão 
em quase todos os ecossistemas terrestres. No ambiente urbano, apresenta uma boa 
capacidade de adaptação por encontrar abrigo e alimentação dentro e/ou próximo das 
residências, o que aumenta o risco de acidentes. Devido à alta capacidade de 
adaptação, os escorpiões podem ficar meses sem alimento e água, o que aumenta a 
sua resistência no ambiente (ALMEIDA, 2014; GOMEZ, DE LUCENA E LIMA, 2017). 
As regiões Norte e Nordeste concentram a maior variedade de espécies no Brasil, onde 
apenas o Nordeste apresenta 34 dessas, representando 26% do total brasileiro. O T. 
serrulatus e o T. stigmurus são os principais responsáveis por acidentes fatais. A Bahia 
se destaca por apresentar 27 espécies (BRAZIL, 2010). 
Sua importância médico-sanitária não é apenas pela incidência de acidentes ocorridos, 
mas, também, devido à ação do veneno (potencialidade e/ou letalidade). Todos são 
venenosos, mas, apenas 2% de todas as espécies no Brasil causam acidentes grave. 
Dos casos registrados de óbitos causados por animais peçonhentos no Brasil, cerca de 
30% são por escorpiões (BRAZIL, 2010; ALMEIDA, 2014). 
O veneno é uma mistura complexa de proteínas, aminoácidos e sais, sendo sintetizado 
nas glândulas do télson. Sua atuação é em sítios específicos de canais de sódio, 
desencadeando despolarização das membranas das células excitáveis e liberação de 
catecolaminas e acetilcolina que irão atuar em diversos sítios do organismo, sendo 
responsáveis pela maior parte dos sinais e sintomas associados a quadro toxicológico. 
Estudos realizados com componentes da peçonha do escorpião buscavam encontrar 
antídotos para casos de picadas, já outros, novas utilidades para essas substâncias, 
principalmente, em relação à interação da bioquímica estrutural com as ferramentas da 
biologia molecular (BRAZIL, 2010). 
A gravidade depende da quantidade de veneno injetada, toxicidade, tamanho e espécie 
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do escorpião, local da picada, idade e sensibilidade da pessoa ao veneno. Fatores 
relacionados ao tratamento também podem influenciar na gravidade do acidente, já que 
o diagnóstico precoce e o tratamento com soroterapia são ferramentas capazes de 
diminuir a gravidade. As manifestações clínicas podem ser local (ex.: dor, edema, 
hiperemia, sudorese e piloereção) ou sistêmica (ex.: distúrbios gastrointestinas, 
respiratórias, cardiocirculatórias e neurológicas). Com isso, os acidentes podem ser 
classificados em leves, moderados e graves (DE ANDRADE FILHO & CAMPOLINA, 
2013; BRAZIL, 2010). 
Devido sua abrangência no Brasil, importante capacidade adaptativa e alta letalidade, o 
presente estudo teve como objetivo investigar a tóxico-epidemiologia e o fluxo de 
notificação desses acidentes no Brasil e, mais detalhadamente, no Estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 

Foi realizado um levantamento epidemiológico, entre os anos de 2010 a 2017, através 
dos relatórios anuais do SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas) e SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificação) 
disponibilizados na internet. Esses dados foram analisados no que se refere à zona 
(rural e urbana), faixa etária do indivíduo (< 1 até 80+ anos) e o sexo (feminino e 
masculino), comparando em nível de Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Tabela 1 mostra as notificações e comparações em relação à zona. Em nível de Brasil, 
no período de 2010 a 2012 teve um aumento nos casos notificados, tanto na zona rural 
como na zona urbana. Já no período de 2013 a 2016, teve uma diminuição considerável 
nos casos notificados. Nos casos que não foram identificados, teve uma oscilação, 
porém, percebe-se um aumento nos anos de 2013, 2015 e 2016. 

Em nível de Nordeste, segundo o levantamento, ainda na Tabela 1, é possível a 
percepção de uma oscilação nas notificações dos casos ocorridos, tanto na zona rural 
como na urbana. Também, foi possível observar uma curva oscilatória nos casos não 
notificados, com evidente aumento da não notificação a partir do ano de 2013. Dos 
100% dos casos notificados no Brasil, em média, 56,26% dos casos ocorreram na região 
Nordeste, o que pode ser justificado por ser uma região que apresenta condições 
climáticas (temperatura e umidade) e sociais (pobreza) que potencializam o contato do 
homem com o animal, como relatado por DE ANDRADE FILHO & CAMPOLINA (2013). 

O Rio Grande do Norte concentra 2,49% dos casos notificados no Brasil e, segundo a 
Tabela 1, apresenta um perfil de predominância dos casos notificados na zona urbana, 
especialmente no ano de 2010, o que corrobora os dados do IBGE (2010) que mostram 
que uma maior densidade populacional nos ambientes urbanos e periurbanos, 
potencializando o risco de novos casos. 

É notável, na Tabela 1, que os casos notificados na zona urbana são muito maiores do 
que os da zona rural, o que pode ser justificado pelo fato dos escorpiões facilmente 
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encontrar abrigo e alimento nas residências e, também, pela rápida proliferação do 
escorpião, como relatado por ALMEIDA (2014). 

A tabela 2 mostra as notificações e comparações em relação à faixa etária. Observa-se, 
em níveis de Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, que as faixas mais atingidas estão 
entre os 20 - 49 anos de idade. Entre 20 e 29 supera o índice de maior notificação de 
caso, onde houve discordância do levantamento de dados de BARBOSA (2015), que 
relatou maior número de casos entre 15 e 24 anos. Foi possível observar que não houve 
uma boa notificação no Estado do Rio Grande do Norte onde, entre 2011 a 2013, não 
houve nenhum notificação. Nos demais anos estudados houve oscilação na curva. 

Já na Tabela 3, encontram-se as notificações e comparações em relação ao sexo da 
pessoa. É notado que o sexo feminino é o mais atingido, o que é confirmado por 
BARBOSA (2015). Essa situação pode ser explicada pela maior presença das mulheres 
em trabalhos domésticos. 

Num segundo momento, foram realizadas pesquisas no site do SINAN (Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação), pesquisa essa direcionada às notificações de 
casos apenas no Estado do Rio Grande do Norte (RN), no período de 2010 a 2017, de 
Janeiro a Dezembro. Ver Tabela 4. Segundo o levantamento, percebe-se uma oscilação 
nos casos notificados em cada mês, mostrando os meses em que mais ocorreram os 
acidentes com escorpiões. 

DINIZ (2015) relata dois fenômenos que ocorrem entre os meses de Fevereiro e Agosto, 
no Estado do Rio Grande do Norte, que são a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) 
e as POA (Perturbações Ondulatórias no Campo dos Alísios), há picos de chuvas entre 
esses meses. A região leste do RN, a intensidade das chuvas ocorre entre os meses de 
Abril e Julho. Já entre a costa e o interior do território potiguar, abrangendo áreas 
serranas e partes do litoral leste, apresentam chuvas entre os meses de Março e Junho 
(INFO ESCOLA, 2019). Baseado nessas informações pôde-se concluir que o aumento 
de casos notificados observado na Tabela 4, entre os meses de Março a Agosto, está 
relacionado com a alta umidade e período chuvoso entre esses meses, pois, os 
escorpiões são atraídos, também, por locais úmidos. Segundo BARBOSA (2015), as 
maiores incidências de casos ocorrem entre os meses de Abril a Outubro, pois, nesse 
meio termo encontra-se a estação chuvosa de Região Nordeste. 

 
Conclusão 

 
Os dados do presente estudo corroboram com os dados de outros estudos no Brasil, 
com apenas uma diferença em relação à faixa etária, onde meus resultados 
demonstram maior incidência entre 20 e 49 anos, o que diferencia de BARBOSA (2015), 
que apresentou maior incidência entre 15 e 24 anos. 

Esse levantamento tóxico-epidemiológico serve de alerta tanto para a população quanto 
para o serviço público de saúde no que se refere aos cuidados que se deve ter para 
evitar os acidentes com escorpiões como também em relação à gravidade do 
envenenamento. O cuidado nos períodos chuvosos e úmidos tem que ser redobrado, já 
que os escorpiões gostam de ambientes assim. 
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A atenção do serviço público em relação às notificações dos casos ocorridos também é 
de grande valia, pois, pode-se perceber a falta de notificações desses acidentes, no 
Estado do Rio Grande do Norte, em alguns anos do levantamento do presente estudo. 

O fato de simplesmente erradicar esses animais não é interessante, mas sim, fazer um 
controle da população dos escorpiões, delimitando espaços na natureza, já que o animal 
é importante dentro do ciclo biológico. 
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Tabela 2 

 

 

Tabela 3 
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Tabela 4 
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TÍTULO: Isolamento e purificação de droga psicotrópica. 

Resumo 

O aumento do consumo de ecstasy e do tráfico de drogas demanda  a elaboração de 
novas metodologias de isolamento e purificação que possam auxiliar na caracterização 
elucidação de amostras de futuras apreensões. Este estudo, por meio de parceria 
firmada entre a UFRN e a PF/RN, propôs o isolamento e a caracterização de derivados 
anfetamínicos a partir de amostras apreendidas no estado, com o intuito de contribuir 
com a obtenção de substância que poderá ser utilizada em análises de perícia para 
identificação em material apreendido além de permitir o desenvolvimento de 
metodologia analítica para quantificação destes compostos. O trabalho apresenta a 
comparação entre metodologias de isolamento por coluna clássica e o desenvolvimento 
de um método analítico seletivo para determinação de MDMA, utilizando CG-MS. O 
isolamento foi realizado em coluna contendo Sephadex® LH-20, e em coluna com Sílica 
Gel 60 (0.063-0.200 mm). A cromatografia por exclusão demonstrou-se eficiente no 
processo de purificação da MDMA apreendido com um rendimento em torno de 5% e 
pureza de 100%. A identificação foi realizada através da comparação com os espectros 
de massas de bibliotecas e por tempo de retenção. Desta forma, este estudo permite a 
utilização do MDMA como padrão analítico em metodologia de quantificação e 
identificação pela PF-RN além de possibilitar o desenvolvimento de novos estudos como 
o escalonamento do processo ou aumento de rendimento 
 
Palavras-chave: MDMA. Ecstasy. Isolamento. exclusão.fase normal. CG-MS. 

TITLE: Isolation and purification of psychotropic drug. 

Abstract 
The increase in ecstasy consumption and drug trafficking demands the elaboration of 
new isolation and purification methodologies that may help in the characterization and 
elucidation of samples of future seizures. This study, through a partnership between 
UFRN and PF/RN, proposed the isolation and characterization of amphetamine 
derivatives from samples seized in the state, in order to contribute to obtain a substance 
that can be used in analyzes. of expertise for identification in seized material besides 
allowing the development of analytical methodology for quantification of these 
compounds. The paper presents the comparison between classical column isolation 
methodologies and the development of a selective analytical method for MDMA 
determination using CG-MS. Isolation was performed on a column containing 
Sephadex® LH-20, and on a column with Silica Gel 60 (0.063-0.200 mm). Exclusion 
chromatography proved efficient in the purification process of MDMA seized with a yield 
of about 5% and 100% purity. Identification was performed by comparison with library 
mass spectra and by retention time. Thus, this study allows the use of MDMA as 
analytical standard in methodology of quantification and identification by PF-RN and 
enables the development of new studies such as process scheduling or yield increase. 
 
Keywords: MDMA. Ecstasy. Isolation. Purification. Sephadex® LH-20. Sílica Gel 60 
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Introdução 

A substância 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), também amplamente referida 
como “ecstasy” e “Molly” (Saleemi et al, 2017), é um análogo sintético da anfetamina 
utilizado para fins recreativos em todo o mundo (United Nations World Drug Report, 
2013). É certamente o mais conhecido exemplo entre estas os derivados anfetamínicos, 
uma vez vista seu crescimento na década de 1990 até os dias atuais (Neto, José Coelho 
et al, 2018). 
 
O MDMA foi sintetizado pela primeira vez pela Merck KGaA (de Darmstadt, Alemanha) 
em 1912 como um composto parental para síntese de outros produtos farmacêuticos. 
Ele foi considerado para uso como inibidor de apetite, mas rejeitado por causa dos 
efeitos colaterais. Depois de muitos anos, a substância emergiu no cenário de drogas 
recreativas nos Estados Unidos na década de 1970 como uma droga psicoterapêutica. 
Segundo Davies e colaboradores (2018), na década de 1980 o MDMA se estabeleceu 
como uma droga de dança popular devido a suas propriedades que melhoram o humor. 
Em 1985, foi proibido neste país e colocado na classe mais restrita de drogas, juntando-
se à heroína, ao LSD e à maconha. (HIGHGATE, Quenten; SCHENK, Susan, 2018.) 
 
Membro da classe dos benzodioxóis que é o 1,3-benzodioxole substituído por um grupo 
2- (metilamino) propilo na posição 5. É descrito na União Internacional de Química Pura 
e Aplicada (IUPAC) como 1- (1,3-benzodioxol-5-il) -N -metilpropan-2-amina. Possui 
semelhança estrutural com outros derivados da anfetamina como metanfetamina, MDA 
e MDEA e algumas fenilaquilaminas de atividade alucinógena (figura 1). 
 
O MDMA é tipicamente encontrado em duas formas: "ecstasy", que é geralmente 
misturado com adulterantes para dar forma a um comprimido ou "molly" supostamente 
uma forma mais pura, que geralmente é tomada em pó ou em forma de cristal. A 
reputação da Molly como uma forma mais pura de MDMA é duvidosa, no entanto, 
relatórios indicam adulteração em qualquer estado (RIGG, Khary K., 2017). Em ambas 
as formas, é amplamente usado como droga recreativa por sua capacidade de induzir 
sentimentos intensos de empatia, diminuir a ansiedade, reduzir inibições, criar um senso 
de intimidade com os outros e fornecer energia adicional (Instituto Nacional de Abuso 
de Drogas [NIDA]). O MDMA tornou-se uma prioridade para as autoridades de saúde 
pública devido à sua associação com efeitos adversos à saúde, por exemplo, ansiedade, 
ataques de pânico e depressão. 
 
O Ecstasy é usado em todo o mundo por seus "efeitos psicoativos". As taxas anuais de 
prevalência indicam que 1,8% dos adultos jovens, com idades entre 15 e 34 anos, 
usaram “ecstasy” no ano passado, sendo uma das drogas ilícitas mais utilizadas 
(UNODC, 2017), e alguns usuários demonstraram sintomas semelhantes aos da 
dependência (HIGHGATE, Quenten; SCHENK, Susan. 2018). Atendendo os critérios do 
Manual diagnostico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV) para abuso e 
dependência, respectivamente, os critérios mais prevalentes foram “uso continuado 
apesar do conhecimento de problemas físicos/psicológicos” e “retirada” enquanto os 
critérios de abuso mais prevalentes foram “uso fisicamente perigoso” seguido de “uso 
apesar do conhecimento de problemas sociais” (VAN De WETERING, Ross; Schenk, 
Susan., 2017). 
 
Drogas ilícitas como derivados anfetamínicos, cocaína, opioides e derivados, maconha 
e seus derivados sintéticos compreendem o maior grupo de substâncias ilícitas 
consumidas mundialmente, com diferentes taxas de consumo de acordo com o 
país/continente. (UNODC, 2018). A Polícia Federal possui equipes especializadas em 
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descrever o perfil químico de drogas apreendidas em todo país demonstrando as 
características, como: a pureza de cada amostra, técnica própria de refino e os produtos 
utilizados na sua fabricação (SILVA SANTIAGO, Alessandra et al., 2018). 
 

 
Metodologia 

 
Cromatografia de exclusão em coluna Sephadex® LH-20 

Para isolamento e purificação da substância, foi utilizada a técnica de cromatografia em 
coluna clássica por exclusão, sendo realizadas ao todo quatro análises cromatográficas. 
Na primeira etapa, a fase estacionaria (Sephadex® LH-20) foi empacotada em MeOH 
grau HPLC (Merck®, Darmstadt, Alemanha) e transferida para uma coluna de vidro (33 
cm x 0,45 cm). A amostra (70 mg) disponibilizada pela polícia foi dissolvida em 1 mL de 
metanol em um tubo falcon, centrifugada por 10 min a 5000 rpm e aplicada ao sistema 
cromatográfico clássico. A eluição foi realizada com 100 mL de MeOH, e sendo 
abastecida com MeOH a um fluxo contínuo. O fluxo de vazão foi de 0,3 mL/min. Foram 
coletados 1,0 mL para cada uma das 85 frações as quais foram evaporadas em 
temperatura ambiente até completa secura. As amostras foram ressuspendidas com 
alíquotas de 1,5 mL de metanol (Merck®, Darmstadt, Alemanha) e submetidas a um 
agitador mecânico por 60s para serem analisadas por GC-MS. 

Na segunda etapa foi avaliada a repetibilidade do processo de isolamento e para isso 
foram realizadas 3 colunas seguidas em que foram adotados os mesmos parâmetros 
da primeira etapa para preparo da amostra e empacotamento da coluna, exceto o fluxo 
que ficou entre 0,2 e 0,3 mL/min. Foram coletados 1,0 mL para cada uma das 15 frações, 
incluindo pré e pós coleta, as quais foram evaporadas até completa secura. As amostras 
foram ressuspendidas com alíquotas de 1,5 mL de metanol (Merck®, Darmstadt, 
Alemanha) e submetidas ao agitador mecânico por 60s para que a solução esteja 
completamente homogênea para serem analisadas por GC-MS. Ao final da análise por 
GC-MS, o rendimento foi calculado. 

Cromatografia de partição em coluna de Sílica Gel 60 (0,063-0,200 mm) 

A coluna de Sílica Gel 60 0,063 - 0,200 mm foi empacotada em metanol e transferida 
para uma coluna de vidro (33 cm x 0,5 cm). A amostra (70 mg) disponibilizada pela 
polícia foi dissolvida em 1 mL de MeOH grau HPLC (Merck®, Darmstadt, Alemanha) em 
um tubo falcon, centrifugada por 10 min e aplicada ao sistema cromatográfico. A eluição 
foi feita primeiramente com MeOH:H2O (1:1) realizando a coleta de 10 frações, em 
seguida foi adicionado ao sistema MeOH 100% e coletado 35 frações, sendo abastecida 
a fluxo contínuo de mesmo solvente. O fluxo de vazão foi de 0,3 mL/min. Foram 
coletados 1,0 mL para cada uma das frações as quais foram evaporadas até completa 
secura. As amostras foram ressuspendidas com alíquotas de 1,5 mL de MeOH (Merck®, 
Darmstadt, Alemanha) e submetidas ao agitador mecânico por 60s para serem 
analisadas por GC-MS. 

Com o intuito de verificar a repetibilidade do processo de isolamento, foram realizadas 
2 colunas seguidas de sílica gel em que foram adotados os mesmos parâmetros da 
primeira coluna para preparo da amostra e empacotamento, exceto o fluxo que ficou 
0,58 e 0,33 mL/min, respectivamente. 
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Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-MS) 

Para a análise cromatográfica foi utilizado equipamento da marca Agilent® (Agilent 
Technologies, Santa Clara, CA), modelo 7890A com amostrador automático modelo GC 
Sampler 120 acoplado ao espectrômetro de massas modelo 5975C inert XL equipado 
com coluna cromatográfica J&W 128-5522 DB-5MS (25 m x 200 µm x 0.33 µm) (Agilent 
Technologies). Os espectros de massas foram então comparados com as bibliotecas 
Swgdrug, Cayman, NIST 17 e Wiley. Os dados foram processados e editados com o 
software Agilent Technologies Data Analisys fornecido pelo fabricante. 

O forno GC foi programado com uma temperatura inicial de 90° C, aumentada até 240° 
C com taxa de aquecimento de 35° C, depois aumentada para 290° C com uma taxa de 
aquecimento de 8° C, em seguida a temperatura foi aumentada para 325° C, com taxa 
de aquecimento de 25 ° C e manteve-se durante 6 min. O tempo total de análise foi de 
18,64 min. O modo de injeção utilizado foi o split (proporção de 70:1). O volume de 
injeção inicial foi de 0,20 µL. O tempo de corte do solvente se deu a 2 min. Foi utilizado 
como modo de aquisição dos dados o modo varredura com um intervalo de aquisição 
de íon m/z entre 26 e 550. 

 
Resultados e Discussões 

 

Coluna Sephadex® LH-20 

O princípio do isolamento do MDMA usando a cromatografia por exclusão é controlada 
pela superfície e tamanho dos poros. A retenção de um composto iônico pode ser 
afetada pela polaridade do eluente. A cromatografia demonstrou-se eficiente no 
processo de purificação da MDMA apreendido. Em todas as colunas foram empregados 
os mesmos parâmetros de preparação. Na coluna inicial, a eluição do analito foi obtida 
em 4,88 min, com uma corrida cromatográfica total de 18,36 min. A figura 2 mostra o 
cromatograma da fração 5. 

Como pode ser observado, a fração 5 continha apenas a substância psicotrópica. Desta 
forma, a pureza cromatográfica observada para o MDMA foi de 100 %. A identificação 
foi realizada através da comparação com os espectros de massas das bibliotecas 
indicando semelhança entre os espectros superior a 88%, como demonstra a figura 2, 
confirmando a identificação do MDMA. O rendimento foi em torno de 5 %. 

Para garantir a repetibilidade do processo de isolamento, foram realizadas mais 3 
colunas seguidas. A eluição do analito foi obtida entre 4,88 e 4,98 min sendo que a 
análise cromatográfica possuía duração de 18,36 min. O pico de MDMA foi observado 
nas 3 primeiras frações da 1º e 2º colunas, como mostra as figuras 4 e 5, 
respectivamente. 

Após comparação com os espectros de massas das bibliotecas, a semelhança para a 
fração da 1º coluna foi de 39,9 %, enquanto que para a da 2º coluna ficou em 38,6 %, 
como demonstrado nas figuras 5 e 6. Apesar de a similaridade ser menor, a comparação 
com padrão obtido na primeira coluna e o tempo de retenção similar permitiram a 
confirmação da identificação da substância. 
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Não foi possível observar o aparecimento do pico do MDMA em nenhuma das frações 
da 3º coluna. O possível motivo que pode ser observado para o declínio no rendimento 
é a metodologia de limpeza ineficaz. A limpeza eficiente da coluna, além de evitar a 
interferência de contaminantes que possam co-eluir com o analito de interesse, a 
remoção de interferentes em geral é importante para garantir a durabilidade das colunas 
(CIENFUEGOS, F.; VAITSMAN, D., 2000). A substituição do processo de lavagem é 
viável para observar o rendimento do isolamento sem interferência na pureza do MDMA 
obtido. 

Coluna Sílica Gel 

Os resultados das análises das colunas de Sílica Gel ainda não foram concluídos e 
estão sendo realizadas para comparação do rendimento e pureza da substância isolada. 
Após esta comparação será possível definir qual processo de isolamento poderá ser 
avaliado sobre a possiblidade de escalonamento. 

 
Conclusão 
 

A obtenção de padrões para que possam ser identificados inequivocamente 
entorpecentes presentes em misturas muito complexas que eventualmente possam 
conter substâncias que visam mascarar a presença da droga e para quantificá-los 
quando necessário, demonstra-se cada vez mais necessária conforme as apreensões 
realizadas indicam cada vez mais sofisticação no tráfico de ecstasy. Este estudo revelou 
que amostras contendo impurezas podem ser bem separadas usando a Sephadex® LH-
20 objetivando a obtenção de MDMA. Outras técnicas cromatográficas podem ser 
avaliadas para verificar a possibilidade de aumentar o rendimento do isolamento. Além 
disso, o presente estudo também pode servir como base para futuros estudos de 
escalonamento do processo de obtenção de MDMA para a PF utilizar esta substância 
como padrão analítico. 
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Anexos 

 

 

Figura 2 - Cromatograma obtido em GC-MS para análise da fração 5 obtida a partir de 
fracionamento de amostra fornecida pela PF/RN em coluna cromatográfica clássica 
contendo Sephadex LH-20 como fase estacionária. 
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Figura 1 – Estruturas químicas de derivados anfetamínicos. 

 

 

Figura 3 - Comparação com o banco de dados das bibliotecas Swgdrug, Cayman, NIST 
17 e Wiley do espectro de massas do pico cromatográfico com tempo de retenção 4.88 
min obtivo na análise da fração 5 da coluna com Sephadex LH20 da amostra fornecida 
pela PF/ 
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Figura 4 - Cromatograma obtido em GC-MS para análise da fração 2 obtida a partir de 
fracionamento de amostra fornecida pela PF/RN em coluna cromatográfica clássica 
contendo Sephadex LH-20 como fase estacionária. 

 

 

Figura 5 - Cromatograma obtido em GC-MS para análise da fração 1 obtida a partir de 
fracionamento de amostra fornecida pela PF/RN em coluna cromatográfica clássica 
contendo Sephadex LH-20 como fase estacionária. 
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Figura 6 - Comparação com o banco de dados das bibliotecas Swgdrug, Cayman, NIST 
17 e Wiley do espectro de massas do pico cromatográfico com tempo de retenção 4.85 
min obtivo na análise da fração 2 da coluna com Sephadex LH20 da amostra fornecida 
pela PF/ 

 

 

Figura 7 - Comparação com o banco de dados das bibliotecas Swgdrug, Cayman, NIST 
17 e Wiley do espectro de massas do pico cromatográfico com tempo de retenção 4.95 
min obtivo na análise da fração 1 da coluna com Sephadex LH20 da amostra fornecida 
pela PF/ 
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TÍTULO: Suplementação de vitamina E sobre a concentração de alfa-tocoferol no leite 

materno de lactantes atendidas em maternidade pública na cidade de Natal/RN. 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação com vitamina E sobre a 
concentração de alfa-tocoferol no leite materno de lactantes atendidas em maternidade 
pública na cidade de Natal/RN. O estudo foi do tipo prospectivo, controlado, 
randomizado, com participação de 36 puérperas. Elas foram alocadas em grupos: 
controle (GC) sem nenhuma intervenção; suplementado 1 (GS1) recebendo a dose de 
400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2), recebendo 800 UI. A coleta 
ocorreu no período da manhã após jejum de 8-12 horas e em 4 momentos: 1º(leite 
colostro-0hora) antes da suplementação, 2º(leite colostro–24horas), 3º(leite de 
transição–7-10 dias) e 4º(leite maduro–30 dias). A quantificação do alfa-tocoferol foi feita 
por cromatografia liquida de alta eficiência. A concentração média do alfa-tocoferol no 
leite materno no pós-parto imediato (0 hora) correspondeu a 1094,1±281µg/dL no GC, 
1089,1±269µg/dL no GS1 e a 1093,2±217µg/dL GS2 sem diferença significativa entre 
eles (p>0,05), mostrando a homogeneidade dos grupos. As diferenças foram 
significativas no leite colostro 24 horas, entre o GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2 
(p<0,001) e GS1 e GS2 (p=0,002). No leite de transição (7–10 dias) entre o GC e GS2 
(p<0,001), GS1 e GS2 (p< 0,001). No leite maduro (30 dias) entre o GC e GS1 
(p=0,001), GC e GS2 (p=0,003). Os dois protocolos de suplementação proporcionaram 
aumento da concentração de alfa-tocoferol, sendo que a dose de 800UI foi mais eficaz. 
 
Palavras-chave: Leite materno; Alfa-tocoferol; Vitamina E; Suplementação alimentar. 

TITLE: Effect of vitamin E supplementation on alphatocopherol concentration in the 

breast milk of lactating women attending a public maternity in Natal/RN 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the effect of maternal vitamin E 
supplementation on alphatocopherol concentration in the breast milk of lactating women 
attending a public maternity in Natal/RN. The study was a prospective, controlled, 
randomized study, involving 36 puerperal women. Participants were allocated in groups: 
control group (CG), which did not receive intervention; supplemented group 1 (SG1), 
which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol and supplemented group 2 (SG2), which 
received 800 UI. The collection occurred in the morning after fasting for 8-12 hours and 
in 4 moments: 1st(colostrum milk-0hour) before supplementation, 2nd(colostrum milk–
24 hours), 3rd(transitional milk-7-10 days) and 4th(mature milk-30 days). Alpha-
tocopherol was quantified by High Performance Liquid Chromatography. The mean 
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alpha-tocopherol immediate postpartum (0hour) breast milk corresponds to 1094.1 ± 
281µg/dL in CG, 1089.1 ± 269µg/dL in SG1 and 1093.2 ± 217µg/dL in SG2 without a 
significant difference between groups (p> 0.05). The difference was significant in the 
24hour colostrum milk, between CG and SG1 (p <0.001), CG and SG2 (p <0.001) and 
SG1 and SG2 (p = 0.002). In transition milk (7-10 days) between CG and SG2 (p <0.001), 
SG1 and SG2 (p <0.001). In mature milk (30 days) between CG and SG1 (p=0.001), CG 
and SG2 (p = 0.003). The increase in alpha-tocopherol alliance was greater in the group 
that received 800 UI. 
 
Keywords: Breast milk; Alpha tocopherol; Vitamin E; Food supplementation. 

Introdução 

O aleitamento materno é considerado uma prática importante para a sobrevivência 
infantil, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e por órgãos de proteção à criança. O leite humano é o 
alimento ideal para a criança, visto seu aporte de nutrientes importantes para suprir 
todas as necessidades nutricionais durante os primeiros meses de vida, além da garantir 
também benefícios psicológicos, imunológicos e sociais, sendo importante na 
prevenção de diversas doenças e deficiências nutricionais (CALIL; FALCÃO, 2003; 
OANDREAS; KAMPMANN; LE-DOARE, 2015; UNICEF, 2018).  
 
Dentre os componentes do leite materno, encontra-se o alfa-tocoferol, um composto 
pertencente à família da vitamina E, o qual possui caráter lipofílico e ação antioxidante, 
sendo de extrema importância para os primeiros meses de vida. O alfa-tocoferol é 
transportado na corrente sanguínea para os tecidos periféricos através de lipoproteínas, 
associado, dentre outros compostos, ao colesterol, onde ambos encontram-se 
distribuídos na mesma proporção (DEBIER et al., 2005).  
 
A vitamina E é um micronutriente lipossolúvel, cuja nomenclatura é utilizada para 
designar oito diferentes moléculas que estão agrupadas em tocoferóis (alfa, beta, gama 
e delta) e tocotrienóis (alfa, beta, gama e delta), os quais diferem entre si pela estrutura 
e biodisponibilidade (HAMPEL; DROR; ALLEN, 2018). Dentre as moléculas da família 
da vitamina E, a forma mais biologicamente ativa é o α- tocoferol, único isômero 
relacionado à requisição nutricional dessa vitamina e que encontra-se na sua forma 
natural como RRR- α- tocoferol, ilustrada na figura 1 (TRABER; BOWMAN; RUSSELL, 
2006; BATISTA; COSTA; PINHEIRO-ANT'ANA, 2007; GRILO et al., 2013).  
 
Dentre as funções do α- tocoferol está a de antioxidante biológico, devido à proteção 
oferecida às membrana plasmáticas e às lipoproteínas de baixa densidade contra as 
reações de oxidação e peroxidação lipídica. Nesse contexto, esse estresse oxidativo 
pode estar relacionado com a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e/ou 
da deficiência nos sistemas de proteção antioxidante e esse quadro de estresse 
encontra-se aumentado durante a gestação e o parto, o que comprova a necessidade 
de um fornecimento adequando de vitamina E para o neonato mediante o aleitamento 
materno (ERDEM et al., 2012). Dessa forma, essa ação antioxidante ocorre a partir da 
transferência de um átomo de hidrogênio da sua estrutura ao oxigênio molecular e suas 
espécies reativas, o que leva à conversão de radicais livres em produtos mais estáveis 
e menos ativos e disponíveis (NWOSE et al. 2008; CATANIA; BARROS; FERREIRA, 
2009).  
 
Nas crianças em aleitamento exclusivo, a única fonte de vitamina E é o leite materno, 
sendo este, essencial para o suprimento das necessidades nutricionais dessa vitamina 
nos estágios iniciais da vida e proteção contra as consequências negativas de uma 
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possível deficiência, como a anemia hemolítica, a displasia broncopulmonar, as 
disfunções neurológicas e o aumento da mortalidade neonatal (FARES et al., 2015; 
SILVA et al., 2017).  
 
Dessa forma, é de extrema importância o conhecimento acerca dos fatores que podem 
afetar as concentrações dessa vitamina no leite materno, uma vez que com o controle 
dessas variáveis pode-se evitar a deficiência em puérperas e lactente (LIMA; 
DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014) e, nesse contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo avaliar o efeito da suplementação com vitamina E sobre a concentração de alfa-
tocoferol no leite materno de lactantes atendidas em maternidade pública na cidade de 
Natal/RN. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi desenvolvido com mulheres recrutadas no momento do seu atendimento 
para o parto em duas maternidades públicas localizadas em Natal-RN: Maternidade 
Escola Januário Cicco e Unidade Mista das Quintas, do tipo prospectivo, controlado, 
randomizado e paralelo. O período da realização do estudo foi entre 2016 e 2017, sendo 
as puérperas acompanhadas até 30 dias após o parto.  
Todos os procedimentos para o estudo foram aprovados pelo Comitê de Ético em 
Pesquisa da Universidade Federal do Reio Grande do Norte sobre o parecer n° 
1.093.344 CAAE 43894615.4.0000.5537. A partir do software GPowerÒ (versão 3.1.7), 
com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de 0,40. 
Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande, 
respectivamente, foi calculada a amostra que resultou em, no mínimo, 12 participantes 
para cada grupo que seria acompanhado no estudo (FAUL et al., 2007).  
As puérperas assistidas nas maternidades foram selecionadas a partir dos seguintes 
critérios: idade entre 18 e 40 anos, baixo risco obstétrico, parto a termo (idade 
gestacional ≥37 semanas) e que praticavam o aleitamento materno. Como critérios de 
exclusão do estudo, utilizou-se: uso de suplemento contendo vitamina E durante a 
gestação e lactação, presença de doenças agudas ou crônicas descritas no prontuário, 
transtorno mental, uso de drogas lícitas e ilícitas, uso de antibióticos, parto pré-termo 
(<37 semanas), parto com conceptos múltiplos e/ou com malformações e/ou paralisia 
cerebral.  
Após serem informadas sobre os objetivos e a metodologia do presente estudo e 
aquelas que aceitaram participar da pesquisa, antes do seu início, assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido em consonância com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN (TCLE). No total, participaram do estudo 36 puérperas, que foram 
alocadas nos grupos controle, suplementado 1 ou suplementado 2, na razão de 1:1:1, 
seguindo a ordem diária dos partos em cada uma das maternidades, ficando cada grupo 
com 12 participantes. O grupo controle não recebeu suplementação alguma durante a 
realização do estudo. Ao grupo suplementado 1, foi administrada uma cápsula de 400UI 
de vitamina E de RRR-alfa-tocoferol, logo após o parto. O grupo suplementado 2 
recebeu duas cápsulas de 400UI cada, no primeiro dia pós-parto, totalizando uma 
suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). As suplementações foram oferecidas por 
via oral e ingeridas com água no momento do desjejum materno. As doses escolhidas 
de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo fato destas serem 
comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando, 
assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus múltiplos têm sido utilizados 
por outras importantes pesquisas envolvendo suplementação de vitamina E 
(STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN et al, 2007; 
CLEMENTE et al, 2014). Foram coletados 2 mL de leite materno, sempre no período da 
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manhã, estando as puérperas em jejum de no mínimo 8 a 12 horas. As colestas 
aconteceram em 4 momentos: 1° dia pós-parto (leite colostro – 0 hora); 24 horas após 
a primeira coleta (leite colostro – 24 horas); entre 7º - 10º dias pós-parto (leite de 
transição); 30° dia pós-parto (leite maduro), sendo as duas últimas coletas realizadas 
em domicílio por equipe previamente treinada. O leite materno foi coletado por 
expressão manual de uma única mama não sugada previamente, desprezando as 
primeiras ejeções do leite, a fim de evitar variações na composição em decorrência da 
gordura. Essa medida foi adotada a partir de evidências científicas, que demonstram 
diferenças na composição de outros nutrientes entre os leites anterior e posterior à 
mamada (DAMETTO, 2018). As amostras foram coletadas em tubos de polipropileno 
protegidos da luz e transportados sob refrigeração ao Laboratório de Bioquímica dos 
Alimentos e da Nutrição (LABAN), localizado na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), onde foram armazenadas a -20ºC, por um tempo médio de três dias, 
para posterior extração e análise. O alfa-tocoferol da amostra de leite foi extraído 
segundo o método adaptado de Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma 
alíquota de 1 mL de leite, foi adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, 
Alemanha) para precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, 
Alemanha). A amostra foi homogeneizada durante 1 minuto em agitador de tubos e 
centrifugada durante 10 minutos a 4000 rpm para separação da camada de 
sobrenadante, que foi removida posteriormente para um segundo tubo. As etapas de 
adição do hexano foram realizada três vezes, o que resultou em 6 mL do extrato, do 4 
mL foram destinados para a evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da 
análise, o extrato foi diluído em 250 μL de etanol absoluto e 20 μL foram aplicados no 
aparelho de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). Para 
a avaliação da concentração de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se 
como parâmetro valores inferiores a 4 mg/dia no leite materno, para indicar baixas 
concentrações de vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000), sendo tais valores 
estimados ao longo do período de lactação. Para o leite colostro (0 hora e 24 horas pós-
parto) considerou-se o volume diário de 396 mL e nos leites de transição (entre 7-10 
dias pós-parto) e maduro (30 dias após o parto) adotou-se 780 mL (BAUER; GERSS, 
2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi realizada pelo software 
IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os 
dados de alfa-tocoferol no leite materno foram expressos em média e desvio-padrão. O 
teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey mensurou a diferença entre as 
médias das concentrações no leite materno do alfa-tocoferol intergrupos nos diferentes 
momentos da coleta. As diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A concentração média do alfa-tocoferol no leite materno no pós-parto imediato (0 hora) 
correspondeu a 1094,1 ± 281 µg/dL no grupo controle, 1089,1 ± 269 µg/dL no grupo 
suplementado 1 e a 1093,2 ± 217 µg/dL no grupo suplementado 2 sem diferença 
significativa entre os grupos (p > 0,05). Os valores encontrados para o leite colostro 0 
hora nos três grupos apresentam-se inferiores a outros estudos realizados com 
populações semelhantes, como o de Clemente et al. (2014), onde foi encontrada uma 
concentração média de 1665,2 ± 160 µg/dL e o estudo de Lira (2017) que obteve uma 
concentração de 1494,9 ± 594 µg/dL. Outros estudos apresentaram valores inferiores a 
este estudo, sendo eles na Polônia, onde a concentração média de alfa-tocoferol foi de 
999,0 ± 151 µg/dL no colostro, e em Bangladesh que apresentou valores de 919,1 ± 365 
µg/dL. O aumento da concentração média do alfa-tocoferol no leite materno, no pós-
parto imediato, pode ser observado nos grupos que receberam a suplementação 
quando comparados ao grupo controle (Figura 3, ANEXO). A análise intergrupos 
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apontou diferenças significativas no leite colostro 24 horas, entre os grupos controle e 
suplementado 1 (p < 0,001), controle e suplementado 2 (p < 0,001) e suplementado 1 e 
suplementado 2 (p = 0,002). No leite de transição (7 – 10 dias) entre os grupos controle 
e suplementado 2 (p <0,001) e suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). No leite 
maduro (30 dias) entre os grupos controle e suplementado 1 (p = 0,001) e controle e 
suplementado 2 (p = 0,003). Ao comparar os valores obtidos neste estudo para o 
colostro 24 horas após a suplementação, o grupo suplementado 1, apresentou 
semelhança aos resultados dos estudos de Clemente et al. (2014), Melo et al. (2016) e 
Lira (2017). Já para o grupo suplementado 2, não há dados na literatura para 
comparação. O leite de transição apresentou concentrações médias de alfa-tocoferol 
semelhantes ao estudo de Medeiros (2015) e Lira (2017). E para o leite maduro, os 
resultados também se assemelham ao encontrado por Lira (2017). Vale ressaltar, que 
a maioria dos estudos que avaliam o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no leite, 
não apresentam resultados para o leite maduro. Foi verificado um declínio gradual na 
concentração de alfa-tocoferol ao longo da lactação nos três grupos do estudo, o que é 
uma característica fisiológica desse nutriente. No entanto, esse declínio foi menor nos 
grupos que foram suplementados. De acordo com Lima et al. (2014) ocorre uma 
alteração do alfa-tocoferol no decorrer da lactação, o que é uma característica do leite 
materno, pois se inicia a fase II da lactogênese. Assim, há uma alteração tanto na 
composição quanto no volume de leite produzido, uma vez em que os níveis de 
progesterona estão reduzidos (LIRA, 2017). Desta forma, é importante ressaltar a 
escassez de estudos que explorem os valores de alfa-tocoferol ao longo da lactação e 
as diferenças metodológicas presentes em relação aos estudos existentes dificultam a 
realização de comparações mais amplas quanto a esses parâmetros. 
 
Conclusão 

 
Os dois protocolos de suplementação proporcionaram aumento da concentração de 
alfa-tocoferol no leite colostro 24 horas após a suplementação. No entanto, observou-
se que o grupo que recebeu a dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol apresentou esse 
aumento até o leite de transição (7 – 10 dias), sendo mais eficaz. 
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de leite materno (0 hora), 
foi administrada 400UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e 800UI de 
RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu 
suplementação 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no leite 
materno. 

 

 

Figura 3 - Concentração média do alfa-tocoferol no leite materno do pós-parto imediato 
até 30 dias após o parto, em função do tratamento administrado. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1687 

 

CÓDIGO: SB0680 

AUTOR: CARLOS DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH 

 

 

TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA BAIXA CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA COM 

COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS EM PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO 

E COLORRETAL 

Resumo 

A incidência de novos casos de câncer vem crescendo no mundo inteiro e o Brasil tem 
acompanhado essas estatísticas, estando os tumores gástricos e colorretais entre os 
dez tipos mais incidentes. Alterações no estado nutricional podem impactar diretamente 
na sobrevida e estão associadas a uma maior incidência de complicações pós-
cirúrgicas. O presente estudo teve como objetivo avaliar se a circunferência da 
panturrilha (CP) está associada a complicações pós-cirúrgicas em pacientes com 
câncer de estômago e colorretal. Foi realizado um estudo prospectivo, com pacientes 
adultos e idosos de ambos os sexos, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Após 
análise bivariada, nenhuma associação significativa foi encontrada entre a variável CP 
e a ocorrência de complicações pós-operatórias. Os resultados mostram que parece 
não haver associação entre baixa CP e complicações pós-operatórias em pacientes com 
câncer gástrico e colorretal submetidos a tratamento cirúrgico. 
 
Palavras-chave: Antropometria; Complicações pós-operatórias; Neoplasias Intestinais 

TITLE: LOW CIRCUMFERENCE ASSOCIATION WITH POST-OPERATING 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH GASTRIC AND COLORRETAL CANCER 

Abstract 
The incidence of new cases of cancer has been growing worldwide and Brazil has been 
following these statistics, being the gastric and colorectal tumors among the ten most 
incident types. Changes in nutritional status may directly impact survival and are 
associated with a higher incidence of postoperative complications. The present study 
aimed to evaluate whether calf circumference (WC) is associated with postoperative 
complications in patients with stomach and colorectal cancer. A prospective study was 
conducted with adult and elderly male and female patients from December 2017 to 
December 2018. After bivariate analysis, no significant association was found between 
the variable CP and the occurrence of postoperative complications. The results show 
that there seems to be no association between low CP and postoperative complications 
in patients with gastric and colorectal cancer undergoing surgical treatment. 
 
Keywords: Anthropometry; Postoperative complications; Intestinal Neoplasms 

Introdução 

No Brasil, as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam para 2019 a 
ocorrência de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer (INCA, 2018), os 
números são alarmantes e podem ser explicados pelo envelhecimento populacional, 
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associado a um estilo de vida sedentário, maus hábitos alimentares e comportamentais 
como tabagismo, que estão associados com a incidência nos casos de neoplasias 
(TORRE et al., 2015; BRAY et al., 2018). 

Na última década tem crescido o interesse em investigar o impacto de alterações no 
estado nutricional e capacidade funcional sobre o desfecho pós-cirúrgico, de pacientes 
com câncer, na perspectiva de prevenir ou minimizar as complicações pós-operatórias 
(MALIETZIS et al., 2015; HÄRTER et al., 2017; MAURÍCIO et al., 2017). 

A avaliação da massa muscular por medidas antropométricas como a circunferência da 
panturrilha (CP) pode representar uma alternativa não invasiva, barata e relativamente 
fácil de ser aplicada (TOSATO et al, 2017). De acordo com a European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), a CP pode ser utilizada como representativa 
da massa muscular quando outro método diagnóstico não estiver disponível (CRUZ-
JENTOFT et al, 2018). Além disso, estudos anteriores apontam para os benefícios do 
uso da CP como método de triagem, diagnóstico do estado nutricional, predição de risco 
de readmissão em 30 dias e mortalidade em pacientes hospitalizados (TSAI, LAI, 
CHANG, 2012; REAL et al, 2018). 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar se a baixa CP está 
associada a complicações pós-cirúrgicas numa amostra de pacientes com câncer 
gástrico e colorretal. 

 
Metodologia 

 
Esta pesquisa está aninhada em estudo matriz, “Composição corporal como fator 
prognóstico de eventos adversos em pacientes cirúrgicos com câncer gástrico e 
colorretal: um estudo observacional”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o número CAAE 
73316117.8.0000.5292. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, comprovando a anuência em participar do estudo. 
  

Tipo de estudo 

O estudo teve delineamento longitudinal, prospectivo. Foram incluídos pacientes adultos 
e idosos com diagnóstico de câncer gástrico e colorretal e programação de cirurgia 
curativa, no Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN, no período de dezembro de 2017 a 
dezembro de 2018. 

Variáveis clínicas e sociodemográficas 

As variáveis clínicas e sociodemográficas coletadas, diretamente do prontuário 
eletrônico dos pacientes, na véspera da cirurgia, foram: sexo, idade e etnia, tempo de 
doença (tempo decorrido desde a confirmação da existência neoplasia em laudo 
histopatológico até a data da cirurgia, em dias), localização do tumor, estadiamento da 
doença (categorizado em I, II, III e IV), e realização de tratamento neoadjuvante 
(quimioterapia, radioterapia ou ambas). 

Estado nutricional e força muscular 
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A avaliação antropométrica foi realizada com aferição do peso atual e da estatura. Para 
determinação do peso corporal e estatura foi utilizada balança eletrônica (Filizola®), 
com carga máxima de 150 kg e resolução de 100g, e estadiômetro com extensão 
máxima de dois metros e precisão de 1 mm. A partir desses dados foi calculado o Índice 
de Massa Corporal, os pacientes foram classificados de acordo com os critérios da 
Organização Mundial da Saúde - OMS (1995), com as seguintes faixas de distribuição: 
baixo peso (<18,5 kg/m²), eutrofia (≥18,5 a 25 kg/m²), sobrepeso (≥ 25 a < 30 kg/m²) e 
obesidade (≥30 kg/m²). 

Para avaliação da Circunferência da Panturrilha (CP), utilizou-se fita métrica inelástica, 
e foi adotado o ponto de corte propostos por Barbosa-Silva (2016), que indica redução 
de massa muscular quando o valor encontrado é inferior a 33 cm para mulheres e 34 
cm para homens. A CP foi mensurada em centímetros conforme técnica preconizada 
pela OMS (WHO, 1995). 

A ASG-PPP, instrumento de triagem nutricional considerado padrão ouro para pacientes 
com câncer, também foi realizada. Por meio deste o paciente é classificado como A 
(bem nutrido), B (moderadamente desnutrido) ou C (severamente desnutrido). 
Pacientes classificados como B ou C foram agrupados e definidos como desnutridos. 

A avaliação da força muscular ocorreu através da medida da força do aperto de mão, 
realizada no membro dominante ou sem acesso venoso, usando um dinamômetro 
mecânico de marca Jamar® calibrado e com precisão de 0,5kg. Os pacientes foram 
instruídos a sentarem-se no leito, a segurarem o dinamômetro em sua mão de forma a 
ficar confortável, com o braço apoiado formando um ângulo de 90° com o antebraço, e 
em seguida foram orientados a apertar por no mínimo 3 segundos fazendo o máximo 
de força possível, após o comando de voz do pesquisador. Após três tentativas, com 
um período mínimo de descanso de 60 segundos para cada uma, o maior valor 
registrado foi utilizado como força muscular máxima e os resultados obtidos foram 
comparados com valores de referências conforme o novo Consenso Europeu de 
Sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al, 2018) com ponto de corte de <16kg para mulheres 
e <27kg para homens. 

ANÁLISES ESTATÍSTICA 

A normalidade de distribuição das variáveis contínuas foi verificada pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Os grupos com e sem complicações pós-cirúrgicas foram 
comparados utilizando o pacote estatístico SPSS versão 25.0 (IBM®, Chicago, IL, USA). 
Os dados contínuos com distribuição normal foram comparados através do teste t de 
Student para amostras independentes, e estão expressos em média e desvio padrão. 
Os dados com distribuição não normal estão expressos em mediana e percentis 25 e 
75, e para testar diferenças estatísticas foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Os dados 
categóricos estão expressos em frequência absoluta e relativa (%). Para a análise de 
associação bivariada entre as complicações pós-cirurgia e os fatores de risco foi 
utilizado teste qui-quadrado de Pearson seguido do teste Z para confirmação das 
diferenças, e calculado a risco relativo com intervalo de confiança de 95%. 

 
Resultados e Discussões 
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Alterações na massa muscular estão associadas com prejuízo na capacidade física e 
piores desfechos em pacientes com câncer, incluindo mortalidade, toxicidade ao 

tratamento, infecções pós-operatórias e maior tempo de internação hospitalar 
(OKUGAWA et al., 2018; BOER et al., 2016). 

A CP tem sido utilizada em estudos recentes com o objetivo de estimar a massa 
muscular e a prevalência de sarcopenia, predizer incapacidade, mortalidade e 
necessidade de cuidados, bem como para determinação de pontos de corte de massa 
muscular diminuída (BOER et al., 2016; ROLAND et al., 2003; KAWAKAMI et al., 2017; 
BARBOSA-SILVA et al., 2017). Corroborando com isto, estudos recentes, realizados 
pelo nosso grupo de pesquisa têm demonstrado que a CP pode ser utilizada como boa 
medida antropométrica para predizer sarcopenia, o que simplifica a prática clínica e 
tornando viável e menos oneroso o diagnóstico (dados não publicados). 

As características gerais da amostra estão listadas na tabela 1. No total, foram incluídos 
84 pacientes para análise estatística no presente estudo, todos foram submetidos a 
ressecção do tumor primário, sendo a maior parte do sexo feminino (57,1%). 

Dos 84 pacientes incluídos no estudo, 65,5% tinham câncer localizado no intestino, os 
estadiamentos II e III foram os mais prevalentes e juntos corresponderam 56% dos 
indivíduos avaliados. Somente 23,8% dos pacientes haviam sido submetidos a 
quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes, sendo a maioria virgem de tratamento no 
momento da cirurgia. As cirurgias realizadas compreenderam gastrectomias parciais e 
totais (associadas ou não a ressecção do segmento distal do esôfago), colectomias e 
retossigmoidectomias. A mediana do tempo de doença foi 56 dias (p25 e p75: 35; 113), 
do tempo de internação hospitalar foi 5 dias (p25 e p75: 4; 8,75) e da duração da cirurgia 
foi de 175 minutos (p25 e p75: 140; 240). Durante todo o período de acompanhamento, 
um total de 43 pacientes (51,2%) apresentaram complicações de grau II ou acima, 
sendo que 6 pacientes (7,2%) foram a óbito. 

A análise bivariada (Tabela 2) demonstrou que complicações pós-cirúrgicas não foram 
associadas com CP e demais variáveis estudadas, no entanto, pacientes que 
desenvolveram complicações pós-cirúrgicas apresentaram maior tempo de duração da 
cirurgia (P = 0,002) e de internação hospitalar (P < 0,001). 

A CP identificou baixa massa muscular em 39,3% da amostra. De acordo com a ASG-
PPP, a maior parte dos pacientes (60,7%) foi classificada como bem nutrida (ASG A) 
antes da cirurgia, e pelo IMC foi identificado excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 
em mais da metade da amostra (58,3%). 

Especialmente em pacientes com câncer, o uso da ASG-PPP tem sido recomendado 
pelo seu caráter abrangente, combinando fatores como perda de peso, alterações na 
ingestão alimentar, sintomas gastrintestinais, alterações funcionais e exame físico do 
paciente (GONZALEZ et al, 2010). Não encontramos associação do 

estado nutricional pela ASG-PPP e pela CP com as complabnicações, provavelmente 
devido ao fato de os pacientes que recebem a indicação de cirurgia geralmente são 
aqueles que apresentam melhor estado nutricional e capacidade funcional, com mais 
chances de suportar um procedimento mais invasivo. 
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Embora vários estudos demonstrem que a CP tem boa capacidade na predição da 
diminuição da massa muscular, os diferentes pontos de corte disponíveis na literatura 
dificultam o julgamento clínico e consequentemente a tomada de decisão terapêutica 
pelo profissional na prática clínica (ROLAND et al., 2003; KAWAKAMI et al., 2017; 
BARBOSA-SILVA et al., 2017). No presente estudo, a CP diminuída não esteve 
associada com complicações pós-operatórias, resultado conflitante com a literatura 
cientifica mais recente que sugere que CP pode ser utilizada inclusive para identificar 
sarcopenia, e a presença de sarcopenia já está bem estabelecida como fator de risco 
para complicações pós-operatórias em cirurgias de câncer gástrico e colorretal (CRUZ-
JENTOFT et al, 2018). O tamanho amostral pequeno do estudo pode ter influenciado 
nos resultados, limitando o poder estatístico. 

 
Conclusão 
 
Em conclusão, no presente estudo a CP diminuída não esteve associada com 
complicações pós-operatórias, entretanto, recomenda-se fortemente a avaliação do 
estado nutricional antes da realização do procedimento cirúrgico, que pode ajudar a triar 
pacientes com maior risco de desenvolver complicações. 
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Tabela 1. características demográficas e clínicas dos pacientes submetidos a cirurgia 
de câncer gástrico e colorretal (n=84) 
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Tabela 2. associação entre as características demográficas, clínicas e nutricionais com 
complicações pós-cirúrgicas em 30 dias após alta hospitalar em pacientes com câncer 
gástrico e colorretal (n=84) 
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TÍTULO: IMPACTO DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO CONTROLE CLÍNICO 

DE CRIANÇAS COM ASMA 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela limitação 
reversível ao fluxo aéreo e hiperresponsividade das vias aéreas inferiores As atividades 
educativas são consideradas estratégias importantes para o manejo da asma. Objetivo: 
Avaliar os impactos das intervenções educativas em crianças asmáticas. Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal. A amostra foi composta 
por crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de asma de acordo com a Global 
Initiative for Asthma, com idade entre 7 e 12 anos. A coleta de dados foi realizada 
utilizando questionários de controle clínico e avaliação da função pulmonar. Para 
avaliação do controle foi utilizado o questionário Childhood Asthma Control Test (c-
ACT). Para a avaliação da função pulmonar foi utilizado o espirômetro portátil digital 
KOKO®. A divisão dos dados foi realizada pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk, a 
comparação de medidas realizada através do teste t-pareado e a análise dos dados 
através do software SPSS 20.0. Resultados: A amostra foi composta por 13 crianças, 
sendo a maioria do sexo masculino (92,3%), com média de idade de 10,3±1,6 anos, 
46,2% e 38,5% apresentaram asma parcialmente controlada e descontrolada, 
respectivamente. Em relação à severidade, 61,6% apresentaram asma moderada ou 
grave. Conclusão: A intervenção educativa não foi capaz de gerar um aumento 
estatisticamente significativo no controle clínico da asma nas crianças participantes do 
estudo. 
 
Palavras-chave: Asma; Crianças; adolescentes; Intervenção educativa 

TITLE: IMPACT OF EDUCATIONAL INTERVENTIONS ON CLINICAL CONTROL OF 

CHILDREN WITH ASTHMA 

Abstract 
Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by reversible 
airflow limitation and lower airway hyperresponsiveness. Educational activities are 
considered important strategies for the management of asthma. Objective: To evaluate 
the impacts of educational interventions on asthmatic children. Methods: This is an 
observational, cross-sectional study. The sample consisted of children and adolescents 
with clinical diagnosis of asthma according to the Global Initiative for Asthma, aged 7 to 
12 years. Data collection was performed using clinical control questionnaires and 
pulmonary function assessment. For control evaluation, the Childhood Asthma Control 
Test (c-ACT) questionnaire was used. For the evaluation of pulmonary function, the 
KOKO® portable digital spirometer was used. Data were divided by the Shapiro-Wilk 
normality test, the comparison of measurements using the paired t-test and data analysis 
using the SPSS 20.0 software. Results: The sample consisted of 13 children, most of 
them male (92.3%), with a mean age of 10.3 ± 1.6 years, 46.2% and 38.5% presented 
partially controlled asthma. and uncontrolled, respectively. Regarding severity, 61.6% 
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had moderate or severe asthma. Conclusion: The educational intervention was not able 
to generate a statistically significant increase in clinical asthma control in the children 
participating in the study. 
 
Keywords: Asthma; Children; Teenagers; Educational intervention 

Introdução 
A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela hiperresponsividade das 
vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo. Esta se manifesta 
clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, “aperto” no peito, tosse, 
e resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental e outros fatores 
específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas. 1–3. Segundo 
a Global Iniciative for Asthma (GINA), a asma afeta cerca de 300 milhões de pessoas 
em todo o mundo. Apesar de poder acometer todas as faixas etárias, a asma é 
considerada uma das doenças respiratórias crônicas mais frequente em crianças, 
levando a consideráveis restrições físicas, emocionais e sociais. 4 Segundo dados do 
Ministério da Saúde (2011), é a quarta maior causa de hospitalizações pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) 5 e, devido a sua alta prevalência e comorbidade dentro da 
população pediátrica pode ser considerada um problema de saúde pública, sendo 
necessária a implantação de medidas efetivas para seu controle .5–7 De acordo com 
dados do DATASUS (2017),8 as doenças do trato respiratório apresentam-se como o 
principal grupo de doenças que acometem a população do Município de Natal (RN), e 
dentre estas, as doenças crônicas das vias aéreas são as que apresentam maior 
prevalência, principalmente na população pediátrica, refletindo grandes investimentos 
no enfrentamento dessas condições de saúde. O objetivo do tratamento da asma é 
alcançar e manter o controle clínico. O manejo da doença é realizado por meio de 
tratamento medicamentoso e de abordagens não farmacológicas. A terapia 
medicamentosa da asma objetiva-se em manter o controle da doença com a menor 
quantidade de medicação, minimizando o risco de efeitos adversos. 2,5,9 As atividades 
educativas são consideradas estratégias importantes para o manejo da asma.5 Trata-
se de um recurso útil, de baixo custo, eficaz, e recomendado para o controle de doenças 
crônicas , com significativa influência na redução dos índices de morbidade e aumento 
na qualidade de vida. 10 Pretende-se com este estudo, verificar os impactos das 
intervenções educativas sob a função pulmonar e manejo clínico de crianças asmáticas 
residentes no Município de Natal- RN e região Metropolitana. Sendo assim, o presente 
estudo poderá servir de base para fundamentar protocolos de reabilitação voltados a 
estas crianças e assim proporcioná-las um melhor manejo da doença e maior qualidade 
de vida. Objetivo Geral Este trabalho teve como objetivo principal avaliar os impactos 
das intervenções educativas em crianças asmáticas residentes no Município de Natal 
(RN) e regiões metropolitanas. Objetivos Específicos Avaliar os efeitos das intervenções 
educativas sob controle clínico da doença; Avaliar os efeitos das intervenções 
educativas sob os volumes e capacidades pulmonares de crianças asmáticas. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal conduzido de acordo com 
as recomendações do STROB (2010)11. A população foi constituída por crianças na 
faixa etária entre 7-12 anos, com diagnóstico de asma persistente controlada, 
encaminhadas a partir de Centros de Referência para tratamento da asma pediátrica do 
município de Natal-RN e região metropolitana. O diagnóstico de asma foi realizado por 
médico pneumologista pediátrico seguindo os critérios da GINA (2019) - Global Initiative 
for Asthma. Foram inclusas no estudo crianças, de ambos os sexos, na faixa etária entre 
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7 e 12 anos, com diagnóstico de asma há pelo menos 6 meses (Global Iniciative for 
Asthma, 2017)4. As crianças não deviam ter: obesidade,13 doença cardíaca ou 
neuromuscular diagnosticada ou infecções nas vias aéreas superiores ou inferiores nas 
duas semanas que antecederam a realização dos testes.14 Os participantes do estudo 
não poderiam apresentar: obesidade,13 diagnóstico de doença pulmonar crônica, 
cardiovascular ou neuromuscular,15 presença de comprometimento neurológico e/ou 
incompreensão das orientações necessárias para a realização dos testes propostos, 
15,16 história de traumatismo recente de vias aéreas superiores, tórax ou abdome,16 
febre (nas últimas três semanas) e gripe e/ou resfriado durante as coleta,16 evidente 
deformidade torácica,16 problema agudo do ouvido médio,15 hérnia abdominal, 
glaucoma ou deslocamento de retina,16 uso de medicações como glicocorticóides 
inalatórios ou sistêmicos, mineralocorticóides, estimulantes do sistema nervoso central, 
barbitúrios ou relaxantes musculares.15 Foram excluídas do estudo crianças que 
estavam em tratamento de fisioterapia respiratória ou qualquer treinamento físico com 
frequência maior que duas vezes por semana, as crianças que foram incapazes de 
realizar qualquer uma das etapas da avaliação proposta e as que desistiram de 
participar da pesquisa. Os exames iniciais foram realizados seguidos da assinatura do 
TCLE pelo responsável, assinatura do termo de assentimento. Inicialmente foi 
preenchida pelo avaliador uma ficha de avaliação específica de caráter clínico, dados 
antropométricos e realização de exames de função pulmonar. Posteriormente, as 
crianças foram submetidas à aplicação do questionário de controle clínico (ACT). Após 
esse procedimento, as crianças estavam aptas a participarem das intervenções 
educativas como proposta para o controle da doença. Após o término do protocolo, as 
crianças foram ressubmetidas à um avaliação final. As crianças e seus responsáveis 
participaram de uma atividade educativa em grupo, com duração de 60 minutos. Foram 
abordados temas sobre etiopatenogênese e fisiopatologia da asma, tratamento 
inalatório, fatores precipitantes para as crises, habilidades de auto manejo e controle 
ambiental assim como a importância da elaboração de um plano terapêutico por 
escrito.17 Os participantes assistiram uma aula expositiva dialogada padronizada com 
uso de recursos audiovisuais, ondem tiveram a oportunidade de discutir e tirar todas as 
dúvidas relacionadas aos temas abordados. Os dados antropométricos, peso e altura, 
foram mensurados por meio de uma balança. A fórmula de peso/altura2 foi utilizada 
para calcular o índice de massa corpórea (IMC). Além disso, o nome, a data de 
nascimento, o sexo, peso e altura foram plotados no software WHO Anthro Plus 
(Organização Mundial de Saúde - WHO, 2007) para avaliar o estado nutricional de cada 
participante. Foi utilizado o espirômetro disponível do Departamento de Fisioterapia da 
UFRN para aferição dos volumes e capacidades pulmonares. As medições da 
espirometria foram realizadas pré e pós o uso de broncodilatador seguindo o protocolo 
da American Thoracic Society e a European Respiratory Society.18 Para avaliação do 
controle foi utilizado o questionário Childhood Asthma Control Test (c-ACT). O c-ACT é 
um instrumento composto por sete perguntas de resposta curta, cujas quatro primeiras 
são respondidas pela criança avaliada e questionam sobre a sua própria percepção do 
controle atual de asma, restrições sobre suas atividades e distúrbios do sono durante a 
noite. Para responder a essas perguntas, a criança escolhe um dos quatro rostos infantis 
que representam emoções em uma sequencia do triste ao feliz, em seguida o avaliador 
dirige-se ao pai ou responsável legal pela criança, e realiza as três últimas perguntas 
referentes aos sintomas respiratórios da criança em relação às ultimas 4 semanas. Ao 
término da aplicação do questionário, obtém-se uma pontuação de 0 a 27 pontos, sendo 
que uma pontuação igual ou inferior a 19 pontos é indicativo de asma não controlada.19 
A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) versão 20.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos dados e 
a homogeneidade das variâncias foram verificadas por meio dos testes de Shapiro-Wilk 
e Levene, respectivamente. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 
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apresentadas como médias e desvios padrões, assim como as que apresentaram 
distribuição não normal, foram apresentadas em medianas e intervalos interquartis. As 
variáveis categóricas foram apresentadas como frequências relativas e absolutas. Para 
comparações das medidas obtidas das avaliações inicial e final, para as variáveis 
paramétricas, foi utilizado o teste T pareado e, para as variáveis não paramétricas, o 
teste de Wilcoxon. Para avaliar a magnitude do efeito no grupo (pré vs pós-intervenção) 
foi calculado o Tamanho do Efeito (TE) pelo método de Cohen, aplicando a razão entre 
a diferença média entre os grupos pelo desvio padrão agrupado. Os valores de 
referências para definir o TE foram: pequeno = 0.21–0.49; médio = 0.50–0.79; alto = 
>0.80. 21 A variação percentual (Δ%) foi expressa pela diferença entre os valores 
médios obtidos pré e pós intervenção, na forma percentual relativa à media pré-
intervenção. Um nível de significância ou valor de p <0,05 e foram usados para todos 
os testes. 
 
Resultados e Discussões 
 
Participaram do estudo 13 crianças com asma, sendo a maioria do sexo masculino 
(92,3%), com média de idade de 10,3±1,6 anos, e percentil médio de 68,5 ±24,8. Destes, 
61,5% eram advindos de cidades interioranas, 46,2% e 38,5% apresentavam asma 
parcialmente controlada e descontrolada, respectivamente. Não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas no controle clínico (c-ACT/ACT) das crianças 
participantes após a aplicação do protocolo de intervenção educativa (p>0,05), tendo 
estas variáveis apresentando um escore médio pré e pós intervenção de 16,6 ±4,4 e 
17,1± 4,7, respectivamente. Entretanto, aumento estatisticamente significativo do índice 
VEF1/CVF acompanhado de um alto tamanho de efeito (p=0,002, TE: 1,32, Δ%: 67,3%). 
Este índice apresenta uma relação inversamente proporcional com a gravidade do 
distúrbio ventilatório obstrutivo, ou seja, quanto maior o valor obtido, menor a obstrução. 
22 Em relação à severidade da asma, 61,6% apresentaram asma moderada ou grave. 
Sabe-se que o controle e a severidade da asma são classificações intimamente 
associadas, pois ambas envolvem aspectos relacionados aos sintomas da doença, 
limitação das atividades, frequência das crises, consumo de medicamentos e diminuição 
da função pulmonar.12 Houve um predomínio de crianças com quadros de asma 
moderada e grave, o que é esperado na casuística de um centro terciário de saúde, de 
onde estas foram encaminhadas, com maior percentagem de casos graves em 
comparação à registrada em estudos populacionais, onde se predominam casos 
intermitentes e leves.23 Vale ressaltar que o Brasil é um dos países com maior 
prevalência de asma em crianças, com altas taxas de asma grave e não controlada. 23 
Observou-se que 76,9% dos participantes do estudo apresentaram histórico familiar de 
asma, com 7,7% sendo exposto à hábitos de tabagismo dos pais, sendo 68,5% advindos 
de cidades interioranas. O grau de escolaridade do responsável e do chefe familiar 
também é um ponto que merece nossa atenção. Observou-se que 23,1% e 30,8% dos 
responsáveis e chefe familiar estudaram entre 5-8 anos, respectivamente. Nesse 
estudo, o chefe familiar foi caracterizado como a pessoa que mais contribuía para a 
renda da familiar e o responsável foi apresentado como sendo a pessoa que 
acompanhou a criança no momento das avaliações. Acordamos com a literatura ao 
defender que a baixa escolaridade esteja associada ao acesso limitado às informações 
de saúde, além de também estar relacionada a maior probabilidade de desemprego.24–
26 Acordamos com o estudo de Cardoso et al., (2017) ao considerar a asma como sendo 
uma doença multifatorial, heterogênea, cujo controle e manutenção dos sintomas é 
influenciado por fatores genéticos, ambientais e sociais 27. A combinação desses 
fatores pode ser indicativa da exposição das crianças à vários fatores de risco, tais como 
moradias em ambientes úmidos e com mofo, ser fumante passivo, além de maior 
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exposição à poluição externa, o que pode desencadear os quadros de asma. A falta de 
recursos financeiros, por sua vez, pode resultar na elevação do estresse psicossocial 
familiar, além de dificultar o acesso a serviços de saúde e à aquisição da medicação 
necessária para controlar as crises.25 
 
Conclusão 

 
A intervenção educativa não foi capaz de gerar um aumento estatisticamente 
significativo no controle clínico da asma nas crianças participantes do estudo, entretanto 
observou-se aumento significativo e clinicamente relevante do índice de Tifenneau após 
a intervenção. Consideramos que as intervenções educativas sejam estratégias 
importantes no manejo clínico de doenças crônicas, entretanto considerando os 
aspectos multifatoriais da asma, entendemos que diversos fatores sociais, econômicos 
e ambientais podem influenciar negativamente o manejo clínico desta condição. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ACURÁCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM HIPOTERMIA OBSERVADOS EM PACIENTES 

CARDIOPATAS 

Resumo 

Objetivou-se elucidar o conceito da hipotermia e avaliar a acurácia do diagnóstico de 
enfermagem(DE) Hipotermia através da análise de prevalência de suas características 
definidoras em pacientes cardiopatas. Estudo de acurácia, descritivo, com delineamento 
transversal, com 120 pacientes realizado na unidade de internação clínica cardiológica 
do Hospital Universitário Onofre Lopes. Foram coletados e analisados dados 
sociodemográficos, e de prevalência da presença dos indicadores clínicos do DE 
Hipotermia. Demonstraram-se através da análise das variáveis sociodemográficas 
predominância em: sexo masculino (62,50%), idade média de 59,73 anos, com 
companheiro (74,17%), procedentes e residentes no interior do estado (65,00% e 
59,17% respectivamente), com ensino fundamental completo (67,50%), aposentados 
(59,17%), renda familiar acima de um salário mínimo (50,83%) e de religião praticante 
(87,50%). Referente ao número de dependentes, obteve-se uma média de 2,91. Para 
análise de classes latentes demonstraram-se três características definidoras com altos 
valores de especificidade (Redução no nível de glicose, Hipoglicemia e Hipertensão) e 
duas características definidoras apresentaram altos valores de sensibilidade e 
especificidade (Redução no nível de glicose e Hipoglicemia). Por meio da interação 
entre as variáveis observáveis, o DE hipotermia obteve prevalência de 98,33%.Com 
isso, esses dados são úteis na inferência e confirmação da presença do DE hipotermia 
em paciente cardiopatas. 
 
Palavras-chave: Hipotermia; Regulação da Temperatura Corporal; Cardiopatias. 

TITLE: ACCURACY ANALYSIS OF NURSING DIAGNOSTIC DEFINING 

CHARACTERISTICS HYPOTHERMIA OBSERVED IN CARDIOPATHY PATIENTS 

Abstract 
The objective was to elucidate the concept of hypothermia and to evaluate the accuracy 
of the nursing diagnosis (ND) Hypothermia by analyzing the prevalence of its defining 
characteristics in patients with heart disease. Accuracy, descriptive, cross-sectional 
study with 120 patients performed at the Cardiology Clinical Inpatient Unit of the Onofre 
Lopes University Hospital. Sociodemographic data and prevalence of the presence of 
clinical indicators of ND Hypothermia were collected and analyzed. It was demonstrated 
through the analysis of sociodemographic variables predominance in: male gender 
(62.50%), mean age 59.73 years, with partner (74.17%), coming and residing in the 
interior of the state (65.00% and 59.17% respectively), with complete elementary school 
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(67.50%), retired (59.17%), family income above one minimum wage (50.83%) and 
practicing religion (87.50%) . Regarding the number of dependents, an average of 2.91 
was obtained. For analysis of latent classes three defining characteristics with high 
specificity values (Reduction in glucose level, Hypoglycemia and Hypertension) were 
demonstrated and two defining characteristics presented high values of sensitivity and 
specificity (Reduction in glucose level and Hypoglycemia). Through the interaction 
between the observable variables, the hypothermia ND obtained a prevalence of 
98.33%. Thus, these data are useful in inferring and confirming the presence of 
hypothermia ND in patients with heart disease. 
 
Keywords: Hypothermia; Body Temperature Regulation; Cardiac disorders. 

Introdução 

A hipotermia tem como definição a diminuição da temperatura corporal central abaixo 
do valor de 36º Celsius (C), e pode ser classificada em acidental ou não-intencional, e 
provocada ou terapêutica (ASSADI et al., 2006). 
  
Destaca-se a hipotermia não-intencional, a qual acontece por meio de fatores isolados 
ou associados como por exemplo a perda abundante de calor corporal, alterações de 
temperaturas induzidas por fármacos, inibição do processo da termorregulação, falta de 
cuidados adequados para sua prevenção, entre outros (ASSADI et al., 2006). 
  
Por mais leve que ela seja, a hipotermia pode ocasionar problemas em pacientes 
cardiopatas tais como taquicardia, hipertensão arterial, aumento da irritabilidade 
miocárdica, aumento dos níveis séricos de catecolaminas, vasoconstricção sistêmica e 
desequilíbrio de oxigênio nos músculos do coração (BIAZZOTTO et al., 2006). Assim, 
identificar a hipotermia e prevenir suas complicações torna-se um fator importante para 
a promoção da saúde desses pacientes. 
  
Dessa forma, a diminuição da temperatura apresenta-se como indicador da ineficácia 
da função corporal nos pacientes cardiopatas, uma vez que é considerada um sinal vital 
e deve ser rotineiramente conferida pela equipe de enfermagem, o que evidência a 
importância de se observar a ocorrência de variações em seus parâmetros e intervir nas 
respostas humanas indesejadas a fim de restaurar o padrão de normalidade. 
  
A partir disso, temos na enfermagem a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), entendida como uma forma de organizar o processo assistencial quanto a 
método, profissional e instrumento possibilitando a qualidade da assistência, visto que 
um dos seus objetivos visa planejar, executar, controlar e avaliar direta ou indiretamente 
os cuidados prestados ao paciente por meio do Processo de Enfermagem (PE) 
(SOARES et al., 2015; BRASIL, 2009). 
  
Destarte, o PE é responsável por conduzir e dar qualidade na assistência de 
enfermagem através de 5 etapas que se inter-relacionam: I – Coleta de dados de 
Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); II- Diagnóstico de Enfermagem(DE), sendo 
esta privativa do enfermeiro; III- Planejamento de Enfermagem; IV- Implementação; e 
V- Avaliação de Enfermagem. (BRASIL, 2009). 
  
Definimos o DE como um processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados na primeira etapa do PE de modo que oriente a tomada de decisão de acordo 
com as respostas humanas apresentadas pelo paciente em seu processo saúde-
doença(BRASIL, 2009). 
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Sendo assim, utiliza-se como base para aferência diagnóstica a NANDA International 
(NANDA-I), na qual define-se como um sistema de classificação de DE que possui uma 
linguagem universal, padronizada, que serve de subsídio para tomada de decisão na 
prática profissional. (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
  
O DE Hipotermia faz parte da NANDA-I, pertence ao Domínio Segurança/Proteção, à 
Classe Termorregulação e apresenta a seguinte definição: temperatura corporal central 
abaixo dos parâmetros diurnos normais devido à falha na termorregulação (HERDMAN; 
KAMITSURU, 2018). Demonstradas no Quadro 1, tem-se as características definidoras, 
fatores relacionados, população de risco e condições associadas a esse diagnóstico. 
  
Contudo, o presente estudo justifica-se devido aos achados contribuírem positivamente 
para melhoria da prática clínica, estimulando o profissional a manter um cuidado integral 
com foco nos sinais clínicos para a identificação e tratamento da hipotermia, além disso, 
fortalecer o progresso cientifico por estruturar cada vez mais a enfermagem como uma 
ciência. 
  
Dessa forma, o objetivo deste estudo visa analisar a acurácia das características 
definidoras de enfermagem do diagnóstico Hipotermia em pacientes cardiopatas, 
caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes cardiopatas com a 
manifestação clínica de Hipotermia, e estimar a sensibilidade e especificidade das 
características definidoras do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes 
cardiopatas. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de acurácia, descritivo, com delineamento transversal. Realizado 
na unidade de internação clínica cardiológica do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), localizado na região Nordeste, município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
  
Constituiu-se como população desse estudo os pacientes cardiopatas internados na 
unidade de internação clinica cardiológica do HUOL. O processo de amostragem deu-
se de forma continua, e para sua obtenção usou-se uma estratégia proposta por 
(Swanson et al., 2012), na qual realiza-se a determinação do tamanho amostral para 
estudos de acurácia diagnóstica com base na análise de classe latente. 
  
Desse modo, a estratégia de cálculo amostral de 10 pacientes foi multiplicada pelas 16 
características definidoras do diagnóstico de enfermagem Hipotermia, resultando numa 
amostra de 160 paciente. Porém, devido a incapacidade de aferir quatro características 
definidoras (redução na ventilação, aumento na taxa metabólica, aumento no consumo 
de oxigênio e vasoconstrição periférica), adotou-se uma amostra final de 120 pacientes. 
  
Os critérios de inclusão para a seleção da amostra tiveram como critérios: ter idade igual 
ou acima de 18 anos e estar internado durante o período de coleta de dados em 
tratamento clínico ou pré-cirúrgico na unidade em estudo com diagnóstico de alguma 
doença que acomete o coração. Já os critérios de exclusão foram: estar internado em 
tratamento pós-cirúrgico, em tratamento com medidas de hipotermia terapêutica e 
pacientes pós Parada Cardiorrespiratória. 
  
Em um primeiro momento, foi realizado um estudo com 12 pacientes (10% da população 
estudada) com a finalidade de avaliar se era possível aplicar o instrumento e se havia 
necessidade ou não de alteração. Tal instrumento era composto de duas partes: a 
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primeira voltada a variáveis sociodemográficas e clinicas do paciente, e a segunda parte 
voltada à revisão dos sintomas tomando como base os indicadores clínicos do 
diagnóstico de enfermagem Hipotermia descrita na taxonomia II da NANDA-
Internacional (HERDMAN; KAMITISURU, 2018). Em seguida, submeteu-se o 
instrumento para validação de seu conteúdo por especialista do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Enfermagem Clínica (NEPEC) experientes no desenvolvimento de 
pesquisas na área de estudo. 
  
Em um segundo momento, após a validação do instrumento, decidiu-se por padronizar 
a coleta entre os pesquisadores por meio do desenvolvimento de um Protocolo 
Operacional Padrão (POP), construída a partir de definições constitutivas e operacionais 
identificadas na literatura visando diminuir os vieses da pesquisa e servir como base 
para identificar as variáveis do estudo, além de ser usado a qualquer momento da coleta 
pelos pesquisadores. Para a realização da coleta de dados foram utilizados estudantes 
do último ano do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e a própria pesquisadora. 
  
Porém, antes da realização da coleta houve um treinamento para o uso do POP no qual 
objetivou-se a capacitação desses alunos para que pudessem avaliar os indicadores 
clínicos do DE Hipotermia e minimizar possíveis vieses de aferição, principalmente na 
aferição da temperatura, já que para tal, foi utilizada a medida timpânica por meio de 
um termômetro digital timpânico infravermelho da marca Incoterm®, pois além de ser 
um método confiável e não invasivo que o profissional enfermeiro pudesse utilizar, 
retratava uma maior precisão na aferição da temperatura central. 
  
Na execução da coleta de dados os pacientes que aceitaram participar do estudo 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado pelos 
pesquisadores no qual constava o objetivo, benefícios e possíveis danos que o estudo 
poderia ocasionar. Por conseguinte, foram analisadas e julgadas as respostas obtidas 
por meio do instrumento quanto a sensibilidade e especificidade dos indicadores clínicos 
do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em concordância com os referencias teóricos 
utilizados. Os dados coletados foram postos em uma planilha do Microsoft Office Excel 
2017 com os dados de cada variável do instrumento de coleta, e para a análise dos 
dados sociodemográficos e clínicos, utilizou-se o pacote descritivo SPSS Statistic 
versão 25.0 for Windows. 
  
Já para o estudo de prevalência da presença dos indicadores clínicos do DE Hipotermia, 
foi utilizado o método de Análise de Classes Latentes (ACL) (COLLINS; LANZA, 2010). 
O seguinte modelo foi escolhido devido propor a redução de vieses, tendo em vista que 
na enfermagem não exista um padrão ouro que identifique com precisão uma variável 
latente que é o diagnóstico de enfermagem. Haja vista que essa variável defina a 
relação entre a variável observada ou as características definidoras presente nessa 
pesquisa (COLLINS, LANZA, 2010; MANGUEIRA, 2014). 
  
Isto posto, utilizou-se o modelo de duas classes latentes de efeitos randômicos através 
do software R versão 2.12.2 com a finalidade de aferir a prevalência tanto do DE como 
dos cálculos de valores de sensibilidade e especificidade, com o propósito de apresentar 
os indicadores mais fieis a inferência do diagnostico proposto, os dois com intervalo de 
confiança de 95%. 
  
Este estudo obteve anuência do diretor do HUOL e parecer favorável do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da UFRN nº 2.574.889 e CAAE 85607418.3.0000.5537. Estão 
sendo obedecidas as determinações da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional 
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de Saúde, que dispõe sobre as pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 
2012). 
 
Resultados e Discussões 

 
Para o estudo da caracterização sociodemográfica dos pacientes internados em 
unidade cardiológica no HUOL, foram utilizados variáveis como: Sexo (masculino e 
feminino), Faixa etária (até 60 anos e acima de 60 anos), Estado civil (com companheiro 
e sem companheiro), Local de nascimento ( interior do RN, capital do RN e outros), 
Local que reside ( interior do RN, capital do RN e outros), Grau de escolaridade 
(Analfabeto, ensino fundamento incompleto, ensino fundamental completo, ensino 
médio incompleto, ensino médio completo e ensino superior), Ocupação (aposentado, 
atividade remunerada e sem atividade), Religião (praticante e não praticante), e Renda 
familiar (até 1 salário mínimo, acima de 1 salário mínimo). 
  
Após análise dos dados, mostra-se na Tabela 1 a existência predominante das 
seguintes variáveis: sexo masculino (62,50%), idade média de 59,73 anos, com 
companheiro (74,17%), procedentes e residentes no interior do estado (65,00% e 
59,17% respectivamente), com ensino fundamental completo (67,50%), aposentados 
(59,17%), renda familiar acima de um salário mínimo (50,83%) e de religião praticante 
(87,50%). Referente ao número de dependentes, obteve-se uma média de 2,91. 
  
Estudos prévios realizados, classificaram o perfil da população cardíaca como sendo 
em sua maioria do sexo masculino nos mais diferentes ambientes estudados 
(MEDEIROS, 2017; ASSADI, 2006). Tal fato confirma a caracterização do sexo 
masculino (62,50%) como maior prevalência obtida nessa amostra. 
  
Ademais, o presente estudo revelou uma idade média de 59,73 anos, e ainda, a 
presença de hipotermia em diversas idades. Este acontecimento corrobora com a 
revisão sobre a temática da hipotermia no perioperatório, na qual demonstra que a idade 
avançada não é um fator significativo para a ocorrência da hipotermia (COLLINS et al., 
2018). 
  
No que diz respeito a condições socioeconômicas, uma ampla amostra do estudo 
mostrou-se ter renda mensal menor que dois salários mínimo. Fortificando esse dado, 
temos que uma pesquisa de revisão na qual mostra a resposta cardiovascular 
relacionada a alterações na termorregulação, classifica os sujeitos possuintes de baixa 
renda como maior vulnerabilidade a complicações, associado a padrões de 
comportamento que predispõem a riscos, falta de proximidade aos serviços de saúde e 
incapacidade de adequação frente a situações de hipotermia (LIU, 2015). 
  
Na tabela 2 apresentam-se apenas nove das doze características definidoras 
identificadas na NANDA-I. Isso se deu devido as características definidoras a seguir não 
estarem identificadas na amostra: acrocianose, cianose nos leitos ungueais e hipóxia. 
Contudo, a característica definidora mais comuns em ordem decrescente foram: 
hipertensão (82,5%), preenchimento capilar lento > 3 segundos (28,3%), e pele fria ao 
toque (25,0%). 
  
Por intermédio da presença desses indicadores nos pacientes cardiopatas, além de 
realizar o modelo de classe latente com efeitos randômicos para identificar a prevalência 
do diagnóstico, foi possível realizar também medidas de especificidade e sensibilidade 
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de cada um dos indicadores clínicos presente na tabela 3. Porém, após a análise de 
classes foram retiradas seis características definidoras para estudo. 
  
Exibida na Tabela 3, temos o conjunto de indicadores clínicos capazes de predizer a 
presença do DE Hipotermia em pacientes cardiopatas devido este apresentar ajuste 
adequado (p=0,999). À vista disso, mostram-se também os indicadores cuja existência 
indica a presença do diagnóstico, ou seja, sensibilidade diagnóstica, e os indicadores 
clínicos que indica ausência do diagnóstico, ou seja, especificidade diagnóstica. 
  
Nessa perspectiva, percebe-se que três características definidoras das seis 
apresentadas, mostraram altos valores de especificidade (Redução no nível de glicose, 
Hipoglicemia e Hipertensão), o que confirma ser um bom indicador para confirmara a 
presença de hipotermia. Além disso, duas características definidoras apresentaram 
altos valores de sensibilidade e especificidade (Redução no nível de glicose e 
Hipoglicemia), sendo úteis na inferência e confirmação da presença diagnóstica. A vista 
disso, através da interação entre as variáveis observáveis, o DE hipotermia obteve 
prevalência de 98,33%. 
  
Estudos analisaram a prevalência da hipotermia em idosos institucionalizados, e a 
avaliação da hipotermia no transoperatório em pacientes adultos, identificando dados 
estatísticos de 7,2% e 40,25% de prevalência, respectivamente (SEMAN, 2009; 
DANCKSUK, 2014). No entanto, não foram encontradas pesquisas de prevalência do 
DE Hipotermia em pacientes clínicos. 
 
Conclusão 

 
Consumado o objetivo do estudo, a acurácia de indicadores clínicos apresentou 98,33% 
da prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 
Hipotermia presente em pacientes cardiopatas, com isso, esses resultados contribuíram 
com a taxonomia NANDA-I por confirmar uma inferência diagnóstica fidedigna na prática 
clínica. 
  
Baseado nos indicadores apresentados, é de grande importância que ocorra o 
desenvolvimento de protocolos voltados a identificação precoce da hipotermia, tendo 
em vista que esse achado clínico promova complicações e agravamentos significativos 
no processo saúde-doença em pacientes cardiopatas. Além disso, uma acurada 
inferência diagnóstica desses indicadores, torna-se capaz de propiciar implementações 
de enfermagem mais direcionadas para esses pacientes. 
  
Ademais, esse e outros estudos de acurácia diagnóstica se fazem necessário para além 
de contribuir com a taxonomia utilizada, auxiliar também para um cuidado mais seguro 
para com o paciente. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1 - Elementos que compõe o diagnóstico de enfermagem Hipotermia da 
NANDA-I (2018). Natal, RN, 2019. 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos pacientes internados em unidade 
cardiológica. Natal, RN, 2019. 
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Tabela 2 - Características definidoras do diagnóstico de enfermagem Hipotermia 
identificadas nos pacientes cardiopatas participantes deste estudo. Natal, RN,2019. 

 

 

Tabela 3 - Medidas de acurácia diagnóstica para características definidoras de 
Hipotermia entre pacientes cardiopatas obtidas a partir de modelo de classe latente com 
efeitos randômicos. Natal, RN, 2019. 
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TÍTULO: Avaliação da Reabilitação Pulmonar convencional versus Reabilitação 

Pulmonar combinado com Treinamento Muscular Respiratório na Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC): ensaio clínico aleatório 

Resumo 

O Treinamento Muscular Respiratório (TMR) em pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), ainda não apresenta consenso sobre os efeitos que 
poderiam adicionar à Reabilitação Pulmonar (RP). Objetivo: Avaliar a capacidade de 
exercício e a força dos músculos respiratórios de indivíduos com DPOC assistidos por 
um protocolo de RP asssociado a diferentes modalidades de TMR. Métodos: Tratou-se 
de um ensaio clínico aleatório controlado cego, composto por pacientes com diagnóstico 
de DPOC, distribuídos aleatoriamente em 3 grupos: Reabilitação Pulmonar (RP), RP 
associado ao treinamento muscular inspiratório com carga de resistência ao fluxo cônico 
(RP+ TMRRFC) e RP associado ao TMR modalidade de endurance por hiperpneia 
normocapnica (RP+ TMRHN). O protocolo teve duração de 10 semanas, com frequência 
de 3 dias semanais. Resultados: Nos desfechos primários, encontrou-se após as 10 
semanas, aumento na capacidade do exercício nos grupos RP+TMRRFC e 
RP+TMRHN (p˂0,0001), redução nas sensações de dispneia e fadiga após o 6MWT e 
ISWT, nos três grupos (p<0,001), sem diferença entre eles. Além disso, houve aumento 
na PImax em todos os grupos (p<0,0001), na SPImáx apenas no grupo RP+TMRRFC 
(p<0,0001) e melhora na SNIP nos grupos que realizaram RP + TRM, com p<0,0001. 
Conclusões: A associação do TMR aos programas de RP proporcionou ganhos 
adicionais sobre a capacidade de exercício, o estado de saúde, a força muscular 
respiratória e periférica. 
 
Palavras-chave: DPOC, Reabilitação Pulmonar, Treinamento muscular respiratório 

TITLE: EVALUATION OF CONVENTIONAL PULMONARY REHABILITATION VERSUS 

PULMONARY REHABILITATION COMBINED WITH RESPIRATORY MUSCLE 

TRAINING IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

CONTROLLED RANDOM CLINICAL 

Abstract 

Respiratory Muscular Training (RMT) in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD), does not yet have consensus about the effects that could add to 
Pulmonary Rehabilitation (PR). Objective: To evaluate the exercise capacity and 
respiratory muscle strength of individuals with COPD assisted by a PR protocol 
associated with different RMR modalities. Methods: This was a blinded randomized 
clinical trial composed of patients diagnosed with COPD randomly assigned to three 
groups: Pulmonary Rehabilitation (PR), PR associated with inspiratory muscle training 
with conical flow resistance load (PR+RMTCFR) and PR associated with RMT 
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endurance modality by normocapnic hyperpnea (PR+RMTNH). The protocol lasted 10 
weeks, with a frequency of 3. Results:In the primary outcomes, we found, after 10 weeks, 
increased exercise capacity in the PR+RMTCFR and PR+RMTNH (p˂0.0001) groups, 
We also found a reduction in the sensations of dyspnea and fatigue after 6MWT and 
ISWT, in all three groups (p <0.001), with no difference between them. In addition, there 
was an increase in PImax in all groups (p <0.0001), in SPImax only in the PR+RMTCFR 
group (p <0.0001) and improvement in SNIP in the groups that performed PR+RMT, with 
p<0.0001. Conclusions: The association of RMT to PR programs provided additional 
gains on exercise capacity, health status, respiratory and peripheral muscle strength. 
 
Keywords: COPD, Pulmonary Rehabilitation, Respiratory Muscle Training. 

Introdução 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença comum, evitável e tratável 
que se caracteriza por sintomas respiratórios persistentes e limitações do fluxo aéreo. 
O desenvolvimento da DPOC tem início quando agentes nocivos lesionam o epitélio das 
vias aéreas, resultando em processos inflamatórios e alterações morfológicas 
(BOURDIN et al., 2009).  
  
Os mecanismos patogênicos da doença resultam em diversas alterações fisiológicas, 
tais como: hipersecreção mucosa, disfunção mucociliar, obstrução ao fluxo aéreo e 
aprisionamento de ar (MCNEE, 2006). As alterações fisiopatológicas, por sua vez, levam 
a uma relação ventilação-perfusão inadequada, com hiperinsuflação pulmonar estática 
e dinâmica que resultam em hipoxemia e hipercapnia (GOLD, 2017), as quais geram 
sintomas como dispneia, fadiga, baixo desempenho físico e hospitalizações frequentes 
(NICE et al., 2006).  
  
A intolerância ao exercício é um dos sintomas mais comuns nestes pacientes, mantendo 
uma forte relação com a disfunção da musculatura esquelética dos membros inferiores. 
Essa intolerância, a qual está associada a uma maior utilização de cuidados de saúde, 
pior qualidade de vida e maior mortalidade, provavelmente decorre das diversas 
alterações estruturais que são identificadas nos músculos dos membros inferiores de 
indivíduos com DPOC, tais como fraqueza, atrofia, mudança do tipo de fibra, menor 
capacidade oxidativa e disfunção mitocondrial (MALTAIS et al., 2013).  
  
O diagnóstico da DPOC tem como exame padrão a espirometria, (BUIST et al., 2007), 
onde a limitação do fluxo aéreo persistente e pouco reversível pós-broncodilatador 
confirma a presença da DPOC. Até pouco tempo, a doença era classificada, quanto a 
sua gravidade, de acordo com o grau de obstrução do fluxo aéreo, avaliado pelo 
percentual do VEF1 obtido no exame de espirometria (GOLD, 2017). Porém, estudos 
recentes apontam que existe uma correlação fraca entre o VEF1, os sintomas e 
comprometimento do estado de saúde de um paciente com DPOC (JONES, 2009; HAN 
et al., 2013). Deste modo, atualmente, a DPOC é classificada em A, B, C ou D, de acordo 
com os critérios do GOLD (2017).  
  
Dado os seus impactos respiratórios e sistêmicos, o tratamento rotineiro, além do 
farmacológico, inclui a participação dos portadores de DPOC em programas de 
reabilitação pulmonar (RP). Atualmente a RP é definida como uma intervenção 
abrangente, baseada na avaliação completa do paciente, seguido por terapias 
específicas, que incluem treinamento de força e endurance, educação e mudança de 
comportamento, os quais visam melhorar a condição física e psicológica das pessoas 
com doenças respiratórias crônicas (ATS/ERS, 2013). Dentre as atividades dos 
programas de RP, temos aulas educativas quanto ao manejo e autogerenciamento da 
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doença, favorecimento da higiene brônquica, realização de exercícios aeróbicos 
regulares, treinamento para fortalecimento da musculatura periférica, além de 
treinamento específico para os músculos respiratórios (FERNANDES, 2009).  
  
Sabe-se que o treinamento muscular respiratório (TMR) pode gerar aumento da força 
dos músculos respiratórios em pacientes com DPOC, contudo, alguns autores apontam 
que o treinamento, quando não conduzido de forma adequada, pode deixar essa 
musculatura ainda mais sobrecarregada, e consequentemente, com pior desempenho 
(SHAHIN et al., 2008). Apesar dos efeitos benéficos da RP serem amplamente 
conhecidos, a literatura ainda não tem um consenso sobre os efeitos adicionais que o 
TMR pode proporcionar sobre aspectos clínicos relevantes da doença, como a 
intolerância ao exercício e dispneia, quando o TMR for realizado em associação à RP 
(GOSSELINK et al., 2011).  
  
Dada a escassez de dados na literatura sobre os efeitos do TMR associado a RP nesta 
população, este trabalho tem por objetivo avaliar a capacidade ao exercício e a força 
dos músculos respiratórios de indivíduos com DPOC assistidos por um protocolo de RP 
com e sem uso de TMR. 
 
Metodologia 

 
Tratou-se de um ensaio clínico aleatório controlado cego onde foram convidados a 
participar do estudo indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC de acordo com a 
GOLD em tratamento no Ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Todos os 
indivíduos selecionados foram avaliados no Laboratório de Desempenho 
PneumoCardioVascular do HUOL / EBSERH para confirmar o estágio da doença. Como 
critério de inclusão os pacientes deveriam estar em acompanhamento clínico com 
médico especializado em pneumologia, ter idade entre 40 e 80 anos, residirem na 
cidade de Natal/RN/Brasil, não fazer uso de oxigenoterapia, não apresentar saturação 
<90% durante os testes de exercício, sem exacerbação da doença nos últimos três 
meses e não praticar atividade física regular nos últimos seis meses.  
  
Este estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REQ-4073) e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, 
sob número 1.663.411. Todos os sujeitos receberam informações sobre sua 
participação no estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de 
Helsinki de 1975 (SHEPHARD, 1976).  
  
Os pacientes foram recrutados junto ao ambulatório de pneumologia do HUOL / 
EBSERH e convidados a comparecerem ao Laboratório de Desempenho 
Pneumocardiovascular do HUOL, na cidade de Natal-RN, onde realizaram os 
procedimentos de avaliação inicial e final, as quais foram realizadas por um avaliador 
que não conhecia a qual grupo o indivíduo fazia parte, previamente treinado, contendo 
os seguintes pontos: entrevista com dados referentes à identificação e hábitos de vida, 
antropometria (peso, altura e IMC), função pulmonar (espirometria), força muscular 
respiratória [Pressões respiratórias máximas, pressão inspiratória nasal de sniff (SNIP) 
e pressão inspiratória máxima sustentada (SPImax)], capacidade de exercício [Teste da 
caminhada dos 6 minutos (6MWT) e teste incremental de caminhada (ISWT)]. 
Posteriormente, os pacientes foram aleatoriamente divididos e randomizados pelo 
programa randomization.com, em 3 grupos: grupo reabilitação pulmonar (RP), grupo RP 
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associado ao TMI com resistência de fluxo cônico (RP + TMIRFC) e RP associado ao 
TMR modalidade de endurance por hiperpneia normocapnica (RP + TMRHN).  
  
O equipamento utilizado para a realização da prova de função pulmonar foi o 
espirômetro KoKo DigiDoser (Longmont, EUA) acoplado a um microcomputador e 
calibrado a cada dia de teste. O procedimento técnico, os critérios de aceitabilidade, 
reprodutibilidade, valores de referências e interpretativos bem como a padronização do 
equipamento seguiram as recomendações da American Thoracic Society / European 
Respiratory Society (ATS/ERS) (2005).  
  
A força dos músculos respiratórios foi mensurada utilizando-se um manovacuômetro 
digital (NEPEB-LabCare/UFMG, produzido em Belo Horizonte, Brasil). Os testes foram 
realizados com os pacientes sentados, após a realização da prova de função pulmonar, 
respeitando um período de descanso entre os testes de 10 minutos. Antes de cada teste, 
os pacientes foram detalhadamente orientados sobre os procedimentos e os resultados 
obtidos. Os critérios técnicos de aceitabilidade e reprodutibilidade seguiram as normas 
e recomendações da ATS/ERS (2002).  
  
O 6MWT foi realizado seguindo os procedimentos técnicos descritos pela American 
Thoracic Society (2002). Para a realização do ISWT foi adotado o protocolo proposto 
por Singh et al. (1992).  
  
Os três grupos foram submetidos a um programa de reabilitação pulmonar com duração 
de 10 semanas, 3 vezes por semana, composto por exercícios aeróbios em esteira, 
treinamento de fortalecimento para membros superiores e inferiores, implementação de 
atividades com aplicação de técnicas de conservação de energia, além de palestra 
educativa quanto ao manejo e autogerenciamento da doença. O grupo RP+TMIRFC 
realizou treinamento de força, com carga inicial de 35% da PImax e progressões 
semanais até 80% da PImax, reavaliada e ajustada semanalmente. O grupo RP+TMIHN 
realizou o treinamento de endurance através da hiperpneia normocápnica com uma 
bolsa equivalente a 50% da capacidade vital e uma frequência respiratória estimada em 
35 vezes o valor do volume expiratório forçado no primeiro segundo, com uma 
reavaliação após 5 semanas de treinamento e incrementos de 2 a 3 minutos por 
semana, até 20 minutos. Após o período de intervenção todos os sujeitos foram 
reavaliados, sem que tivesse sido conhecido em qual grupo de intervenção o mesmo foi 
alocado. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram recrutados 34 indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC, encaminhados do 
Ambulatório de Pneumologia do HUOL/EBSERH, onde, 33 cumpriram os critérios de 
inclusão, sendo 1 excluído devido a dificuldade de compreensão dos testes. Os 
voluntários foram alocados, de forma aleatória, nos 3 grupos: RP, RP+TMRRFC e 
RP+TMRHN. Durante o período de 10 semanas de intervenção, um participante foi a 
óbito sem causa relacionada à doença e um outro exacerbou. Assim, 31 indivíduos 
concluíram o programa de intervenção e participaram da reavaliação.  
  
De todos os indivíduos que compuseram a amostra, nenhum deles havia realizado RP 
anteriormente, 23 (69,7%) nunca havia praticado atividade física e os demais 
participantes estavam sedentários há pelo menos 10 anos. Após dez semanas de 
intervenção, os sujeitos dos três grupos (RP, RP+TMRRFC e RP+TMRHN) 
apresentaram redução, com significância estatística, da dispneia e fadiga ao final do 
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6MWT e do ISWT, não havendo diferenças entre os grupos com relação a essas 
variáveis após ao período de intervenção.  
  
Observou-se um aumento significativo na distância percorrida no 6MWT e ISWT nos 
grupos que realizaram o TMR. No ISWT, todos os grupos antes da intervenção estavam 
no nível cinco. Após o período de treinamento, o grupo RP passou para o nível seis, o 
grupo RP+TMRRFC foi para o nível sete, enquanto o grupo RP+TMRHN foi para o nível 
oito. Além disso, houve diferença significativa da distância percorrida do grupo 
RP+TMRHN em comparação ao grupo RP (p˂0,005) após as 10 semanas de 
intervenção, sendo este de 145,0 metros.  
  
Ao final do período de 10 semanas, houve aumento significativo na força dos músculos 
respiratórios, quando analisados os valores de PImáx, em todos os grupos do estudo. 
A SNIP apresentou ganhos significativos nos grupos que realizaram RP associado a 
TMR, sendo que na análise intergrupos, se observou que aqueles que adicionaram o 
treinamento de músculos respiratório a RP demonstraram ganhos significativos, quando 
comparados ao grupo RP após as 10 semanas de intervenção, sendo esses aumentos 
de 18,8 cmH2O para o grupo RP+TMRRFC e 24,0 cmH2O para o grupo RP+TMRHN. 
A SPImax apresentou aumento significativo apenas no grupo RP+TMRRFC.  
  
Na análise intragrupo da SNIP, os grupo RP+TMRRFC e RP+TMRHN apresentaram 
melhoras ao final das 10 semanas, enquanto, na análise intergrupo, observou-se 
melhoras nos grupos que adicionaram TMR a RP quando comparados ao grupo RP de 
18,8 cmH2O e 24,0 cmH2O para os grupos RP+TMRRFC e RP+TMRHN, 
respectivamente. Apesar de não haver ganhos na análise intragrupo nos valores de 
SNIP (%pred.), se identificou uma melhora de 25,8% para o grupo RP+TMRRFC e 
29,0% para o grupo RP+TMRHN quando comparados os grupos citados acima com o 
grupo RP, na análise entre grupos.  
  
A força muscular expiratória (PEmáx) apresentou aumento significativo apenas no grupo 
RP+TMRHN, tanto em seus valores obsolutos como no percentual do predito, além 
disso, o referido grupo também apresentou aumento significativo da PEmax (%pred.) de 
43,6 quando comparado com o grupo RP após a intervenção.  
  
Os principais resultados encontrados foram que, em ambos os grupos que realizaram 
TMR além da RP, houve melhora na capacidade de exercício, dispneia e força muscular 
respiratória e periférica. Entretanto, o TMR produziu efeitos isolados no grupo com 
treinamento de resistência de fluxo cônico com redução do risco de exacerbação e 
melhora no estado de saúde e no grupo de treinamento com HN com melhora da força 
muscular expiratória e periférica.  
  
Este foi o primeiro ensaio clínico controlado a utilizar duas modalidades distintas de 
TMR, associadas a um programa de RP estruturado, para indivíduos com DPOC. Todos 
os grupos deste estudo apresentaram aumento na distância caminhada acima de 100 
metros, o que determina uma melhora clínica, visto que, atualmente, ela é considerada 
com valores maiores que 26,3 metros (SINGH et al., 2014). Além disso, os resultados 
advindos da RP associados ao TMR, apresentou melhoria da capacidade de exercício 
mais expressiva no grupo RP+TMRHN. Em nosso estudo, todas as sessões de TMR 
foram realizadas com supervisão direta de um fisioterapeuta treinado, fato este que 
acreditamos ter influenciado positivamente nos resultados, diante do estímulo e 
realização adequada do treinamento proposto com a supervisão. O monitoramento da 
qualidade do exercício durante o TMR é de extrema importância para assegurar 
adaptações de treinamento significativas em resposta à intervenção (BERNARDI et al., 
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2015; CHARUSUSIN et al., 2018). Os grupos que realizaram TMR apresentaram 
melhora na tolerância ao exercício, onde verificamos que, ao final do período de 
intervenção e quando avaliados pelo 6MWT, os grupos RP, RP+TMRRFC e 
RP+TMRHN incrementaram, com relação a distância predita, respectivamente em 70%, 
92,4% e 86,2%. Já quando avaliados pelo ISWT, os ganhos com relação a distância 
predita foram de 51,2% para o grupo RP, 63,2% para o grupo RP+TMRRFC e 81,3% 
para o grupo RP+TMRHN. Ao contrário do nosso estudo, Charususin et al (2018), 
observaram que o TMR de força, com o mesmo dispositivo utilizado pelo nosso estudo, 
não encontrou efeitos adicionais no 6MWT, havendo, no referido estudo, alterações 
tanto no grupo de intervenção como no grupo controle, dentro de uma faixa de 25 a 35 
m, o que correspondeu a um aumento de cerca de apenas 42%.  
  
Además, o grupo RP+TMRHN quando avaliado pelo ISWT, teste esse que impõe a 
velocidade da caminhada, apresentou desempenho mais expressivo, suportando 
velocidades maiores que os demais grupos. Supomos que essa melhora ocorreu, de 
um modo geral, pelo fato de que todos os nossos voluntários eram sedentários há pelo 
menos 10 anos e nunca haviam participado de programas de RP. Este fato nos permite 
inferir que a partir do treinamento muscular global, advindo da RP e em associação com 
o TMR, ocorreu uma melhora na capacidade oxidativa dos músculos, onde os estudos 
apontam que TMR melhora a velocidade de contração dos músculos inspiratórios por 
meio da carga limiar na DPOC e aumenta a secção transversal das fibras musculares 
de contração rápida (tipo II), o que gera um padrão respiratório mais eficiente (mais lento 
e mais profundo), associado a um acoplamento neuro-mecânico aprimorado (menor 
ativação eferente dos músculos respiratórios), os quais são fatores que provavelmente 
contribuíram para uma redução na sobrecarga após o TMR e consequente melhora da 
capacidade de exercício (PETROVIC et al., 2012; LANGER et al., 2014). 
  
Além disso, o grupo que realizou TMR com HN também apresentou melhorias tanto na 
força muscular inspiratória como expiratória. Os ganhos na força muscular respiratória 
levaram a melhora na eficiência ventilatória e, por consequência, na entrega de oxigênio 
aos tecidos, refletindo esses ganhos na melhora da capacidade de exercício quando 
comparado ao grupo que realizou apenas RP. Tem-se demonstrado que o aumento na 
distância percorrida, após TMI (treino de força), ocorreu em indivíduos com DPOC que 
apresentavam fraqueza muscular inspiratória (PImax˂50% pred.), ou ainda, existe 
relatos de não ter sido identificados ganhos com relação a essa variável quando 
realizado o TMR, de força ou endurance, associado a RP, dados esses que não foram 
identificados em nosso estudo, pois os grupos que realizaram TMR apresentaram 
aumento expressivo da capacidade de exercício. Talvez isso tenha ocorrido devido ao 
fato dos tempos de intervenção terem sido curtos nos estudos publicados até o 
momento, enquanto que em nosso estudo, a intervenção apresentou um tempo total de 
dez semanas. Apesar de não ter sido identificado diferenças significativas entre os 
grupos que realizaram RP associada a TMR, foi observado que o grupo RP+TMRHN 
apresentou ganhos mais expressivos com relação a mudança do nível do ISWT, 
chegando ao nível oito, enquanto que a evolução do grupo RP+TMRRFC foi para o nível 
sete e o grupo RP para o nível 6 (GOSSELINK et al., 2011; CHARUSUSIN et al., 2018, 
PANERONI et al., 2018).  
  
A dispneia está envolvida em um ciclo que compreende a redução da capacidade de 
exercício e consequentemente do estado functional, o que leva os sujeitos a uma menor 
atividade em seu dia-a-dia, no entanto, a própria inatividade favorece o aparecimento, 
cada vez mais precoce da dispneia, o que venha a fechar esse ciclo. Diante do fato da 
RP proporcionar melhora na capacidade de exercício e a quebra do ciclo acima citado, 
é esperado uma dessensibilização da dispneia por um somatório de fatores, os quais 
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também favoreceram a redução da sensação de fadiga dos MMII, intimamente ligada a 
dispneia (JONES et al., 2018). No estudo de Charususin et al., (2018), não foi verificado 
redução dos sintomas acima citados, no entanto, esse estudo realizou apenas 7% do 
total de suas sessões de TMR com supervisão direta, enquanto em nosso estudo, todas 
as sessões foram realizadas de forma supervisionada, fato que pode ter impactado nos 
resultados. Os estudos de Langer et al (2014) e Petrovic et al., 2012, citados 
anteriormente, descrevem que os efeitos benéficos advindos do TMR impactam em uma 
melhor contração e eficiência muscular respiratória, acarretando diretamente na 
melhora nas sensações de dispneia e fadiga de indivíduos com DPOC. Além disso, 
sabe-se que o aumento da intensidade da dispneia, durante o exercício, sofre variação 
da PImax em populações com DPOC, deste modo, a intensidade da dispneia é maior 
naquelas indivíduos com menor PImax. Em nosso estudo, todos os grupos 
apresentaram ganhos significativos na PImax, fato este que pode colaborar, junto aos 
demais ganhos acima mencionados, para a dessensibilização da dispneia. Diante disto, 
supomos que a RP, independente de conter TMR, foi suficientemente eficaz para a 
dessensibilização da dispneia e reduzir a fadiga em sujeitos com DPOC, visto que em 
nossos achados, os pacientes dos três grupos apresentaram aumento da PImax 
entretanto, é importante ressaltar que apesar do nosso achado, a literatura ainda é 
controversa quanto ao aumento da força muscular inspiratória apenas após após a RP 
convencional (NIKOLETOU et al., 2015; LANGER et al., 2018; GOSSELINK et al., 2011; 
CHARUSUSIN et al., 2018).  
  
A força muscular expiratória (PEmáx) apresentou aumento significativo apenas no grupo 
RP+TMRHN, tanto em seus valores obsolutos como no percentual do predito, além 
disso, o referido grupo também apresentou aumento significativo da PEmax (%pred.) de 
43,6 quando comparado com o grupo RP após a intervenção. 
 
Conclusão 

 
Os resultados aqui apresentados são oriundos de um ensaio clínico aleatório controlado, 
onde foi possível verificar que houve ganhos efetivos aos protocolos que utilizaram o 
TMR aos programas de RP, com vantagens adicionais sobre capacidade de exercício, 
estado de saúde, força muscular respiratória e periférica. Apesar de não conseguirmos 
diferenciar qual modalidade de TMR foi superior, acreditamos que a inclusão de TMR, 
em uma das modalidades descritas neste estudo, apresenta efeitos adicionais aos 
programs de RP, podendo ser incluído como parte destes de forma segura. 
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TÍTULO: Avaliação da glicemia de Jejum de trabalhadores da indústria de transformação 

no RN. 

Resumo 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes 
no mundo com destaque para as doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus 
(DM). Em particular no DM tipo 2, o crescente aumento da incidência e prevalência de 
proporções epidêmicas, vêm atingindo principalmente pessoas entre 30-69 anos, faixa 
etária considerada economicamente ativa da sociedade. Estudos realizados com 
trabalhadores da indústria, identificaram a presença de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e metabólicas nos trabalhadores de empresas cadastradas 
no Programa de Alimentação do trabalhador (PAT), quando comparados às empresas 
não cadastradas, assim, viu-se a necessidade de determinar a glicemia de jejum de 
trabalhadores vinculados ao PAT no RN. Para isto, realizou-se um estudo experimental, 
transversal e prospectivo com base numa amostra aleatória probabilística, estratificada, 
em multi-estágios em indústrias de Transformação dos segmentos de alimentos e 
bebidas, têxtil, e de minerais não-metálicos. Os trabalhadores foram submetidos à coleta 
de sangue, em jejum de 12h. O valor médio de glicemia de jejum encontrado para o 
conjunto de trabalhadores que participaram desta pesquisa foi de 88,2 ± 21,6 mg/dL 
situando-se dentro do valor normal. Desse conjunto 84,08% apresentaram 
normoglicemia, 13,81% pré-diabetes e 2,10% diabetes estabelecido. Observou-se, 
portanto, uma predominância de glicemia de jejum normal. 
 
Palavras-chave: Glicemia. Trabalhadores. Diabetes mellitus. Hiperglicemia. 

TITLE: Blood glucose assessment of workers from the transformation industry in RN. 

Abstract 

Noncommunicable Chronic Diseases (NCDs) are the leading causes of death worldwide, 
principallycardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Particularly in type 
2 DM, the increasing incidence and prevalence of epidemic proportions have mainly 
affected people aged 30-69 years, considered economically active in society. Studies 
conducted with industry workers identified the presence of risk for the development of 
cardiovascular and metabolic diseases in workers of companies registered in the 
Workers' Food Program (WFP), when compared to unregistered companies, thus, saw 
himself a need to to determine the fasting blood glucose of WFP linked workers in RN. 
For this, an experimental, cross-sectional and prospective study was carried out based 
on a randomized, stratified, multistage sample in the food and beverage, textile, and non-
metallic minerals manufacturing industries. The workers underwent blood collection, in 
12 hour fasting. The mean fasting blood glucose value found for the group of workers 
who participated in this research was 88.2 ± 21.6 mg / dL, which was within the normal 
range. Of this group 84.08% had normoglycemia, 13.81% pre-diabetes and 2.10% 
established diabetes. Therefore, a predominance of normal fasting glucose was 
observed. 
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Introdução 
     As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 
mortes no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda de 
qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além 
de impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral. Das 
57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões (63%) foram em razão das DCNT, 
com destaque para as doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus (DM). Como 
nos outros países, no Brasil as DCNT também se constituem como o problema de saúde 
de maior magnitude, sendo responsáveis por 72% das causas de mortes e atingindo 
indivíduos de todas as camadas socioeconômicas, principalmente àqueles pertencentes 
a grupos vulneráveis, como os idosos, pessoas com baixa escolaridade e renda 
(BRASIL, 2011). 
    Dentre as DCNT, o DM se sobressai como um importante problema de saúde pública 
mundial, independentemente do grau de desenvolvimento do país, tanto em termos de 
número de pessoas afetadas, incapacitações, mortalidade prematura, como dos custos 
envolvidos no controle e tratamento de suas complicações (TORRES et al., 2009). 
    Na DM tipo 2, os efeitos observados no organismo são diversos e ocorrem 
concomitantemente, podendo-se citar o desenvolvimento de hiperglucagonemia, 
resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção hepática de 
glicose e graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula 
β pancreática. (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  
     Dentre os métodos mais utilizados para diagnosticar a doença, a glicemia de jejum 
se destaca e, segundo novas diretrizes, apenas uma dosagem já é suficiente para 
determinar o diagnóstico (LOPES, 2011). Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SDB), os critérios utilizados para coleta em jejum são os seguintes: Normoglicemia: 
<100, no jejum ou <140 2h após administração de 75g de glicose; Pré-diabetes ou risco 
aumentado para DM: ≥100 a <126.  
    Causando grande preocupação, o crescente aumento da incidência e prevalência da 
DM tipo 2, tomando proporções epidêmicas, vêm atingindo principalmente a população 
na idade entre 30 e 69 anos, considerada a faixa etária economicamente ativa da 
sociedade (TORRES et al., 2009). Alguns estudos realizados junto a esse grupo, 
especialmente junto aos trabalhadores da indústria, identificaram a presença de risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas nos trabalhadores 
de empresas cadastradas no PAT, quando comparados às empresas não cadastradas 
(SARNO, BANDONI, JAIME, 2008; BEZERRA, 2015). Nessa perspectiva, realização de 
exames laboratoriais junto à esse público pode possibilitar o diagnóstico precoce de 
doenças metabólicas pode ser um fator determinante para a adoção de medidas que 
favoreçam o seu controle e assim minimizar as complicações cardiovasculares e a 
mortalidade causada pela DM. Diante disso, foram objetivos desse plano determinar a 
glicemia de jejum de trabalhadores vinculados ao PAT no RN, permitindo o 
desenvolvimento do pensamento crítico voltado para a pesquisa do aluno envolvido no 
presente plano. 
 
Metodologia 

 
DESENHO DO ESTUDO: Estudo experimental, transversal e prospectivo com base 
numa amostra aleatória probabilística, estratificada, em multi-estágios, de trabalhadores 
de indústrias beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador no RN. Para 
definição da amostra de trabalhadores foi aplicado um plano de amostragem 
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combinada, estratificada e em multi-estágios, com dois fatores de estratificação. O 
primeiro fator de estratificação foi o porte da indústria, categorizado em três níveis: 
empresas de pequeno porte (de 20 a 99 trabalhadores), de médio porte (de 100 a 499 
trabalhadores) e de grande porte (500 ou mais trabalhadores). O segundo fator de 
estratificação, o subsetor da Indústria de Transformação (indústria de alimentos e 
bebidas; indústria de minerais não metálicos; e indústria têxtil).  
  
CAMPO DE APLICAÇÃO: O campo de aplicação foi a indústria do Setor de 
Transformação, representada pelos subsetores de alimentos e bebidas, têxtil e de 
minerais não-metálicos.  
  
DELINEAMENTO AMOSTRAL: Para o delineamento amostral, foi planejada uma 
amostra de 15 indústrias beneficiárias do PAT, definidas aleatoriamente por sorteio a 
partir da relação de indústria do referido setor, obtida junto à Federação da Indústria do 
RN (FIERN). De cada indústria foram entrevistados 14 trabalhadores, definidos 
aleatoriamente, totalizando um “n” de 210 trabalhadores. Este tamanho amostral 
permitiu estimar com confiança de 95%, para a população de trabalhadores da indústria 
transformadora beneficiados pelo PAT, o valor médio da glicemia em jejum com um erro 
de 4,1 mg/dL assumindo um desvio padrão de 30 mg/dL. Este tamanho amostral 
permitiu estimar a proporção populacional de trabalhadores com diabetes com um erro 
de 2,3 pontos percentuais, com confiança de 95%, assumindo uma prevalência 
aproximada de 3% segundo estimativas da OMS. O cálculo do tamanho amostral foi 
feito através da fórmula n = z^2 x s^2 / e^2, em que “z” é o percentil 95 de uma variável 
normal padrão, “s” é o desvio padrão da variável do estudo e “e” o erro da estimativa 
populacional. 
  
OBTENÇÃO DE AMOSTRAS: Os trabalhadores selecionados por meio de definição 
amostral aleatória e que aderiram à pesquisa de forma declarada por assinatura do 
TCLE foram convidados a sentarem em cadeira apropriada para extensão e repouso do 
braço e submetidos à coleta de sangue periférico, uma única vez, em jejum de 12 h, 
utilizando sistema de coleta manual a vácuo e/ou seringa. A coleta da amostra foi 
realizada por profissional técnico em enfermagem, com experiência nesse tipo de 
procedimento, acompanhado pelo estudante da graduação em Farmácia, definido para 
este plano de trabalho. A coleta de sangue ocorreu em local específico para este fim, 
preservando-se a privacidade do trabalhador. As amostras devidamente identificadas 
foram acondicionadas em tubos de ensaio com tampa e imediatamente transportadas 
em caixas térmicas ao Laboratório de Bioquímica Clínica do Departamento de Análises 
Clínicas e Toxicológicas do Curso de Farmácia do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram realizadas as análises.  
  
DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS: Para análise da glicemia foram utilizados 
métodos colorimétricos e enzimáticos de kits compatíveis com o BioPlus-2000. Os 
resultados dos exames foram entregues individualmente a cada trabalhador e o conjunto 
das informações foi cadastrado no banco de dados da pesquisa.  
  
ANÁLISE ESTATÍSTICA: As informações demográficas e socioeconômicas dos 
trabalhadores, juntamente com os resultados dos exames laboratoriais foram inseridos 
e organizados em banco de dados do software Microsoft Excel, onde foram feitas as 
análises para descrição dos resultados em medidas de tendência central e de dispersão. 
Além disso, também foram descritas as prevalências do diagnóstico desses 
trabalhadores quanto aos resultados da glicemia, os quais forma classificados em 
normoglicemia (<100mg/dL), pré-diabetes (≥100 a <126 mg/dL) e diabetes estabelecido 
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(≥126 mg/dL), de acordo com as recomendações das Diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Diabetes (2018). 
 
Resultados e Discussões 

 
      A presente pesquisa foi realizada em 16 indústrias de pequeno, médio porte e grande 
porte, localizadas no Rio Grande do Norte. Foram entrevistadas uma média de 28 
pessoas por empresa, totalizando 445 trabalhadores, destes, 112 foram removidos 
estudo por não terem feito o jejum adequado ou por não ter comparecido no momento 
da coleta, totalizando 333 indivíduos com informações válidas. Observou-se uma 
prevalência do sexo masculino (62,16%), média de idade de 38,6 ± 10,4 anos e renda 
média de 1,6 ± 1,2 salários mínimos. O valor médio de glicemia de jejum encontrado 
para o conjunto de trabalhadores que participaram desta pesquisa foi de 88,2 ± 21,6 
mg/dL, o que se enquadra dentro do valor normal, conforme os critérios laboratoriais de 
diagnóstico das Diretrizes SDB 2018. Para os homens a média de glicemia foi de 89,55 
± 21,73 mg/dL e para mulheres 86,08 ± 21,86 mg/dL. A maioria dos indivíduos (84,08%) 
apresentaram o valor de glicemia menor que 100 mg/dL (normoglicemia), enquanto 
13,81% apresentaram valores de glicemia entre 100 e 126 mg/dL (pré-diabetes ou risco 
aumentado) e apenas 2,10% apresentaram valores maiores ou iguais a 126 mg/dL 
(diabetes estabelecido). Quando comparamos as indústrias com base no porte, 
verificou-se que as indústrias de pequeno porte apresentaram uma maior porcentagem 
de pessoas com glicemia ≥100 mg/dL (24,39%) seguida das médio porte (12,18 %) e 
das de grande porte (7,41 %). Já quando comparadas por setor, as indústrias de 
minerais não metálicos apresentaram maior porcentagem de indivíduos com glicemia 
alterada (16,67%) em relação ao setor de alimentos e bebidas (15,75%) e setor têxtil 
(15,65%).  
     O percentual de pessoas com hiperglicemia encontrada neste estudo difere do que 
foi encontrado em um dos poucos estudos que analisaram glicemia de jejum em 
trabalhadores do PAT. O estudo de Veloso, Santana e Oliveira (2007) no estado da 
Bahia, encontrou um valor de 8,1% com glicemia de jejum elevada de um total de 4.252 
trabalhadores. No entanto o estudo considerou como glicemia elevada valores >110 
mg/dL, o que difere da medida de referência adotada atualmente pela SDB. Apenas 
para efeito de comparação adotou-se este valor de referência para calcular a 
porcentagem de indivíduos, obtendo como resultado 4,5% indivíduos com elevação da 
glicemia. 
     Araújo et al (2010) encontrou valores médios de glicemia de jejum de 92,9 ± 18,0 
mg/dL para mulheres e 96,0 ± 21,4 mg/dL para homens todos trabalhadores 
beneficiários do PAT. Estes valores estão próximos dos que foram encontrados no 
presente estudo, porém a média de glicemia de jejum do nosso estudo foi maior para 
os homens do que para mulheres.  
     Um estudo publicado no ano de 2010 com 125 funcionários de uma empresa 
metalúrgica do Distrito Federal, também apontou para uma média de glicemia normal 
(PELEGRINI et al., 2010), sendo esta, muito próxima da que foi encontrada no nosso 
estudo.  
     Também coerente com os resultados encontrados no presente estudo, outra 
pesquisa, esta realizada com 93 trabalhadores do setor produtivo de uma empresa de 
autopeças do setor metalúrgico da cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo, 
constatou que a maioria dos trabalhadores também apresentava glicemia de jejum 
normal (MORENO; MARTINO; COSTA, 2015). 
     Em contrapartida, também verificou-se resultados divergentes na literatura. É o caso 
de uma pesquisa desenvolvida por Cassani et al 2009, que encontrou 51% de glicemia 
capilar normal para 1.047 funcionários de uma indústria de refrigerantes localizada na 
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cidade de Itu, São Paulo. Contudo vale ressaltar que esse estudo adotou a glicemia 
capilar ao invés de glicemia de jejum o que pode resultar em discrepâncias e 
variabilidade nos resultados das análises (American Diabetes Association, 2015).  
     Já num outro estudo realizado em Minas Gerais, Brasil, com 16 trabalhadores 
bancários observou-se que a maior parte dos trabalhadores apresentaram alterações 
significativas da glicemia capilar de jejum, 91,60% dos homens e 75% das mulheres 
(GEREMIAS et al., 2017). 
 
Conclusão 

 
     Neste estudo observou-se uma predominância de glicemia de jejum normal, onde as 
indústrias de pequeno porte tiveram uma maior porcentagem de indivíduos com glicemia 
alterada seguida das de médio porte e grande porte. O setor de minerais não metálicos 
foi o que obteve maior porcentagem de pessoas com glicemia de jejum acima do valor 
normal, seguida do setor de alimentos e bebidas e setor têxtil. O contato com o universo 
da pesquisa promoveu ao aluno envolvido neste plano, o interesse pelo aprofundamento 
e aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades necessárias para a construção de 
um estudo confiável e de qualidade, bem como favoreceu o desenvolvimento do 
pensamento crítico voltado à pesquisa. 
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Gráfico 1: Porcentagem de trabalhadores de acordo com critérios laboratoriais de 
diagnóstico de DM das Diretrizes SBD 2017-2018 para 333 trabalhadores de indústrias 
do RN. 

 

 

Tabela 1: Porcentagem de trabalhadores que apresentaram valor de glicemia ≥100 
mg/dL (acima do normal) de acordo com o porte e o setor para 333 trabalhadores de 
indústrias do RN. 
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TÍTULO: Impactos reais e percebidos das alterações urinárias na qualidade de vida de 

crianças e adolescentes com Mielomeningocele. 

Resumo 

Introdução:Amielomeningocele é uma malformação congênita do sistema nervoso que 
gera repercussões urinárias provenientes das alterações de função e estrutura que 
merecem bastante atenção, pois o desajuste no controle da micção impacta econômica, 
socialmente e emocionalmente esses indivíduos, podendo interferir diretamente na 
qualidade de vida. Objetivo: Avaliar os impactos reais e percebidos das alterações 
urinárias na qualidade de vida de crianças e adolescentes com mielomeningocele. 
Métodos:Estudo realizado com 25 crianças e adolescentes com mielomeningocele, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. Foi aplicado um questionário específico para 
impacto das alterações urinárias na qualidade de vida de indivíduos com patologias 
neurológicas, o Qualiveen Short Form, que é composto por 8 perguntas contemplando 
4 domínios com pontuação de 0 a 4. Resultado:A pontuação geral da qualidade de vida 
relacionada às alterações urinárias teve média (M) de 2,45 (DP=0,79), a preocupação 
com as limitações M1,66 (DP=1,33), o medo M2,72 (DP=1,15), o sentimento M2,74 
(DP=1,08) e frequência da limitação na rotina diária média de 2,96 (DP=1,23). 
Conclusão:Foi observado que crianças e adolescentes com mielomeningocele 
apresentam redução na qualidade de vida relacionada às alterações urinárias, 
principalmente no domínio frequência da limitação na rotina diária. 
 
Palavras-chave: Mielomeningocele, Qualidade de vida, Qualiveen Short Form. 

TITLE: Real and perceived impacts of urinary changes on the quality of life of children 

and adolescents with myelomeningocele. 

Abstract 

Introduction: Myelomeningocele is a congenital malformation of the nervous system that 
generates urinary repercussions due to changes in function and structure that deserve 
a lot of attention, as the lack of control of urination impacts these individuals 
economically, socially and emotionally, and may directly affect the quality of life. 
Objective: To evaluate the real and perceived impacts of urinary changes on the quality 
of life of children and adolescents with myelomeningocele. Methods: Study of 25 children 
and adolescents with myelomeningocele, approved by the Research Ethics Committee 
of the Federal University of Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. A 
specific questionnaire was applied for the impact of urinary changes on the quality of life 
of individuals with neurological disorders, the Qualiveen Short Form, which consists of 8 
questions covering 4 domains with a score from 0 to 4. Result: The overall quality of life 
score. related to urinary alterations had a mean (M) of 2.45 (SD = 0.79), concern about 
limitations M1.66 (SD = 1.33), fear M2.72 (SD = 1.15), M2.74 feeling (SD = 1.08) and 
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frequency of limitation in the average daily routine of 2.96 (SD = 1.23). Conclusion: It 
was observed that children and adolescents with myelomeningocele present reduction 
in quality of life related to urinary alterations, especially in the frequency domain of 
limitation in the daily routine. 
 

  

 
Keywords: Myelomeningocele, Quality of life, Qualiveen Short Form. 

Introdução 

As malformações congênitas do sistema nervoso são variadas, dentre elas encontra-se 
a mielomeningocele (MMC), considerada uma das mais graves do sistema nervoso 
central (SNC), fazendo parte do grupo da espinha bífida (EB). Caracteriza-se por um 
defeito no fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário (1), 
gerando alterações estruturais e funcionais (2). A nível mundial, 0,1-10:1.000 crianças 
nascidas vivas apresentam esse defeito, podendo variar consideravelmente nas 
diversas regiões geográficas, com predominância na raça branca, no gênero feminino e 
nas classes sociais menos favorecidas. No Brasil, a estimativa é de 1,8 a 4,2:1.000 
sendo considerado o 4º país com maior incidência de EB entre 41 países estudados 
(25; 26; 27). As consequências clínicas da MMC não se restringem à anormalidades 
motoras e da coluna vertebral (28), repercutindo principalmente no SNC com déficit 
neurológico associado, e entre essas sequelas estão as repercussões urinárias 
resultantes, em sua maioria, da Bexiga Neurogênica (BN). A BN é definida pelo 
comprometimento da função do trato urinário inferior causado pelas alterações 
neurológicas presentes na MMC (3), provocando um desajuste do controle da micção, 
que altera a fase de enchimento e/ou esvaziamento vesical, elevando a pressão na 
bexiga ao reter urina em excesso, ultrapassando a resistência uretral (4,5,6). Esse 
quadro pode danificar o trato urinário superior ao gerar o refluxo vesicoureteral, levando 
a ocorrência de cicatrizes renais que podem evoluir para a falência renal (7,8). A 
incapacidade de controlar o fluxo urinário na sua rotina diária traz impactos econômicos 
e sociais já que os sintomas permeiam questões do bem-estar fisiológico, ocupacional, 
doméstico e emocional. Esses fatores também estão presentes na vida das crianças e 
adolescentes (10,13-15). A discussão em torno da Qualidade de Vida (QV) vem em uma 
crescente dentro das ciências com o intuito de valorizar indicadores mais abrangentes 
que somente as taxas de mortalidade, expectativa de vida e os sintomas de uma 
patologia (10, 11, 13, 16-18). O seu conceito é uma estrutura dinâmica que se altera por 
diversos fatores como o tempo, a origem cultural do indivíduo, sua condição social, 
idade e estado mental (11, 19, 20). Responsável pela disseminação desse conceito, o 
avanço da medicina tem gerado uma maior taxa de sobrevida das doenças crônicas 
e/ou incapacitantes, apesar disso, também é responsável pelo aumento de indivíduos 
com sequelas e sem chance de cura. É nesse contexto que a valorização da QV começa 
a emergir no ambiente da saúde (4, 11). A QV é bastante ampla e demonstra a 
percepção da pessoa sobre si mesmo e sua relação com o mundo podendo englobar 
também a doença e/ou seu tratamento (4, 11). Estudos em nível mundial nos mostram 
uma grande diferença entre os países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento, 
que apresentam pequeno número de publicações nesse sentido (11, 15, 21). Essas 
opções são ainda mais restritas quando buscamos patologias específicas como a 
incontinência urinária resultante da BN causada pela MMC. É importante ressaltar que 
a literatura já demonstra os impactos negativos das alterações miccionais na QV de 
adultos, idosos e crianças (33, 34, 35). Nesse contexto encontramos a opção do 
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questionário Qualiveen Short Form (Qualiveen-SF), versão adaptada do Qualiveen, o 
primeiro a ser desenvolvido com o foco nos impactos reais e percebidos das alterações 
urinárias na QV de pessoas com problemas neurológicos (14, 22). O Qualiveen-SF foi 
traduzido, validado e adaptado culturalmente para o português do Brasil no ano de 2016, 
e demonstrou ter propriedades de medida com nível de excelência em comparação com 
a forma estendida obtendo também um bom desempenho em diferentes contextos 
clínico ou de pesquisa (24). Por ter se mostrado uma importante ferramenta de avaliação 
da QV o questionário Qualiveen-SF foi escolhido para ser utilizado nessa pesquisa. 

 
Metodologia 
 

O presente estudo caracteriza-se como observacional transversal, realizado com 25 
crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos de idade com diagnóstico de BN em 
decorrência da MMC e encaminhadas para o serviço de fisioterapia pélvica do Centro 
de Educação e Pesquisa em Saúde (CEPS) Anita Garibaldi, no município de Macaíba 
no Rio Grande do Norte, no período de Janeiro a Julho de 2019. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537, respeitando os 
aspectos éticos relativo a sujeitos humanos, conforme a resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Os sujeitos foram esclarecidos e 
convidados à participarem da pesquisa e solicitado a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e quando oportuno o Termo de Assentimento 
Livre e esclarecido (TALE) ou o Termo de Assentimento Livre e esclarecido ao 
responsável (TALE- responsável). 

Todos os sujeitos da amostra realizaram o protocolo de avaliação proposto pelo estudo, 
com o preenchimento de uma ficha de avaliação/identificação com informações 
sociodemográficas e clínicas e responderam ao questionário de QV Qualiveen-SF, 
traduzido e validado para a cultura brasileira, que foi desenvolvido para aferir a 
qualidade de vida relacionada à saúde em pessoas com doença do trato urinário inferior. 
Esse questionário foi originalmente desenvolvido por um grupo de médicos franceses, 
especialistas na avaliação da QV e pelo laboratório Coloplast como o questionário 
Qualiveen, contendo 30 perguntas (14, 22), por ser um questionário demorado e de 
difícil realização os autores desenvolveram a versão curta, o Qualiveen-SF, com 8 
perguntas abrangendo as áreas de preocupação com as limitações, medos, 
sentimentos e frequência de limitações, cada pergunta recebe uma pontuação de 0 a 4 
sendo o primeiro referente a nenhum incômodo e o último a incômodo extremo, além de 
permitir a análise individual de cada domínio o questionário também nos permite a 
avaliação global da qualidade de vida desses pacientes a partir da pontuação geral que 
pode variar de 0 a 4 com o mesmo entendimento do menor número se referindo a uma 
melhor QV e o maior relatando uma QV baixa (23, 24). 

Os dados serão analisados por meio do software Statistical Package for Social Science 
versão 20.0. A análise descritiva foi realizada através de média e desvio padrão dos 
scores de cada domínio. 

 
Resultados e Discussões 
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A amostra do estudo foi composta por 25 crianças e adolescentes com média de idade 
de 6,88 anos, sendo 14 participantes do sexo masculino e 11 do feminino. A tabela 1 
apresenta a análise dos impactos das alterações urinárias na qualidade de vida desses 
pacientes avaliada pelo instrumento Qualiveen-SF. Ao analisar os domínios do 
questionário, observa-se que a QV dos pacientes com MMC portadores da BN é 
prejudicada devido às sequela e necessidades diferenciadas desses indivíduos (PG= 
2,52+0,80). A grande variação existente entre os domínios e seus escores nos apontam 
a tendência dessas interferências no dia-a-dia e no futuro dessas crianças e 
adolescentes e podemos encontrar justificativa da falta de robustez dos dados no 
pequeno número do grupo avaliado e também na grande diferença de idade entre eles. 

Tabela 1: Avaliação dos valores dos scores dentro dos domínios do questionário de QV 
Qualiveen-SF. 

DOMÍNIOS                                    MÉDIA                              DESVIO PADRÃO 

Preocupação com Limitação              1,66                                   1,33 

Medo                                              2,72                                   1,15 

Sentimento                                     2,74                                   1,08 

Frequência de Limitação                   2,96                                   1,23 

Pontuação Geral (PG)                       2,52                                   0,80 

Apesar disso é importante entender que portadores de BN apresentam diversas 
limitações próprias da patologia, limitações essas favorecem a tendência a uma QV 
prejudicada, já que podem apresentar alterações físicas e barreiras sociais, e tais 
aspectos acabam influenciando nas questões emocionais dos mesmos e de seus 
familiares. 

Outro ponto de bastante relevância é o fato de ser uma acometimento crônico, ou seja, 
pro resto da vida, que irá demandar procedimentos médicos invasivos e/ou dolorosos 
constantes afetando todos os envolvidos exigindo dedicação constante dos cuidadores, 
responsabilidades e tarefas diárias que interferem nos aspectos físicos, psicológicos, 
sociais e econômicos da família (29). 

O cuidado da criança e adolescente com BN precisa de processos rotineiros com 
horários definidos, como a utilização dos medicamentos, a ingestão de líquidos, 
cateterismo intermitente, fisioterapia, consultas médicas e outros (31), além disso, em 
muitos casos, é necessária uma preparação para que esses indivíduos possam sair de 
casa, impondo um elevado gasto de tempo e energia. É possível que as crianças se 
tornem dependentes de seus familiares, limitando a vida social (30, 31). 

Nesse contexto a QVRS pode nos trazer muitas informações além das especificadas na 
formulação dos questionários que nos mostram um conhecimento dos impactos da BN 
nesses indivíduos e seus familiares, a partir deles também podemos entender questões 
da efetividade dos tratamentos adotados ajudando a definir a qualidade dos mesmos e 
a percepção da adesão a eles. Quando falamos das pesquisas científicas que utilizam 
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o método, eles são capazes de trazer informações ainda mais amplas como do sistema 
de saúde envolvido e, a partir dos resultados, é possível propor novas investigações e 
tratamentos (32). 

Apesar de ser um estudo piloto, essa investigação é importante acrescentando 
informações no perfil das crianças e adolescentes com MMC de Natal e região, e a partir 
dessas informações é possível traçar melhoria na QV desses indivíduos, trazendo uma 
assistência a saúde mais completa e adequada para todos os envolvidos, minimizando 
complicações futuras e priorizando o cuidado completo dos pacientes e seus 
cuidadores. 

 
Conclusão 
 
Os resultados obtidos possibilitaram evidenciar que a BN impacta negativamente a QV 
de crianças e adolescentes, sendo os domínios sentimento e frequência de limitações 
nas atividades diárias os principais responsáveis por essa redução. É necessária uma 
maior investigação para se entender melhor qualitativamente e quantitativamente a 
realidade desse impacto, mas esse projeto inicial nos mostra a importância de 
implementar intervenções variadas, focando não somente nos sinais e sintomas da 
patologia, mas também nas implicações emocionais e sociais do paciente. 
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TÍTULO: Modulação diferencial das oscilações delta das sub regiões hipocampais CA1 

e DG em resposta a administração sistêmica de cetamina 

Resumo 

As oscilações neurais estão intrinsecamente envolvidas em funções neurológicas de 
ordem complexa. Sabe-se que em condições clínicas como esquizofrenia e doença de 
Alzheimer há uma mudança no perfil oscilatório de algumas regiões cerebrais. Em 
particular, estudos prévios mostraram uma relação entre o estado de atividade do 
hipocampo e o aparecimento dessas desordens (Harrison, P. J.2004). Portanto, para a 
compreensão das alterações oscilatórias envolvidas em doenças neuropsiquiátricas, 
faz-se importante a elaboração de aparatos de registro eletrofisiológico capazes de 
permitir estudo desses padrões de atividade neuronal. Nesse estudo, buscou-se a 
continuidade do suporte a registros eletrofisiológicos hipocampais previamente 
iniciados, bem como a análise dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Hippocampo, registros eletrofisiológicos, análises de dados 

TITLE: Differential modulation of CA1 and DG delta oscillations in response to systemic 

administration of the NMDAr antagonist ketamine 

Abstract 

Neuronal oscillations are intrinsically involved in complex neuronal functions. In clinical 
conditions as schizophrenia and Alzheimer's disorder occur variation of the oscillatory 
profile in some cerebral regions. Notably, previous studies have indicated a connection 
between hippocampal activity and appear of these disorders(Harrison, P. J.2004). 
Accordingly, for understanding the oscillatory variation involved in neuropsychiatric 
diseases the development of a electrophysiological tools useful register this activity is 
necessary. In this work, we sought to support hippocampal electrophysiological records 
as well as the analysis of this data. 
 
Keywords: Hippocampus, electrophysiological records, data analysis 

Introdução 

A investigação da atividade oscilatória gerada por populações de neurônios em modelos 
animais têm auxiliado na compreensão do funcionamento do cérebro em condições 
normais e patológicas. Esses ritmos oscilatórios podem ser classificados como de baixa 
ou alta frequência. Como oscilações de baixa frequência temos teta (8-12 Hz), delta (1-
4 Hz), beta (13-30 Hz); já para alta frequência há as oscilações gama, subdivididas em 
gama baixo (30-70 Hz) e gama alto (70-150 Hz) (Buzsáki, et al 2004).Por meio de 
aparatos de registro eletrofisiológico intracerebral, faz-se possível a observação dessas 
oscilações desde regiões superficiais até regiões mais profundas. Os achados obtidos 
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por meio dessas investigações apontam que em condições clínicas como a 
esquizofrenia, onde há presença de uma gama de efeitos psicóticos que resultam em 
déficits cognitivos, ocorre uma alteração significativa dos ritmos oscilatórios cerebrais 
do tálamo, córtex pré-frontal e hipocampo (HUNT, Mark J. et al. 2017). Estudos apontam 
o envolvimento da hipofunção de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA no 
mecanismo fisiopatológico da esquizofrenia. Consistentemente, doses sub-anestésicas 
de antagonistas dos receptores do tipo NMDA em humanos leva a sintomas clínicos 
típicos dessa patologia (OLNEY, John W et al. 1999), e experimentos realizados em 
modelos animais também reforçam essa ideia. Nesses modelos, após a administração 
de doses sub-anestésicas de cetamina foi possível observar alterações dos ritmos 
oscilatórios inerentes às apresentadas como características pela esquizofrenia . Em 
particular, foi mostrado que a cetamina altera a amplitude de oscilações do tipo delta (1-
4 Hz) no hipocampo (ZHANG, Yuchun et al. 2012). Uma vez que estudos prévios 
mostraram uma modulação diferencial no potencial de campo local (LFP) dependente 
da camada hipocampal (CAIXETA, Fábio V. et al. 2013). Neste trabalho buscamos 
investigar se a modulação de ondas delta por cetamina depende da camada celular de 
registro na sub-região CA1 e giro denteado do hipocampo. 

 
Metodologia 

 

Analisamos um conjunto de dados previamente coletados pelo nosso grupo (CEUA: 
06/2011). Foram utilizados nessas análises os dados de quatro ratos machos Wistar (2-
3 meses de idade) cronicamente implantados com uma matriz de oito eletrodos 
arranjados verticalmente ao longo de diferentes camadas celulares, posicionados no 
hipocampo dorsal esquerdo (AP: 23.6 mm, ML: 22.5 mm, DV: 23.5 mm). Com esse 
implante foi possível captar o perfil oscilatório de diferentes camadas celulares enquanto 
o animal realizava a exploração de um campo aberto em condições basais, após injeção 
de salina, e após doses sub-anestésicas de cetamina (25, 50 e 75 mg/Kg) via 
intraperitoneal. A partir desses dados, realizamos etapas de pré-processamento do sinal 
de LFP bruto, com ajuste da quantidade de pontos amostrados por cada segundo de 
registro e a sincronização do registro eletrofisiológico com o vídeo. Em seguida, 
realizamos a seleção do LFP para os primeiros 30 minutos após as injeções e o 
desenvolvimento de rotinas capazes de, baseadas nas coordenadas X,Y do animal, 
calcular a velocidade de locomoção instantânea associando o LFP a esses momentos. 
Após a fase de pré processamento, aplicamos a transformada de Hilbert para calcular 
o envelope de amplitude da oscilação delta (1-4 Hz) para os eletrodos localizados nas 
sub-regiões CA1 e giro denteado (DG). Empregamos uma janela de dez minutos em 
que o animal apresentava velocidade de locomoção inferior a 5 cm/s. Após a aplicação 
dessas rotinas a cada um dos animais que possuíam as três doses registradas, 
realizamos a análise de grupo. Usamos o teste t de Student para verificar as diferenças 
estatísticas com p <0,05. Para essas análises, dividimos os dados em momentos pós-
injeção de salina e após injeção do bloqueador NMDA. Também selecionamos um 
eletrodo da camada de CA1 e outro de DG para comparar diretamente o perfil de 
modulação nas camadas hipocampais após as injeções. 

 
Resultados e Discussões 
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Em concordância com resultados prévios que mostraram alterações nas oscilações 
delta hipocampais(ZHANG, Yuchun et al. 2012), nossos achados mostraram que 
cetamina na dose de 75 mg/kg leva a um aumento significativo na potência de delta na 
sub-região CA1 quando comparado com salina (p = 0,0286), enquanto não houve 
diferenças significativas na potência de delta em DG. Ainda, não encontramos 
diferenças significativas entre as doses de salina e cetamina de 25 e 50 mg/kg em 
ambas as sub-regiões. A comparação direta da potência de delta entre os eletrodos CA1 
e DG também não apresentou diferença estatística. 

 
Conclusão 
 

Nossos resultados sugerem que as oscilações delta em CA1 são moduladas pelo 
antagonista NMDAr cetamina de maneira dose-dependente. Todavia, a potência da 
oscilação delta no DG segue inalterada. Esses achados sugerem uma resposta 
diferencial das oscilações delta à cetamina através das sub-regiões hipocampais. 
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TÍTULO: QUEILITE ACTÍNICA: ÍNDICE DE ANÁLISE CLÍNICA 

Resumo 

Introdução: A Queilite Actínica (QA) é uma condição inflamatória dos lábios ocasionada 
pela exposição crônica à radiação ultravioleta, sendo considerada uma desordem 
potencialmente maligna pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Objetivo: 
Desenvolver e testar um Índice Clínico para QA (ICQA). Metodologia: Com base em 
uma revisão da literatura foi elaborado um questionário composto por 35 características 
clínicas da QA, as quais foram selecionadas e associadas a um escore de severidade 
clínica por um grupo de 52 cirurgiões-dentistas. Após o estabelecimento de critérios de 
exclusão e associação foram selecionadas 16 características para compor o índice. 
Vinte pacientes foram selecionados para compor nossa amostra após aplicação do 
ICQA e realização de biópsia incisional. Os espécimes biopsiados foram classificados 
de acordo com a gradação histopatológica para displasias epiteliais orais da OMS (EL-
NAGGAR et al., 2017) e do Sistema Binário (KUJAN et al., 2006). A associação entre 
as características clínicas e o grau de severidade histopatológica da lesão foi analisada 
através do Teste Exato de Fisher (p < 0,05). A precisão do índice foi testada com base 
no percentual de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor 
preditivo negativo (VPN), acurácia e curva ROC. 
 
Palavras-chave: queilite Actínica: Queilose Solar. Lábio. Carcinogêne 

TITLE: ACTINIC CHEILITIS: CLINICAL ANALYSIS INDEX 

Abstract 

Introduction: Actinic cheilitis (AC) is an inflammatory condition of the lips caused by 
chronic exposure to ultraviolet radiation and it is considered a potentially malignant 
disorder by the World Health Organization (WHO). Objective: develop and test a clinical 
index for Actinic Cheilitis (ACCI). Methodology: Based on a literature review, a 
questionnaire composed by 35 clinical characteristics of the AC was elaborated, which 
were selected and associated with a clinical severity score by a group of 52 surgeon-
dentists. After establishing exclusion criteria, 16 characteristics were selected to 
compose the index. Twenty patients were selected to compose our sample after 
application the ACCI and incisional biopsy. The biopsied specimens were classified 
according to the histopathological grading for oral epithelial dysplasia of the WHO (EL-
NAGGAR et al., 2017) and the Binary System (KUJAN et al., 2006). The association 
between the clinical characteristics and the grade of histopathological severity of the 
lesion was analyzed using Fisher's Exact Test (p <0.05). The precision of the index was 
tested based on the percentage of sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), 
negative predictive value (NPV), accuracy and ROC curve 
 
Keywords: Actinic Cheilitis. Solar Cheilosis. Lip. Carcinogenesis. 

Introdução 
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INTRODUÇÃO A exposição crônica ao sol e à radiação ultravioleta (UV) pode 
desencadear alterações celulares importantes com consequente desenvolvimento de 
processos patológicos tanto na pele como no tecido de revestimento labial. A radiação 
UV pode provocar danos irreversíveis às células desses tecidos, levando ao 
desenvolvimento de neoplasias e lesões como o Carcinoma de Células Escamosas 
(CCE) e a Queilite Actínica (QA). A QA é uma condição inflamatória dos lábios, 
categorizada como uma desordem potencialmente maligna oral, que apresenta risco 
aumentado de crescimento celular desordenado e transformação em CCE de lábio 
inferior (CCEL). (WARNAKULASURIA et al.,2011; VIEIRA et al., 2012; SANTANA 
SARMENTO et al., 2014; CÂMARA et al., 2016). O diagnóstico desta condição é 
estabelecido com base nos aspectos clínicos observados principalmente no lábio 
inferior, associado a um histórico de exposição crônica e prolongada a radiação UV. 
Diversos aspectos clínicos como atrofia labial, descamação, perda de nitidez da linha 
mucocutânea e ulcerações, são relatados na literatura como característicos da QA 
(CAVALCANTE et al., 2008; SANTANA SARMENTO et al., 2014). No que se refere ao 
aspecto histológico, a QA exibe um epitélio de revestimento hiperceratótico, atrófico ou 
acantótico, podendo apresentar graus variados de displasia epitelial. A lâmina própria 
mostra degeneração basofílica do colágeno induzida pela radiação UV e, comumente, 
observa-se um infiltrado inflamatório crônico adjacente ao epitélio displásico (SCOTTI, 
2017; NEVILLE et al., 2016). Microscopicamente também pode apresentar alterações 
epiteliais com diferentes graus de ceratinização, hiperplasia ou atrofia do epitélio, como 
também vários graus de displasia epitelial. A lâmina própria frequentemente apresenta 
elastose solar e um infiltrado inflamatório composto predominantemente por linfócitos 
(MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; VIEIRA et al. 2012; 
CÂMARA et al., 2016). Algumas dessas alterações histopatológicas associadas à QA 
podem evoluir para um carcinoma e, por essa razão, é importante monitorar 
periodicamente os pacientes com QA e realizar biópsias incisionais como forma de 
identificar precocemente a progressão para uma lesão maligna. No entanto, uma das 
maiores dificuldades encontradas pelos profissionais é identificar quais as 
características clínicas da QA que podem estar associadas com um maior grau de 
severidade para esta condição, uma vez que até o presente 15 momento, os estudos 
não evidenciaram nenhuma associação isoladamente entre as características clínicas 
da QA com o grau de severidade histopatológica desta lesão. Nesse contexto, a 
presente pesquisa se propõe a desenvolver um Índice Clínico para QA (ICQA) que 
possa auxiliar o profissional a evidenciar quais as características clínicas presentes no 
lábio dos pacientes que, em conjunto, podem ser indicativas de uma maior severidade 
da QA e, consequentemente, da realização de biópsia. 
 
Metodologia 
 
METODOLOGIA CONSIDERAÇÕES ÉTICAS Para a realização do estudo, este projeto 
foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido à análise de seu conteúdo pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
de acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O 
presente projeto obteve aprovação mediante o parecer nº 653.186. CARACTERIZAÇÃO 
DO ESTUDO Esta pesquisa classifica-se como um estudo de diagnóstico, na qual a 
construção do instrumento de medida de severidade clínica da QA foi desenvolvido de 
acordo com as seguintes etapas: Validação bibliográfica Esta etapa compreendeu uma 
pesquisa na literatura existente, com a finalidade de elencar todas as características 
clínicas até então relacionadas à QA. A busca na literatura foi realizada no banco de 
dados PubMed, onde foram selecionados artigos científicos publicados em língua 
inglesa no período de 1999 a 2017, utilizando como palavras chaves actinic cheiliitis, 
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solar cheilosis, lip e carcinogenesis. Elaboração e envio do questionário As 
características clínicas elencadas na literatura foram utilizadas como base para 
elaboração de um questionário que foi enviado a 53 cirurgiões-dentistas especialistas e 
não especialistas denominados expertos, que tinham experiência no atendimento 
público e/ou privado de pacientes com QA. Os expertos que concordaram em participar 
desta pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 
questionário foi composto por três perguntas. Na primeira questionava-se sobre quais 
características listadas estão presentes em um quadro clínico de QA, sendo solicitado 
aos expertos que marcassem com um X tais características. Em seguida, eles eram 
solicitados a classificar as características assinaladas de acordo com o escore de 
severidade em leve, moderada ou severa. A terceira pergunta referia-se a comentários, 
sugestões ou modificações em relação às características elencadas. Desenvolvimento 
do índice clínico para QA (ICQA) Após o retorno dos questionários, os dados foram 
compilados, a fim de verificar se os expertos haviam respondido o questionário 
completamente, caso contrário, seriam excluídos da pesquisa. Em seguida, verificou-se 
quais características clínicas haviam sido selecionadas, sendo excluídas aquelas que 
apresentaram resultados discordantes em 90% dos expertos. Feito isto, foi calculado o 
tercil para as características restantes, objetivando selecionar as que estavam no 
segundo e terceiro tercil. Após a seleção das características clínicas, foi realizada a 
análise da frequência com que cada característica foi apontada pelos expertos como 
leve, moderada e severa. Na sequência, foram atribuídos escores para cada 
característica, de acordo com o grau de severidade, sendo o escore 1 para as 
características leves; escore 2, para as características moderadas; e escore 3, para as 
características severas. Para aplicação clínica do índice, foi feito o somatório dos 
escores das características presentes no lábio inferior do paciente para obtenção de um 
valor numérico. Aplicação do ICQA A população do estudo foi constituída por pacientes 
atendidos no Serviço de Estomatologia do Departamento de Odontologia da UFRN. A 
amostra do estudo foi intencional e não probabilística, sendo constituída por 20 
pacientes maiores de dezoito anos com diagnóstico clínico de QA e que foram 
submetidos à biópsia incisional. Todos os pacientes que participaram desta pesquisa 
assinaram um TCLE. Os pacientes da amostra foram examinados por um cirurgião-
dentista, o qual foi orientado por dois profissionais com pós-graduação em Patologia 
Oral, mediante treinamento teórico e prático sobre os aspectos clínicos da QA. 
Finalizado esse processo, foi aplicado o ICQA com o objetivo de identificar as 
características clínicas presentes no lábio inferior dos pacientes, para que dessa forma, 
fosse obtido o valor total da soma dos escores de severidade clínica das mesmas. 
Posteriormente, foi realizada uma biópsia incisional na área mais representativa da 
lesão. Estudo morfológico Para realizar o estudo morfológico dos espécimes biopsiados, 
o material foi incluído em parafina onde foram obtidos cortes histológicos de 5µm 
(micrômetros) de espessura, dispostos em lâminas de vidro que foram coradas pela 
técnica da Hematoxilina/Eosina (HE). Em seguida, esses cortes foram examinados em 
microscopia de luz (OLYMPUS®) por um examinador com pós-graduação em Patologia 
Oral e que não havia participado da etapa de aplicação do índice, para que dessa forma, 
fosse feita a gradação histopatológica das DEOs conforme os critérios morfológicos 
preconizados pela OMS (EL-NAGGAR et al., 2017). Os achados histopatológicos foram 
classificados de acordo com os sistemas de gradação para DEOs da OMS (EL-
NAGGAR et al., 2017) e do Sistema Binário (KUJAN et al., 2006). ANÁLISE DOS 
DADOS Os resultados obtidos através da aplicação do ICQA e do estudo morfológico 
das biópsias foram organizados em um banco de dados informatizado com o auxílio do 
programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 20.0 
a fim de facilitar a análise dos dados. Inicialmente, foi feita uma análise descritiva de 
todos os dados coletados e, em seguida, verificou-se através do Teste Exato de Fisher 
se havia associação entre as características clínicas da QA e a gradação histopatológica 
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da OMS (ELNAGGAR et al., 2017) e do Sistema Binário (KUJAN et al., 2006). Para 
todos os testes realizados foi atribuído um nível de significância de 5%. A precisão do 
índice foi verificada através do estabelecimento de pontos de corte, com o objetivo de 
avaliar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo(VPP), valor preditivo 
negativo (VPN), acurácia e a curva de operação resposta (ROC) do ICQA com relação 
à gradação histopatológica para DEOs da OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) e do Sistema 
Binário (KUJAN et al., 2006). 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Elaboração do ICQA A busca na literatura referente à primeira etapa 
desta pesquisa resultou em 35 características clínicas relacionadas à QA. Essas 
características foram utilizadas na elaboração de um questionário, conforme descrito na 
metodologia. O questionário foi enviado para 53 expertos, sendo excluído um 
participante desta etapa da pesquisa, em virtude do mesmo não ter preenchido todas 
as informações solicitadas no questionário. Após os dados serem compilados, foi 
verificado o percentual de citação das 35 características, excluindo-se do estudo, as que 
foram citadas por até 10% dos expertos. Dessa forma, foram contabilizadas 33 
características clínicas da QA. Sendo Manchas ou placas brancas e vermelhas (96%), 
Perda de elasticidade labial (94%), Crostas (92%), Perda da demarcação lábio/pele 
(92%), Atrofia da margem labial (90%) e Ulceração (90%) as mais comumente 
encontradas. Foram removidas do índice as características que não representam um 
sinal clínico da QA, tais como ardor, queimação e ausência de sintomatologia dolorosa, 
uma vez que as mesmas correspondem a sintomas clínicos. Em seguida, foram 
excluídas as características que apresentavam uma descrição subjetiva de um aspecto 
clínico, tais como superfície lisa, áspera e irregular. As características clínicas que 
representavam um mesmo sinal clínico, como descamação e áreas escamosas; fissuras 
e áreas rachadas; placas brancas e branco-acinzentadas foram associadas dentro de 
uma mesma categoria, resultando em 24 características clínicas que foram incluídas 
para elaboração do ICQA. Áreas escamosas, friabilidade, áreas hiperplásicas, infiltração 
tecidual, áreas pálidas, manchas brancas, atrofia labial, manchas e placas brancas e 
vermelhas, crostas, nodularidade, edema, perda da demarcação lábio/pele, 
endurecimento, perda de elasticidade labial, eritema, placa marrom, erosão, placas 
brancas, fibrose, ressecamento labial, fissura, sangramento, fragilidade e ulceração. 
Estas são as características clínicas representativas da QA selecionadas após critérios 
de exclusão. Objetivando elencar as características clínicas mais representativas da 
QA, foi calculado o tercil para essas 24 características e, em seguida, foram 
selecionadas aquelas presentes no segundo e terceiro tercil. Terceiro tercil: áreas 
escamosas/descamação apresentando 82 expertos, fissura/áreas rachadas com 67 
expertos, placas brancas/branco-acinzentadas exibindo 67 expertos, manchas ou 
placas brancas e vermelhas com 50 expertos, perda de elasticidade labial apresentando 
49 expertos, crostas 48 expertos, perda da demarcação lábio/pele exibindo 48 expertos. 
Segundo tercil: atrofia da margem labial com 47 expertos, ulceração 47 expertos, 
ressecamento labial apresentando 46 expertos, endurecimento 43 expertos, erosão 
exibindo 41 expertos, manchas brancas 41 expertos, eritema com 40 expertos, áreas 
pálidas apresentando 35 expertos e por fim sangramento com 33 expertos. Após o 
cálculo do tercil foram selecionadas dezesseis características clínicas, as quais foram 
classificadas de acordo com a frequência de citação apontada pelos expertos em leve, 
moderada ou severa. Áreas pálidas apresentando 27 casos leves, 10 moderados e 3 
severo; Atrofia da margem labial com 12 casos leves, 26 moderados e 19 severos; 
crostas com 2 casos leves, 20 moderado e 30 severo; Descamação 16 casos leve, 29 
moderado, 12 severo; endurecimento nenhum caso leve, 4 casos moderado e 41 
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severo; Eritema 19 casos leve, 24 moderado e 9 severo; Erosão 7 casos leve, 25 
moderado e 19 severo; Fissura 9 casos leves 17, moderado e 25 severo; Manchas 
brancas 23 caos leve, 21 moderado e 10 severo; Manchas ou placas brancas e 
Vermelhas 7 casos leve 27 moderado e 25 severo; Perda da demarcação lábio/pele 7 
casos leve, 26 moderado e 29 severo; Perda de elasticidade labial 3 casos leve, 25 
moderado e 27 severo; Placas brancas 14 casos leve, 27 moderado e 17 severo; 
Ressecamento labial 37 casos leve, 13 moderado e 10 severo; Sangramento 1 caso 
leve, 9 moderado e 26 severo; Ulceração 1 caso leve, 7 moderado e 45 severo. Dessa 
forma, foram atribuídos valores para cada uma dessas características de acordo com o 
grau de severidade, sendo estabelecido o valor de um (1) ponto no índice para as 
características consideradas leves, enquanto as representativas da QA moderada e 
severa receberam dois (2) e três (3) pontos, respectivamente (Quadro 9). Com base 
nesses resultados foi desenvolvido o ICQA. Escore 1: Ressecamento labial, áreas 
pálidas e mancha branca. Escore 2: Descamação, Atrofia da margem labial, Placas 
brancas Manchas ou placas brancas e vermelhas, Eritema Erosão. Escore 3: Perda da 
demarcação lábio/pele, Perda de elasticidade labial, Fissura, Ulceração, Crostas, 
Endurecimento Sangramento. APLICAÇÃO DO ICQA/BIÓPSIA O ICQA Foi aplicado em 
36 pacientes diagnosticados com QA no Serviço de Estomatologia da UFRN. Todavia, 
apenas 22 pacientes fizeram biópsia incisional, sendo excluídos dois casos, pois ao 
exame histopatológico, uma lesão foi diagnosticada como CCE e, a outra, como 
LPO/displasia epitelial moderada associada à elastose solar. Dessa forma, a amostra 
do presente estudo foi constituída por 20 pacientes. Os resultados mostram uma 
prevalência de indivíduos do sexo masculino, com idade igual ou superior a 40 anos, da 
raça branca, com histórico de tabagismo e exposição ocupacional ao sol, sendo que a 
maioria relatou fazer uso de algum tipo de fotoproteção, como boné/chapéu. Dentre as 
características clínicas da QA evidenciadas no presente estudo, as mais frequentes 
foram ressecamento, mancha branca e descamação, sendo a perda da demarcação 
entre o lábio e a pele, a única característica presente em todos os pacientes da amostra. 
Características como crostas, endurecimento e sangramento não foram observadas 
Com relação à análise morfológica, 70% da amostra avaliada apresentou algum grau 
de displasia, conforme a gradação da OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) e, de acordo com 
o Sistema Binário (KUJAN et al., 2006), a maioria dos casos foi classificada como baixo 
risco de malignidade. Dessa forma, não houve associação estatisticamente significativa 
entre a gradação histopatológica do Sistema Binário (KUJAN et al., 2006) e da OMS 
(EL-NAGGAR et al., 2017) com as características clínicas isoladamente da QA. O ICQA 
foi categorizado em quatro pontos de corte representados pelo valor 5 (até 5/acima de 
5), quartil 25 (até 7/acima de 7), mediana (até 9/acima de 9) e quartil 75 (até 11/ acima 
de 11) em relação a gradação histopatológica da OMS (ELNAGGAR et al., 2017) e do 
Sistema Binário (KUJAN et al., 2006), respectivamente. Para identificar o melhor ponto 
de corte para o índice foram calculados os seguintes indicadores de validade para um 
teste diagnóstico: sensibilidade, especificidade, VPP, VPN. Além disso, também foi 
verificada a acurácia e a curva ROC. Dessa forma, os resultados mostram que o melhor 
ponto de corte para o índice foi o valor 11, uma vez que apresentou maior percentual de 
especificidade, VPP e acurácia, assim como, melhor desempenho para curva ROC em 
ambas as gradações histopatológicas analisadas. DISCUSSÃO A condução clínica de 
um paciente diagnosticado com QA representa muitas vezes um desafio para o 
profissional, visto que o aspecto clínico desta lesão nem sempre está associado à 
severidade observada no quadro histopatológico. Esta não consonância entre o aspecto 
clínico e as características microscópicas reflete na tomada de decisão frente aos 
pacientes com QA, pois não é possível identificar qual característica clínica está 
associada a uma maior severidade. Considerando a bem estabelecida associação entre 
a QA e o CCEL, especialmente em pacientes de risco, torna-se necessário à utilização 
de procedimentos que melhorem a acurácia do diagnóstico desta lesão potencialmente 
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maligna, uma vez que o tratamento e acompanhamento desses pacientes são 
essenciais para prevenir ou detectar precocemente a ocorrência de CCE. Esses 
questionamentos a respeito do potencial de transformação maligna da QA fomentaram 
o surgimento de novas pesquisas na área clínica, com o intuito de desenvolver métodos 
alternativos que possam avaliar melhor as alterações clínicas e histopatológicas dessa 
lesão. Nesse contexto, podemos citar o estudo desenvolvido por Piñera-Marques e 
colaboradores em 2010, na qual os autores avaliaram lesões actínicas em 125 
pescadores que apresentavam exposição prolongada ao sol, através da análise clínica, 
citológica e histopatológica, chegando à conclusão de que a citologia esfoliativa não é 
uma técnica eficiente para diagnosticar DEO ou alterações malignas. Além deste 
estudo, também podemos mencionar o trabalho desenvolvido por Miranda et al. (2015), 
na qual os autores avaliaram a eficácia da videoroscopia na identificação de lesões e 
alterações presentes em 80 pacientes com QA, sendo este um método de exame clínico 
na qual é feita a amplificação de uma imagem sob adequada fonte de luz. 
Adicionalmente a essa proposta, os autores elaboraram um diagrama para registrar o 
exato local onde cada lesão foi encontrada com o objetivo de facilitar o 
acompanhamento dos pacientes e auxiliar o clínico na escolha da área a ser biopsiada. 
No entanto, ao comparar os resultados do exame físico com a videoroscopia, os autores 
observaram que não houve diferença significativa com relação ao método de avaliação 
empregado. Até o nosso conhecimento, não existe nenhum estudo na literatura sobre a 
validação de um índice clínico que possa medir tanto o grau de severidade clínica da 
QA quanto à necessidade de realizar biópsia. Por essa razão, o presente estudo se 
propôs a elaborar um ICQA que possa fornecer uma estimativa de risco ou probabilidade 
da ocorrência de displasia epitelial moderada/severa ou de alto risco. O ICQA 
desenvolvido no presente estudo tem por função avaliar um conjunto de características 
clínicas presentes em pacientes com QA, a fim de fornecer um escore de severidade 
para essas alterações e comparar o valor final da soma desses escores com um ponto 
de corte pré-estabelecido com o objetivo de identificar os casos que apresentam 
indicação de biópsia. De acordo com Soares e Siqueira (2010), os testes diagnósticos 
têm por objetivo fazer a triagem de pacientes, diagnosticar doenças e fazer o 
acompanhamento ou prognóstico da evolução de um paciente. Entretanto, não existe 
um teste perfeito que possa determinar com certeza absoluta a presença ou ausência 
da doença. Por essa razão, torna-se necessário a combinação de dois ou mais 
indicadores de validade para aumentar a qualidade diagnóstica do exame. No presente 
estudo, verificou-se que o ponto de corte mais eficaz para identificar uma QA com maior 
severidade e que tenha indicação de biópsia foi o valor 11, em ambos os sistemas de 
gradação analisados, OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) e Sistema Binário (KUJAN et al., 
2006). Neste ponto de corte, obteve-se um melhor desempenho para especificidade, 
VPP, acurácia e curva ROC quando comparado aos outros pontos de corte testados. 
Deve-se ressaltar, que apesar do ponto de corte 5 ter apresentado 100% de 
sensibilidade, sua especificidade foi muito baixa para ambas as gradações 
histopatológicas analisadas, apenas 6,2% para OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) e 5,5% 
para o Sistema Binário (KUJAN et al, 2006). Outro fato que deve ser levado em 
consideração é que um teste com alta sensibilidade deve ser usado quando a 
prevalência da doença é alta, mesmo que o teste tenha relativamente baixa 
especificidade, enquanto que um teste com alta especificidade deve ser usado quando 
a prevalência da doença é baixa, mesmo que o teste tenha relativamente baixa 
sensibilidade (SOARES; SIQUEIRA, 2010). Para este estudo consideramos como 
doença os casos de displasia moderada/severa ou de alto risco e conforme os 
resultados obtidos, pôde-se observar que os casos com maior grau de severidade 
histopatológica foram menos frequentes do que os casos classificados como sem 
displasia/displasia leve ou de baixo risco. Este fato fez com que optássemos por um 
ponto de corte com maior percentual de especificidade. Deve-se também levar em 
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consideração que o valor preditivo do teste não é determinado apenas pela sensibilidade 
e especificidade, mas também pela prevalência da doença na população testada. Se a 
prevalência da doença for muito baixa, o valor preditivo positivo tenderá a ser baixo 
também, mesmo se a sensibilidade e a especificidade forem altas. Assim, a utilização 
de testes de triagem para doenças na população em geral tende a classificar muitos 
indivíduos como falso-positivos, pois a prevalência da maioria das doenças na 
população é baixa (MEDRONHO et al., 2011). Dessa forma, pode-se afirmar que os 
baixos percentuais encontrados para o VPP dos pontos de corte testados no presente 
estudo seja decorrente da menor frequência dos casos que apresentaram maior grau 
de severidade histopatológica. Há ainda outros indicadores que resumem o valor global 
do teste, os chamados indicadores globais de concordância. A acurácia ou eficiência do 
teste (proporção de todos os resultados corretos) é uma delas. Essas medidas, no 
entanto são bastante genéricas para terem utilidade clínica e, portanto, devem ter seus 
resultados interpretados com cuidado, uma vez que as informações específicas de 
outros indicadores, como sensibilidade e especificidade, são subestimadas quando 
agrupadas em um único valor (MEDRONHO et al., 2011). Em razão disto, a 
interpretação do percentual de acurácia foi feita em conjunto com os outros indicadores 
de validade avaliados. Uma forma de expressar graficamente a relação entre 
sensibilidade e especificidade é através da construção da curva ROC. De acordo com 
este teste, o ponto de corte que estiver mais próximo do canto superior esquerdo do 
gráfico apresenta melhor poder discriminatório para o teste diagnóstico (HULLEY et al., 
2008; SIQUEIRA; SOARES, 2010). Como demonstrado nos gráficos 3 e 4, pôde-se 
observar que o ponto de corte mais próximo do canto superior esquerdo do gráfico, 
representado pela sensibilidade, foi o valor 11 em ambas as gradações histopatológicas 
analisadas. Idealmente, os testes utilizados devem ter alta sensibilidade e 
especificidade. Entretanto, na prática nem sempre os testes disponíveis apresentam tais 
resultados (SOARES; SIQUEIRA, 2010; MEDRONHO et al., 2011). Este princípio pode 
ser inferido ao presente estudo, pois nenhum dos testes analisados apresentou 
excelentes resultados e, por isso, avaliamos um conjunto de informações que pudessem 
nos fornecer o ponto de corte mais eficiente para o ICQA, sendo este representado pelo 
valor 11. Neste estudo, a maioria da amostra seguiu o perfil dos pacientes com QA 
evidenciado na literatura (MARKOPOULOS; ALBANIDOU; KAYAVIS, 2004; SOUZA 
LUCENA et al., 2012; LOPES et al., 2015), sendo constituída principalmente por 
homens, adultos, que exerciam atividades ocupacionais com exposição à radiação 
solar. Sabe-se que a exposição solar representa o principal fator de risco para o 
desenvolvimento da QA e que a ação da radiação UV é responsável pelos danos aos 
tecidos labiais, ocorrendo de forma lenta e gradativa, levando inicialmente a pequenas 
alterações clínicas que nem sempre são percebidas, sendo diagnosticadas mais 
tardiamente (WARNAKULASURIYA; JOHNSON; VAN DER WALL, 2007; MARTINS-
FILHO; DA SILVA; PIVA, 2011; VIEIRA et al., 2012). Este fato pode reforçar a maior 
ocorrência da QA em indivíduos adultos. Uma proporção significativa (75%) da nossa 
amostra era composta por indivíduos brancos e a maioria fazia uso de medidas de 
fotoproteção como boné ou chapéu. No entanto, como visto no estudo de Souza Lucena 
et al. (2012) este tipo de acessório não apresenta fotoproteção comprovada e, 
adicionalmente a este fato, algumas áreas da mucosa labial não ficam totalmente 
protegidas da radiação UV. Em suma, essas observações poderiam justificar a 
ocorrência de QA, mesmo em indivíduos que dizem fazer uso de medidas de proteção 
solar. Na QA, o tabaco atua em sinergia com a radiação UV potencializando a sua 
transformação neoplásica. Alguns estudos como o de Martins-Filho, da Silva e Piva 
(2011) mostram uma maior prevalência da QA em indivíduos fumantes/ex-fumantes, 
enquanto que em outros trabalhos como no de Souza Lucena et al. (2012) a QA foi mais 
prevalente em indivíduos não fumantes. Essas diferenças existentes entre esses 
estudos podem estar relacionadas à forma como esses dados são coletados, pois 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1745 

 

alguns estudos levam em consideração apenas indivíduos fumantes e não fumantes, 
enquanto que outros também fazem referência aos ex-fumantes. Neste estudo, apenas 
10,5% dos pacientes eram fumantes, sendo a maior parte da amostra constituída por 
ex-fumantes. Diversas características clínicas são apontadas na literatura compondo o 
quadro clínico da QA, conforme foi observado na primeira etapa desta pesquisa e 
confirmado pelos expertos. Essa heterogeneidade de características pode dificultar a 
identificação da severidade da QA e influenciar o tratamento. Em geral, o tratamento da 
QA é feito através da orientação quanto ao uso de protetor solar labial e 
acompanhamento clínico. Quando uma ulceração está presente deve-se prescrever um 
anti-inflamatório esteróide tópico por 15 dias e reavaliar o paciente, pois caso não ocorra 
cicatrização da úlcera, uma biópsia incisional deverá ser realizada. No entanto, a biópsia 
não deve ser indicada apenas quando existe a presença de úlcera nos lábios dos 
pacientes com QA, conforme mostraram algumas pesquisas (MARKOPOULOS, 
ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 
2008; CAVALCANTE; PIÑERA-MARQUES et al., 2010). Dentre as características 
clínicas observadas no índice, a perda da demarcação entre a borda do vermelhão do 
lábio e a pele apresentou-se de forma difusa ou focal em 100% dos casos analisados, 
sendo esta uma característica frequentemente encontrada em um quadro clínico de QA. 
Outras características como ressecamento, descamação e manchas brancas também 
foram evidenciadas neste estudo, corroborando com os resultados de outros trabalhos 
encontrados na literatura (CAVALCANTE; ABINDER; CARVALHO, 2008; MIRANDA et 
al., 2015). A análise morfológica do presente estudo evidenciou que 80% dos casos 
apresentavam displasia epitelial leve (50%) ou ausência de displasia (30%) de acordo 
com a gradação histopatológica da OMS (EL-NAGGAR et al., 2017). Resultados 
semelhantes foram encontrados no estudo de Kaugars et al. (1999), Santana Sarmento 
et al. (2014) e Câmara et al. (2016), na qual os autores também evidenciaram a 
predominância de alterações epiteliais leves em pacientes com QA. Contrariamente a 
essas informações, Cavalcante, Anbinder e Carvalho (2008) demonstraram em seu 
estudo uma prevalência dos casos de QA com displasia epitelial severa. Essas 
diferenças encontradas nesses estudos podem estar relacionadas ao aspecto clínico da 
QA no momento da biópsia, uma vez que alguns profissionais optam por fazer o 
procedimento cirúrgico apenas quando existem ulcerações. Apesar de não termos 
encontrado associação estatisticamente significativa entre as características clínicas e 
histopatológicas da QA, devemos levar em consideração alguns aspectos relevantes, 
como por exemplo, o fato de algumas características clínicas da QA, consideradas 
severas pelos expertos, não terem sido encontradas em nosso estudo como crostas, 
sangramento e endurecimento e, outras como perda de elasticidade labial, fissura e 
úlcera terem sido pouco evidenciadas. Esses resultados demostram uma menor 
ocorrência de alterações consideradas clinicamente severas e este achado poderia 
justificar a presença de alterações morfológicas com menor grau de severidade nos 
pacientes analisados. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO Com base nos resultados obtidos no presente estudo, pôde-se concluir 
que: Os dados demográficos da amostra analisada reforçam o perfil do indivíduo 
portador de QA, já bem estabelecido na literatura; A QA está associada a diversas 
características clínicas, sendo a perda da demarcação entre a borda do vermelhão do 
lábio e a pele, ressecamento, mancha branca e descamação as alterações mais 
frequentes; Alterações clínicas consideradas severas pelos expertos como fissuras, 
úlceras e perda da elasticidade labial foram menos frequentemente observadas; Não foi 
possível fazer uma associação significativa entre as características clínicas 
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isoladamente na QA e a classificação histopatológica da OMS (ELNAGGAR et al., 2017) 
e do Sistema Binário (KUJAN et al., 2006); O ponto de corte 11 obteve uma melhor 
precisão para o ICQA, sendo este valor de índice o indicado para fazer biópsia, uma vez 
que apresentou menor quantidade de indivíduos falsos-positivos de acordo com as duas 
gradações histopatológicas analisadas. O índice clínico elaborado para QA mostrou ser 
uma ferramenta de diagnóstico de fácil aplicabilidade, rapidez e baixo custo que poderá 
ser aplicado nos pacientes com QA como forma de auxiliar o profissional a identificar os 
casos que apresentam indicação de biópsia, assim como, na escolha da área a ser 
biopsiada. Além disso, o índice poderá ser utilizado no monitoramento desses pacientes 
com o objetivo de avaliar possíveis alterações clínicas no lábio ao longo do tempo ou 
para analisar a eficácia de um determinado tratamento. No entanto, o tamanho da 
amostra e a necessidade de verificar a reprodutibilidade do índice torna necessário à 
realização de novas pesquisas. 
 
Referências 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARNES, L. et al. World Health Organization 
Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. IARC 
Press: Lyon; 2005. CALCAIANU, N. et al. Surgical attitude in premalignant lesions and 
malignant tumors of the lower lip. J. Med. Life. v. 8, n. 1, p. 109-111, 2015. CÂMARA, 
P.R. et al. A comparative study using WHO and binary oral epithelial dysplasia grading 
systems in actinic cheilitis. Oral Dis. v. 22, n. 6, p. 523-529, 2016. CAVALCANTE, A.S.; 
ANBINDER, A.L.; CARVALHO, Y.R. Actinic cheilitis: clinical and histological features. J. 
Oral Maxillofac. Surg. v. 66, n. 3, p. 498-503, 2008. CORSO, F.M. et al. Actinic cheilitis: 
prevalence in dental clinics from PUCPR, Curitiba, Brazil. Clin. Pesq. Odontol. v.2, n.4, 
p. 277-281, 2006. EL-NAGGAR, A.K., et al. WHO Classification of Head and Neck 
Tumours. 4. ed. IARC: Lyon 2017. FERREIRA, A.M. et al. Prevalence and factors 
associated with oral potentially malignant disorders in Brazil's rural workers. Oral Dis. v. 
22, n. 6, p. 536-542, 2016. HULLEY, B. et al. Delineando a pesquisa clínica. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. JADOTTE, Y.T.; SCHWARTZ, R.A. Solar cheilosis: an ominous 
precursor: part I. Diagnostic insights. J. Am. Acad. Dermatol. v. 66, n. 2, p. 173-184, 
2012. JADOTTE, Y.T.; SCHWARTZ, R.A. Solar cheilosis: an ominous precursor part II. 
Therapeutic perspectives. J. Am. Acad. Dermatol. v. 66, n. 2, p.187-198, 2012. 
JUNQUEIRA, J.L. et al. Actinic cheilitis among agricultural workers in Campinas, Brazil. 
Community Dent. Healt, v. 28, n. 1, p. 60-3, 2011. KAUGARS, G.E. et al. Actinic cheilitis: 
a review of 152 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., v. 88, n. 
2, p. 181-186, 1999. KUJAN, O. et al. Evaluation of a new binary system of grading oral 
epithelial dysplasia for prediction of malignant transformation. Oral Oncol. v. 42, n. 10, 
p. 987- 993, 2006. MAIA, H.C. et al. Potentially malignant oral lesions: clinicopathological 
correlations. Einstein (São Paulo). v. 14, n. 1, p. 35-40, 2016. MARKOPOULOS, A.; 
ALBANIDOU-FARMAKI, E.; KAYAVIS, I. Actinic cheilitis: clinical and pathologic 
characteristics in 65 cases. Oral Dis. v. 10, n. 4, p. 212-216, 2004. MARTINS, M.D. et 
al. Queilite actínica: relato de caso clinico. ConScientiae Saúde. v. 6, n.1, p. 105-110, 
2007. MARTINS-FILHO, P.R.; DA SILVA, L.C.; PIVA, M.R. The prevalence of actinic 
cheilitis in farmers in a semi-arid northeastern region of Brazil. Int. J. Dermatol., v. 50, n. 
9, p. 1109-1114, 2011. MIRANDA, A.M. et al. Value of videoroscopy in the detection of 
alterations of actinic cheilitis and the selection of biopsy areas. Med. Oral Patol. Cir. 
Bucal, v. 20, n. 3, p. 292-297, 2015. MEDRONHO, R.A et al. Epidemiologia. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2009. MIRANDA, A.M. et al. Value of videoroscopy in the detection of 
alterations of actinic cheilitis and the selection of biopsy areas. Med. Oral Patol. Cir. 
Bucal, v. 20, n. 3, p. 292-297, 2015. NEVILLE, B. W. et al. Oral and Maxillofacial 
Pathology. 4 ed. Elsevier. 2016. NICO, M.M.S.; RIVITTI, E.A.; LOURENÇO, S.V. Actinic 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1747 

 

cheilitis: histologic study of the entire vermilion and comparison with previous biopsy. J. 
Cutan. Pathol., v. 34, n. 4, p. 309-14, 2007. PILATI, S.F. et al. Histopathologic features 
in actinic cheilitis by the comparison of grading dysplasia systems. Oral Dis., 23, p. 219-
224, 2017. PIÑERA-MARQUES, K. et. al. Actinic lesions in fishermen´s lower lip: clinical, 
cytopathogical and histopathologic analysis. Clinics (São Paulo), v. 65, n. 4, p. 363- 367, 
2010. LOPES, M.L. et al. Clinicopathological profile and management of 161 cases of 
actinic cheilitis. An. Bras. Dermatol., v. 90, n. 4, p. 505-512, 2015. SANTANA 
SARMENTO, D.J.S. et al. Actinic cheilitis: clinicopathologic profile and association with 
degree of dysplasia. Int. J. Dermatol., v. 53, n. 4, 466-472, 2014. SOUZA LUCENA, 
E.E.S. et al. Prevalence and factors associated to actinic cheilitis in beach workers. Oral 
Dis., v.18, n.6, p. 575-579, 2012. SAVEGE, N.W.; MCKAY, C.; FAULKNER, C. Actinic 
cheilitis in dental practice. Australian Dental Journal, v. 55, n. 1, p. 78-84, 2010. 
SOARES, J.F.; SIQUEIRA, A.L. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo Horizonte: 
COOPMED, 2002. SOUZA LUCENA, E.E.S. et al. Prevalence and factors associated to 
actinic cheilitis in beach workers. Oral Dis., v.18, n.6, p. 575-579, 2012. VAN DER WAAL, 
I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; terminology, 
classification and present concepts of management. Oral Oncol., v. 45, n. 4-5, p. 317-
323, 2009. VIEIRA, R.A. et al. Actinic cheilitis and squamous cell carcinoma of the lip: 
clinical, histopathological and immunogenetic aspects. An. Bras. Dermatol., v. 87, n. 1, 
p. 105-14, 2012. WARNAKULASURIYA, S. et al. Oral epithelial dysplasia classification 
systems: predictive value, utility, weaknesses and scope for improvement. J. Oral Pathol. 
Med., v. 37, n. 3, p. 127-133, 2008. WARNAKULASURIYA, S.; JOHNSON, N.W.; VAN 
DER WAAL, I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the 
oral mucosa. J. Oral Pathol. Med., v. 36, n. 10, p. 575-80, 2007. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1748 

 

CÓDIGO: SB0727 

AUTOR: SARAH EMILLE GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: RODRIGO OTHAVIO DE ASSUNCAO E SOUZA 

 

 

TÍTULO: Resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica CAD/CAM. 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o efeito do tempo de condicionamento ácido e da aplicação do sistema 
adesivo e do silano na resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica de dissilicato 
de lítio. Metodologia: 135 discos cerâmicos (Rosetta SM, Hass, Ø:12mm;1,2mm-ISO 
6872) foram confeccionados. As amostras foram sinterizadas e divididas em 9 grupos 
(n=15), de acordo com “tempo de condicionamento com ácido HF/10%” por 20 e 120 
segundos (HF20 e HF120) e “sistema de união”: não aplicação (N), silano (S/Prosil, 
FMG), adesivo (A/Ambar- FGM, Joinville, SC, Brasi) e silano e adesivo (SA). Após os 
diferentes tratamentos e aplicação do cimento resinoso (AllCem/FGM), as amostras 
foram submetidas ao ensaio de resistência à flexão biaxial. Os dados foram avaliados 
através de ANOVA 1 e 2 fatores e Tukey (5%). Resultados: ANOVA 2 fatores revelou 
que o fator "tempo de condicionamento" (p=0,0000), “sistema de união” (p= 0,0000) e a 
combinação de ambos (p= 0,0482) foram significantes. Quando apenas o fator 
“tratamento de superfície” foi levado em consideração o grupo o HF20A apresentou o 
menor valor de resistência (208.92 ±31,16D) comparado ao HF120S (272,02±35,30A) 
(Tukey). Conclusão: O tempo de condicionamento ácido à 20 segundos reduziu a 
resistência à flexão biaxial da cerâmica de dissilicato de lítio. A aplicação do Silano 
melhorou a resistência da cerâmica em todos os tempos de condicionamento, entretanto 
o uso do adesivo após a silanização não demonstrou influência. 
 
Palavras-chave: Cerâmica, CAD/CAM, Materiais dentários 

TITLE: Biaxial flexural strength of a new CAD / CAM ceramic 

Abstract 
Purpose/Aim: To evaluate the effect of etching time and the application of the adhesive 
system and silane on the biaxial flexural strength of a new lithium disilicate ceramic 
(Rosetta SM, Hass, Gangneung). Materials and methods: 135 ceramic disks (12 mm 
diameter and 1.2 mm ± 0.2 mm in thickness - ISO 6782) were made and polished (#600, 
800 and 1200). The samples were sintered and divided into 9 groups (n=15), according 
with “10% hydrofluoric acid etching time” for 20 seconds and 120 seconds (HF20 e 
HF120) and “Surface Bonding System”: control- no application (N), silane (S/Prosil, 
FMG, Joinville, SC, Brazil), adhesive (A/Ambar, FGM) or silane and adhesive (SA). After 
the different treatments and the resin cement application (AllCem/FGM), all samples 
were subjected to biaxial flexural strength test (EMIC, DL-1000 - 1 mm/min, 1.000 Kgf). 
Data were analyzed using ANOVA 1 and 2 factors and Tukey (5%) test. Results: ANOVA 
revealed that the factor "Acid etching time" (p = 0.0000), “Bonding System” (p= 0.0000) 
were statistical significance. When only the "surface treatment" factor was taken into 
account the group HF20A presented the lowest resistance value (208.92 ±31,16D) 
compared to HF120S (272.02 ± 35.30A) (Tukey). Conclusions: The acid etching time at 
20 seconds reduced the biaxial flexural strength of the lithium disilicate based ceramic. 
The application of silane improved ceramic strength at etching times, however the use 
of the adhesive after silanization showed no influence. 
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Introdução 
As cerâmicas a base de dissilicato de lítio tem se destacado pelas suas excelentes 
características estéticas, mecânicas (TYSOWSKY G, 2009) e adesivas estando 
indicadas para diversas situações clínicas, como para inlays (PIEGER et al., 2014), 
onlays (FASBINDER et al. 2010), facetas/lentes, coroas monolíticas anteriores e 
posteriores (LI et al., 2014) podendo também ser indicadas para próteses fixas de três 
elementos anteriores até segundo pré-molar (KINA S, 2005) .Diversos estudos clínicos 
(GEHRT M et al, 2013; TASKONAK B e SERTGÖZ A, 2006; DELLA BONA A e KELLY 
JR, 2008) tem relatado altas taxas de longevidade para restaurações cerâmicas 
confeccionadas em dissilicato de lítio, sendo de 95,5% para coroas posteriores e de 
93,5% para laminados Cerâmicos após 10 anos de acompanhamento. No entanto, 
apesar da sua elevada taxa de sucesso, algumas falhas podem interferir na sua 
longevidade clínica, como cáries secundárias, descolamentos, desgastes e fraturas no 
material. Dentre essas, a fratura da cerâmica é uma das mais prevalentes e está 
relacionado a diversos fatores, como as características intrínsecas do material (DELLA 
BONA A et al.,2014, FLEMMING et al, 2012), estresse mastigatório associado à 
umidade presente na cavidade oral (LIN et al., 2012; GONZAGA et al., 2009), tratamento 
de superfície da cerâmica(POSRITONG et al., 2013) e o preparo da estrutura dentária 
para a restauração cerâmica. No que diz respeito ao tratamento de superfície, o tempo 
de condicionamento e concentração do ácido hidrofluorídrico (HF) (DELLA BONA A et 
al.,2014), bem como a aplicação de agentes de união como o silano e/ou sistema 
adesivo (FLEMMING et al, 2012), podem afetar a resistência mecânica do material 
(ZOGHEIB et al., 2011; MAGNE et al., 1999). Diversos estudos têm investigado o efeito 
desses procedimentos sob a resistência à flexão das cerâmicas de dissilicato de lítio 
(POSRITONG et al., 2013). HOOSHMAND et al. e ZOGHEIB et al., sugeriram que o 
aumento do tempo de condicionamento pode atuar de forma negativa sob as 
propriedade mecânica das cerâmicas, diminuindo sua resistência a flexão (ZOGHEIB et 
al., 2011, XIAOPING et al., 2014). Um outro estudo, (PROCHNOW et al. e POSRITONG 
et al) já relatam que concentração do ácido e o tempo de condicionamento não 
apresentam influência significante na resistência à flexão de cerâmicas vítreas 
(PROCHNOW et al., 2016; POSRITONG et al., 2013; FRAGA et al., 2015). Outros 
estudos (DELLA-BONA et al., 2005, ADDISON et al, 2007; FLEMMING et al, 2012; 
POSRITONG et al, 2013) relatam que, etapas de silanização (DELLA-BONA et al., 
2005) ou aplicação de sistemas adesivos após o silano (ADDISON et al, 2007; 
FLEMMING et al, 2012; POSRITONG et al, 2013) podem aumentar a resistência à 
flexão da cerâmica. A influência destes passos sob a propriedade mecânica de 
cerâmicas de dissilicato de lítio parece ainda não estar definido, principalmente para 
novos materiais como a Rosetta (Hass, Gangneung, Korea). Este material recentemente 
introduzido no mercado, é uma cerâmica de dissilicato de lítio, que de acordo com o 
fabricante apresenta elevados valores de resistência à fratura, podendo estes valores 
chegarem até 440 Mpa (KANG et al. 2013). Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo 
foi avaliar o efeito de diferentes tempos de condicionamento ácido - HF (sem 
condicionamento, 20s e 120s) e a aplicação de um agente de união (Silano e sistema 
adesivo e a combinação destes) após o condicionamento ácido, na resistência a flexão 
biaxial de uma cerâmica de dissilicato de lítio. 
 
Metodologia 
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Os materiais que foram utilizados neste estudo estão apresentados na tabela 1. 
Obtenção dos espécimes cerâmicos: Foram confeccionados 135 (cento e trinta e cinco) 
discos nas dimensões determinadas pela norma ISO 6872/2008 (Ø: 12 mm; espessura: 
1,2 mm ± 0,2 mm) a partir de blocos cerâmicos da marca Rosetta SM, Hass, 
Gangneung, Korea. Todos foram polidos com lixas d’água de granulações #600, #800 
e #1200. As amostras foram sinterizadas em forno específico de acordo com as 
recomendações do fabricante. Após a sinterização as amostras foram polidas mais uma 
vez com lixas d’água de mesma granulação do polimento inicial. Condicionamento da 
superfície cerâmica e cimentação : Inicialmente, todos os espécimes foram submetidos 
à limpeza em aparelho sônico (Cristófoli Equipamentos de Biossegurança LTDA, 
Paraná, Brasil) por 5 minutos com água destilada. Em seguida, as superfícies das 
cerâmicas foram condicionadas de acordo com os grupos estudados, de modo que a 
aplicação do ácido hidrofluorídrico a 10% (Condac Porcelana, FGM, Brasil) foi realizada 
no tempo determinado para cada grupo em estudo com o auxílio de um microbrush. 
Posteriormente, os espécimes foram lavados com jatos de água por 20 segundos e 
secos por 20s. Após o condicionamento com ácido hidrofluorídrico, foi realizada a 
aplicação do agente de união. Nos grupos que foram tratados com Ambar (FGM, 
Joinville, SC, Brasil), foi aplicada uma fina camada do adesivo com um microbrush por 
20s, seguida de leves jatos de ar por 5s para evaporação do solvente . Para os grupos 
que foram tratados com silano (Prosil, FGM, Brasil), a aplicação foi realizada também 
com um microbrush e aguardados 5 minutos para evaporação do solvente, de acordo 
com as recomendações do fabricante. Nos grupos em que foi combinada a aplicação 
de silano e adesivo, primeiro ocorreu a aplicação do silano e, em seguida, a aplicação 
do adesivo nas mesmas condições descritas anteriormente. O cimento resinoso 
(Allcem, FGM, Brasil) foi manipulado, conforme as recomendações do fabricante, e 
aplicado sob a superfície das amostras e fotopolimerizado, por 40 segundos. Ângulo de 
contato: A análise do ângulo de contato foi realizada em três espécimes de cada grupo 
pela técnica da gota. O líquido utilizado foi a água deionizada que foi depositada sobre 
a superfície lisa e plana das cerâmicas com auxílio de uma micropipeta de volume 
variável (Peguepet) calibrada para liberar 10 microlitros. Com o auxilio de uma máquina 
fotográfica (Canon 70D/ Tokyo, Japão) foram feitos os registros da gota dispersa sobre 
a amostra. A máquina fotográfica encontrava-se programada para capturar a imagem 
em 5 segundos. O ângulo de contato foi calculado pelo software Surftens 4.7 a partir de 
três medições e foram obtidas a média para cada Grupo experimental. Ensaio de 
resistência à flexão biaxial: O teste foi feito em uma máquina de ensaio universal (EMIC, 
DL-1000, Santa Maria/RS, Brasil) a uma velocidade de 1 mm/min e célula de carga de 
1.000 Kg até o momento da fratura da amostra. Para a realização do ensaio de flexão 
biaxial, um dispositivo metálico (Ø=41,5 mm; altura: 25 mm) foi utilizado. Após o 
posicionamento da amostra no dispositivo, uma ponta de tungstênio de base plana (ISO 
6872, Ø=1,6 mm) fixada à célula de carga, exerce uma carga crescente no centro da 
face superior das amostras (área de compressão), até ocorrer a fratura. Previamente ao 
ensaio, foi interposta uma fita adesiva (12 x10 mm, 3M ESPE, EUA) na face superior 
das amostras e na ponta da haste superior, visando distribuir de maneira uniforme as 
tensões sobre as amostras ao longo do ensaio. Após fratura das amostras, os dados 
obtidos (N) foram postos na equação para calculo de resistência a flexão de acordo com 
a norma ISO 6872. Análise estatística: Foi realizada por meio da análise de variância 
(ANOVA) 2-fatores e Teste de Tukey (5%), para comparar os grupos experimentais 
entre si. Os dados obtidos através do teste de resistência à flexão biaxial foram 
submetidos à análise estatística por meio do programa computacional STATISTIX. O 
módulo de Weibull e a resistência característica, com um intervalo de confiança de 95%, 
foram determinados a partir da equação 2, em que F representa a probabilidade de 
falha; σ0 é a resistência inicial; σc é a resistência característica; e m é o módulo de 
Weibull. Análise química por Espectrometria de raios-x por dispersão de energia (EDS): 
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Para descrição dos elementos químicos presentes na superfície da cerâmica foi 
realizada também uma análise química (EDS), em duas amostras de cerâmica sem 
nenhum tratamento de superfície antes e após a sinterização. As amostras foram 
analisadas em microscópio eletrônico de varredura (HITACHI, modelo TM 3000, Hitachi 
Ltd., Tokyo, Japão) para caracterização superficial. Tenacidade à fratura: Sete blocos 
da cerâmica (12 x 14 x 1,5 mm) que não sofreram nenhum tipo de tratamento de 
superfície foram submetidas à análise da dureza superficial que foi realizada em uma 
máquina de teste de microdureza com uma carga de 19,6 N por 20 s, o que produz um 
padrão de rachadura aceitável. Os espécimes foram metalizados e a trinca que se 
propagou do recorte foi examinado por espécime em um microscópio eletrônico de 
varredura de emissão de campo com uma ampliação de 3000 ×. Análise em difração de 
raios-X: Um espécime da cerâmica pura antes e após a sinterização foi submetido a 
análise de difração de raios X para identificar a estrutura cristalina da cerâmica. Os 
parâmetros de medição foram: faixa de varredura de 10◦ a 90◦, tamanho da etapa de 
0,009◦ e tempo por etapa de 35s. O comprimento de onda utilizado foi de 1,5416 Å 
(CuKα). Os dados de referência para a interpretação dos padrões de difração de raio x 
(XRD) foram obtidos a partir do índice de arquivo de padrões de XRD. 
 
Resultados e Discussões 
 
Resistência à flexão biaxial ANOVA (2- fatores) revelou que o fator "tempo de 
condicionamento" (p = 0,0000), “Agente de união” (p= 0,0000) e a combinação de ambos 
os fatores (p=0,0482) apresentaram significância estatística (Tabela 2). O teste de 
Tukey revelou que quando apenas o fator agente de união foi analisado, o silano (250.21 
Mpa)A, o adesivo (231.67 Mpa)AB e a interação silano e adesivo (250.45 Mpa)A não 
foram diferentes estatisticamente entre si. Para o fator condicionamento ácido, o tempo 
de HF120s (251.05 Mpa)A foi significativamente maior que o tempo de HF20 (228.65 
Mpa)B. Quando todos os grupos foram analisados entre si, o grupo HF120S (272,02± 
35,30A) apresentou maiores valores de resistência à flexão, no entanto foi semelhante 
estatisticamente aos grupos HF120A (254,42± 26,87ABC), HF20SA 
(241,60±21,27ABCD), HF20 (228,65± 36.26ABCD) e HF120SA (259,30± 36,55AB). O 
grupo HF20A (208,92 ± 31,16D) apresentou os menores valores de resistência à flexão 
biaxial e foi estatisticamente semelhante aos grupos HF120 (218,45±17,15CD), HF20 
(228,65± 36,26ABCD), HF20S (228,40± 37,83 BCD) e HF20SA (241,60±21,27ABCD) 
(Tukey p<0,05). Diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estão 
apresentados na tabela 3. Anova 1-fator para o tempo de condicionamento isolado 
revelou significância estatística (p=0,0376). De acordo com o tukey, o grupo 
controle(sem nenhum condicionamento) (235,68± 45,11A) apresentou 
significativamente maior resistência a flexão que o grupo HF20 (206,96 ± 17,85B) e foi 
semelhante estatisticamente ao grupo HF120 (218,45± 17,15 AB). Os resultados da 
análise de Weibull são mostrados na Tabela 5 e na Fig. 2. O módulo de Weibull (m) para 
todos os grupos, não foram estatisticamente diferentes entre si (p <0,05 ). Ângulo de 
Contato Os valores de média e desvio-padrão para os ângulos de contato encontrados 
estão apresentados na Tabela 4. Os resultados obtidos demonstram que o grupo 
HF20sS (76,13±17,43) apresentou a maior média para o ângulo de contato e 
consequentemente um menor escoamento da gota na superfície da cerâmica. Já o 
grupo HF120sA (14,96±0,83) apresentou menor valor demonstrando uma maior 
molhabilidade do líquido. Análise química (EDS) A análise de EDS revelou maiores 
porcentagens de oxigênio nas amostras sinterizadas (42.93%) comparado às não 
sinterizadas (40.07%). As amostras sinterizadas revelaram a presença de Silica (Si) 
(27.40%), carbono (C) (4.90%), Potássio (K) (3.41%), Fosfato (P)(1.47%) e alumínio 
(AL)(1.04%). Para as amostras não sinterizadas os percentuais variaram e revelou a 
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presença de Si (31.09%), C (5.65%), K (3.14%) e AL (1.26%) além de Magnésio (Mg) 
em 0.42%. Tenacidade à fratura Os valores obtidos revelaram que para cerâmica 
Rosetta SM a dureza média calculada foi 6,5 ±0,3 GPa e a dureza automática dada pelo 
durômetro foi de 666,80 ±31,96 HV. A tenacidade à fratura foi de 1,45 ±0,13 MPa.m0.5. 
Difração de raio x A cerâmica Rosetta SM totalmente cristalizada apresentou altas 
posições de pico em concordância com a do dissilicato de lítio puro padrão (JCPDS 15-
0637) na análise de XRD (figura 1). DISCUSSÃO Sabe-se que as Cerâmicas são 
materiais inerentemente frágeis e propensos a quebrar sob forças de flexão 
inadvertidas, fazendo-se necessário que em circunstâncias intra-orais, as restaurações 
devem atingir uma força suficiente para suportar o estresse mastigatório, esta 
capacidade de suportar esse estresse é representado pela resistência à flexão 
(CHARLTON et al, 2008; KANG et al, 2013). Os sistemas cerâmicos que possuem em 
sua estrutura o dissilicato de lítio monolítico são capazes de resistir ao estresse 
mastigatório, dissipando-o por toda a restauração. Tendo em vista que as tensões de 
falha da cerâmica estão intimamente relacionadas não apenas às falhas superficiais e 
porosidades, mas também à desintegração interna, a distribuição uniforme do estresse 
sem os locais de concentração é crucial nos desfechos clínicos (SIARAMPI et al, 2012). 
O sucesso clínico de uma restauração cerâmica está fortemente associado aos 
tratamentos de superfície o qual a cerâmica será submetida (DELLA BONA A et 
al.,2014). A adesão ideal à cerâmica vítrea de dissilicato de lítio é obtida com a soma 
do condicionamento com ácido hidrofluorídrico (HF) seguido pela aplicação de um 
agente de união de silano. Este protocolo tem sido reconhecido como o tratamento de 
superfície mais aceito para cerâmicas vítreas (RONTANI et al., 2017). A utilização do 
ácido HF promove um aumento na resistência de união da restauração, devido à criação 
de microrretenções na superfície da peça (BRENTEL et al., 2007). Todavia, o efeito do 
tempo de condicionamento sob a estrutura da peça protética ainda não está esclarecido 
na literatura, podendo este fator influenciar de forma negativa sob a resistência à flexão 
da cerâmica de vidro à base de dissilicato de lítio. A razão para isso acontecer pode ser 
explicada devido a diminuição da quantidade de fase vítrea que envolve os cristais de 
dissilicato de lítio (ZOGHEIB et al., 2011). Assim, quanto mais frágil a cerâmica se torna, 
mais susceptível ela se apresenta a fratura durante o processo de cimentação e força 
oclusal (MAGNE et al., 1999). Três tipos de testes de resistência à flexão para materiais 
cerâmicos são possíveis: o teste em três pontos, o teste em quatro pontos e o teste 
biaxial (SCHALCH, MV, 2003). O teste escolhido para este estudo foi o de flexão biaxial, 
pois, de acordo com Zeng et al, 1996, é o mais indicado, visto que apresenta os maiores 
valores do módulo de Weibull (melhor distribuição de estresses pela cerâmica), além de 
submete uma maior área do espécime sujeita ao estresse, e assim, a tensão máxima e 
o coeficiente de variação são sempre menores em relação aos outros métodos. Os 
resultados do presente estudo demonstraram que a cerâmica teve sua resistência à 
fratura diminuída, após aplicar ácido hidrofluorídrico durante 20 segundos, com relação 
ao material não condicionado, o que se assemelha ao observado por Posritong et al, 
2013 e Xiaoping et al, 2014, este, ao avaliar o efeito do tempo de condicionamento ácido 
em uma cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e.max), observou uma queda gradativa dos 
valores da resistência à flexão das amostras quando o tempo de condicionamento 
aumentou de 0s para 20s, 40s, 60s e 120s respectivamente. Segundo Addison et al., 
2007 quando o tempo de condicionamento do ácido HF é elevado, ocorre uma alteração 
da natureza e da distribuição de falhas e rachaduras levando à formação de novas 
falhas e propagação de fissuras existentes na superfície da cerâmica, resultando em 
uma fratura das amostras cerâmicas quando uma carga menor é aplicada. Tendo isto 
em vista, nos leva a aceitar parcialmente a primeira hipótese de que o tempo de 
condicionamento com ácido HF diminui a resistência mecânica da cerâmica vítrea. 
Outros autores, entretanto, (Yen et al., 1993 e Thompson et al., 1994), relataram que as 
alterações de superfícies da porcelana através de diferentes regimes condicionamento 
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com ácido HF não impactaram negativamente a resistência à flexão de uma cerâmica 
vítrea e uma feldspática. Estes resultados corroboram com o presente estudo, onde, 
após o condicionamento ácido durante 120 segundos, a resistência não foi diferente 
quando comparada à situação de não aplicação do ácido e aplicação por 20 segundos, 
o que rejeita a primeira hipótese, pois, aumentando o tempo de condicionamento não 
houve alteração da propriedade mecânica da cerâmica. Uma possível explicação para 
esse aumento foi proposta por Chuang e Fuller, 1992 e Lawn et al., 1985, eles acreditam 
que o processo de condicionamento ácido pode ter um efeito fortalecedor através da 
remoção das rachaduras superficiais, eliminando defeitos e trincas existentes na 
superfície cerâmica, essas trincas agiriam como concentradores de tensão e levariam o 
material a fratura quando submetidos à uma carga inferior. No entanto, não há dados 
comparativos na literatura sobre o sistema cerâmico vítrea à base de dissilicato de lítio 
utilizado neste estudo. O módulo de Weibull indica a confiabilidade do material. Um alto 
módulo de Weibull corresponde a uma distribuição da falha mais homogênea e sugere 
que os defeitos dentro do material são uniformes e uniformemente distribuídos ao longo 
de toda a peça,ou seja, quanto maior, melhor e mais confiável é o material. No presente 
estudo, o módulo de Weibull variou de 5,7 a 11,8 (Grupo Controle e HF20, 
respectivamente), este achado pode ser interpretado como que embora o grupo HF20 
não tenha apresentado o melhor valor na resistência mecânica, o aumento no tempo de 
condicionamento não é capaz de afetar a confiabilidade do material. É necessário, 
entretanto, mais estudos que avaliem a confiabilidade desta associação. Outro resultado 
obtido foi o aumento da resistência à fratura nos grupos com maior tempo de 
condicionamento tratadas com silano ou com adesivo (HF120 S > HF20S e HF120A > 
HF20A). Isto confirma a segunda hipótese do estudo, mostrando que os tratamentos de 
superfície com sistemas de união influenciam na resistência da cerâmica de dissilicato 
de lítio. Nos grupos HF20SA e HF120SA, HF120A, HF120S as resistências foram 
maiores do que naqueles em que as amostras não foram tratadas, o que corrobora com 
os estudo de POSRITONG et al, 2013 que avaliou a influência da aplicação do adesivo 
após a silanização e demonstrou que esta associação proporcionou um aumento 
significativo na resistência à flexão da cerâmica. Inúmeras teorias podem explicar este 
fenômeno, MARQUIS 1992 e FLEMING et al, 2006 sugerem um efeito fortalecedor que 
a resina promove na superfície da cerâmica. Fabes e Uhlmann 1990 propõem que 
ocorre uma diminuição no comprimento das falhas superficiais existentes na superfície 
graças a um preenchimento que o adesivo juntamente com o cimento resinoso promove 
nestas falhas. Posteriormente ao condicionamento ácido da cerâmica, a aplicação de 
silano é preconizada (HOOSHMAND et al., 2002), por este apresentar-se como 
mólecula bifuncional e realizar ligações com a fase inorgânica da cerâmica e orgânica 
do cimento (LUNG et al., 2012). Após o processo de silanização, alguns fabricantes 
ainda indicam a aplicação do sistema adesivo, pois acredita-se que a peça protética 
tratada com silano seja organofílica ao adesivo (DELLA-BONA et al., 2005) e que este, 
por ser mais fluido do que o cimento, penetra melhor nas microrrugosidades existentes 
na cerâmica, melhorando a molhabilidade da superfície para a interação com o cimento 
(PASSOS et al., 2014). De acordo com o princípio físico de energia de superfície, quanto 
maior o ângulo de contato menor a energia de superfície, desta forma a adesão de um 
material sobre outro será tanto melhor quando maiores forem às energias de superfícies 
envolvidas (SILVERSTEIN, 1993). Della-Bona et. al, 2003, afirma que o ângulo de 
contato da superfície silanizada é menor do que a do adesivo o que dificulta o 
escoamento dele na região revestida com silano, Todavia, segundo Romanini-junior et 
al. 2018, os adesivos apresentam monômeros e solventes hidrofílicos em sua 
composição, o que pode favorecer a sorção de água e a plastificação da interface 
adesiva, sendo mais suscetíveis à degradação hidrolítica e isto não ocorre nos grupos 
tratados unicamente com silano devido às características hidrofóbicas da interface, o 
que justifica os resultados deste estudo, onde a menor molhabilidade foi encontrada na 
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amostra tratada com silano. Uma propriedade importante para se avaliar a resistência 
de superfície do material, é a avaliação da dureza, visto que este não sofre a 
interferência dos defeitos internos do mesmo (SCHALCH, MV, 2003). Neste estudo a 
avaliação da tenacidade à fratura da cerâmica revelou uma dureza de 666,80 ±31,96 
HV, o que se mostrou superior aos achados na literatura para outro sistema cerâmico 
de dissilicato de lítio, onde SCHALCH, MV, 2003 encontrou uma dureza de 488,3VHN 
para o sistema IPS-Empress 2. Na análise de difração de raio X o resultados foram 
semelhantes aos relatados na literatura para o sistema Rosetta SM, onde Kang et al, 
2013 encontrou que os principais componentes do Rosetta SM foram idênticos aos do 
sistema IPS e.max CAD, apresentando altos picos de posição correspondentes aos 
padrões para metassilicato de lítio e dissilicato de lítio em cada etapa do tratamento 
térmico estudado. No entanto, existem algumas limitações neste estudo que precisam 
ser abordados em pesquisas futuras. O ensaio de resistência foi realizada sob 
condições secas e estáticas e não foram realizados nenhum tipo de envelhecimento 
nas, portanto não se assemelhando a natureza geral úmida e cíclica do meio ambiente 
oral . 
 
Conclusão 

 
O tempo de condicionamento ácido a 20 segundos reduziu a resistência à flexão biaxial 
da cerâmica de dissilicato de lítio. A aplicação do Silano melhorou a resistência da 
cerâmica em todos os tempos de condicionamento, entretanto o uso do adesivo após a 
silanização não demonstrou influência. As análises Análise em microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) da rugosidade superficial, Análise de falhas, estão sendo 
viabilizados em outros estados devido à falta de dispositivos ou equipamentos 
necessários para as realizações dos testes. 
 
Referências 

 
- ADDISON O, MARQUIS PM, FLEMING GJ. Resin strengthening of dental ceramics 
the impact of surface texture and silane. JDent, v. 35, p.416–24, 2007. - CHARLTON 
D.G; ROBERTS H.W; TIBA A. Measurement of select physical and mechanical 
properties of 3 machinable ceramic materials. Quintessence Int, 39, p. 573-579, 2008. - 
DELLA BONA A, BORBA M, BENETTI P, PECHO O, ALESSANDRETTI R, MOSELE J, 
et al. Adhesion to Dental Ceramics. Curr Oral Heal Reports. 2014 ;1(4):232-8. - Della 
Bona A, Kelly JR. The clinical success of all-ceramic restorations. J Am Dent Assoc. 
2008; 139 Suppl:8S-13S. - Fasbinder, D. J., Dennison, J. B., Heys, D., & Neiva, G. 
(2010). A Clinical Evaluation of Chairside Lithium Disilicate CAD/CAM Crowns. The 
Journal of the American Dental Association, 141, 10S–14S. -FLEMING GJ, MAGUIRE 
FR, BHAMRA G, BURKE FM, MARQUIS PM. The strengthening mechanism of resin 
cements on porcelain surfaces. J Dent Res 2006;85(3):272–6. - FRAGA S.; VALANDRO 
L.F.; BOTTINO M.A.; MAY L.G. Hard machining, glaze firing and hydrofluoric acid 
etching: Do these procedures affect the flexural strength of a leucite glass–ceramic? 
Dental Materials, v. 31, p. e132-e140, 2015. - GEHRT M1, WOLFART S, RAFAI N, 
REICH S, EDELHOFF D. Clinical results of lithium-disilicate crowns after up to 9 years 
of service. Clin Oral Investig. 2013 Jan;17(1):275-84. - GONZAGA C.C; OKADA C.Y; 
CESAR P.F; MIRANDA W.G Jr; YOSHIMURA H.N. Effect of processing induced particle 
alignment on the fracture toughness and fracture behavior of multiphase dental 
ceramics. Dent Mater, 25, p.1293-1301, 2009. - KANG S.H; CHANG J; SON H.H. 
Flexural strength and microstructure of two lithium disilicate glass ceramics for 
CAD/CAM restoration in the dental clinic. Restor Dent Endod, 38(3), 2013. - Kina S. 
Cerâmicas dentárias. R Dental Press Estét. 2005; 2(2): 112-28. - LI RWK, CHOW TW, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1755 

 

MATINLINNA JP. Ceramic dental biomaterials and CAD/CAM technology: State of the 
art. J Prosthodont Res. 2014 Aug 26 58(4):208-16. - LIN W.S; ERCOLI C; FENG C; 
MORTON D. The effect of core material, veneering porcelain, and fabrication technique 
on the biaxial Flexural strength and weibull analysis of selected dental ceramics, J 
Prosthodont, 21, p.353-362, 2012. - LUNG CY, BOTELHO MG, HEINONEN M, & 
MATINLINNA JP. Resin zircônia bonding promotion with some novel coupling agentes. 
Dental Materials, v.28, n.8, p.863-872, 2012. - MAGNE P, KWON KR, BESLER UC, 
HODGES JS, DOUGLAS WH. Crack propensity of porcelain laminate veneers – a 
simulated operatory evaluation. J Prosthet Dent, 81, p.327–34, 1999. - MARQUIS PM. 
The influence of cements on the mechanical performance of dental ceramics. 
Bioceramics 1992;5: 317–24. -PASSOS SP, TORREALBA Y, MAJOR P, LINKE B, 
FLORES-MIR C, NYCHKA JA. In Vitro Wear Behavior of Zirconia Opposing Enamel: A 
Systematic Review. J Prosthodont, v.23, p.593-601, 2014. - PIEGER S, SALMAN A, 
BIDRA AS. Clinical outcomes of lithium disilicate single crowns and partial fixed dental 
prostheses: a systematic review. J Prosthet Dent. 2014 Jul;112(1):22-30. - POSRITONG 
S.; BORGES A.L.S.; CHU T-M G.; ECKERT G.J.; BOTTINO M.A.; BOTTINO M.C. The 
impact of hydrofluoric acid etching followed by unfilled resin on the biaxial strength of a 
glass-ceramic. Dental Materials, v. 29, p. e281- e290, 2013. - PROCHNOW C.; 
VENTURINI A.B.; GRASEL R.; BOTTINO M.C.; VALANDRO L.F. Effect of etching with 
distinct hydrofluoric acid concentrations on the flexural strength of a lithium disilicate-
based glass ceramic. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2016. -Puppin-Rontani, J., 
Sundfeld, D., Costa, A., Correr, A., Puppin-Rontani, R., Borges, G., Correr-Sobrinho, L. 
(2017). Effect of Hydrofluoric Acid Concentration and Etching Time on Bond Strength to 
Lithium Disilicate Glass Ceramic. Operative Dentistry, 42(6), 606–615. doi:10.2341/16-
215-l - SCHALCH, Max von. Resistência à flexão, resistência à tração diametral e dureza 
de sistemas cerâmicos para infra-estrutura. 2003. 116 f. Dissertação (mestrado) - 
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araraquara, 2003. 
Disponible en: <http://hdl.handle.net/11449/97323>. - SIARAMPI E.; KONTONASAKI E.; 
PAPADOPOULOU L.; KANTIRANIS N.; ZORBA T.; PARASKEVOPOULOS KM.; 
KOIDIS P. Flexural strength and the probability of failure of cold isostatic pressed 
zirconia core ceramics. J Prosthet Dent, 108, p.84-95, 2012. - SILVERSTEIN T. P., 
Polarity, miscibility and surface tension of liquids, J. Chem. Edu, v. 70, p.253, 1993. - 
Taskonak B, Sertgöz A. Two-year clinical evaluation of lithia-disilicate-based all-ceramic 
crowns and fixed partial dentures. Dent Mater. 2006; 22(11): 1008-13. - Tysowsky G. 
The science behind lithium disilicate: today’s surprisingly versatile, esthetic & durable 
metal-free alternative. Oral Health J 2009; March:93-97. - THOMPSON J.; ANUSAVICE 
K. Effect of surface etching on the flexural strength and fracture toughness of Dicor disks 
containing controlled flaws. J Dent Res, v. 73 (2), p. 505-510, 1994. - XIAOPING L.; 
DONGFENG R.; SILIKAS N. Effect of etching time and resin bond on the flexural 
strength of IPS e.max Press glass ceramic. Dental Materials, v. 30, p. e330- e336, 2014. 
- Yen T-W., Blachman R.B., Baez R.J. Effect of acid etching on the flexural strength of a 
feldspathic porcelain and a castable glass ceramic. J Prosthet Dent, v. 70 (3), p. 224-
233, 1993. -ZENG, K. ET AL. Flexure tests on dental ceramics. Int. J. Prosthodont., 
Lombard, v.9, n.5, p.434-439, Sept./Oct. 1996. - ZOGHEIB L.V.; DELLA BONA A.; 
KIMPARA E.T.; MCCABE J.F. Effect of Hydrofluoric Acid Etching Duration On the 
Roughness and Flexural Strength of a Lithium Disilicate-Based Glass Ceramic. Braz 
Dent J., v. 22, p. 45-50, 2011. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1756 

 

 

Tabela 1 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1757 

 

 

Tabela 2 

 

 

Tabela 3 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1758 

 

 

Tabela 4 

 

 

Tabela 5 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1759 

 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1760 

 

CÓDIGO: SB0730 

AUTOR: ANA KAROLINA DE LIMA ALVES DA SILVA 

COAUTOR: VANESSA PINHEIRO BARRETO 

COAUTOR: ISABELLE CHRISTINE MARINHO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO 

 

 

TÍTULO: Descrição da série histórica dos casos notificados de dengue, chikungunya e 

zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

A dengue ainda é uma doença viral que se configura como um importante problema de 
saúde pública. Este estudo objetiva descrever a série histórica dos casos notificados de 
dengue no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Trata-se de um estudo ecológico de 
tendência temporal, documental e retrospectivo, cuja população foi composta dos casos 
notificados de dengue no período de 2007 a 2016, e por todos os casos confirmados de 
dengue notificados durante o período de 2015-2017. Por meio desse estudo foi 
verificado que a região Metropolitana apresentou o maior número de casos notificados, 
com 93.424 casos notificados. O ano de 2016 houve maior acometimento da doença. E 
a região de Mossoró foi a que mais obteve casos confirmados no período de 2015-2017, 
com o total de 6.962 casos confirmados de dengue. Sobre a caracterização 
sociodemográfica, o sexo feminino foi o mais acometido, a faixa etária foi de 60-69 anos. 
Percebeu-se que durante o ano 2016 houve uma substancial melhora no preenchimento 
dessas fichas, o qual obteve mais informações e se mostram mais condizentes com as 
informações contidas nos boletins epidemiológicos. Portanto, encoraja-se o 
desenvolvimento de ações para melhoria do preenchimento das fichas de notificação, 
de modo a trazer mais efetividade no preenchimento e a melhoria da qualidade da 
informação. 

 
 
Palavras-chave: Dengue. Infecções por Arbovírus. Epidemiologia. Educação em Saúde. 

TITLE: Description of the historical series of reported dengue, chikungunya and zika 

cases in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

 

Dengue is still a viral disease that is a major public health problem. This study aims to 
carry out a historical series of reported cases of dengue in the state of Rio Grande do 
Norte, Brazil. This is an ecological study of temporal, documentary and retrospective 
trend, whose population was composed of dengue cases reported from 2007 to 2016, 
and all confirmed dengue cases reported during 2015-2017. Through this study it was 
found that the Metropolitan region had the highest number of reported cases, with 93,424 
reported cases. The year 2016 had a greater involvement of the disease. And the 
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Mossoró region had the highest confirmed cases in the 2015-2017 period, with a total of 
12,253 confirmed cases of dengue. Regarding sociodemographic characterization, 
females were the most affected, the age range was 60-69 years. It was noticed that 
during 2016 there was a substantial improvement in completing these records, which 
obtained more information and are more consistent with the information contained in 
epidemiological bulletins. Therefore, the development of actions to improve the filling of 
notification forms is encouraged, in order to bring more effectiveness in filling and 
improving the quality of information. 

 
 
Keywords: Dengue. Arbovirus Infections. Epidemiology. Health Education. 

Introdução 

As arboviroses são importantes causadoras de doenças em seres humanos, 
caracterizadas pela transmissão por vetores. De uma maneira geral, tornaram-se 
constantes ameaças devido às mudanças climáticas, desmatamentos, ocupação 
desordenada de áreas urbanas, precariedade das condições sanitárias que favorecem 
o aumento da transmissão viral (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014). 

Em destaque, a dengue têm sido reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma arbovirose que ainda se configura como um importante problema de 
saúde pública (WHO, 2009). Atualmente, o aumento no número de casos da dengue, 
tem deixando o Brasil em estado de alerta, embora a epidemia exista no país há mais 
de 30 anos. (LIMA-CAMARA; CASSEB et al., 2013). 

Segundo dados da OMS, houve estimativas de mais de 100 milhões de casos por ano 
em 100 países onde a doença é endêmica e está associada a riscos graves e/ou de 
morte (WHO, 2012). Em 2015, 2,35 milhões de casos de dengue foram registrados 
apenas nas Américas, dos quais 10.200 casos foram diagnosticados como dengue 
grave, causando 1181 mortes (PAHO; 2016). No Brasil, nesse mesmo ano, houveram 
1.5000.578 casos com 833 óbitos confirmados. O Rio Grande do Norte (RN) que ocupa 
a terceira posição em taxa de incidência (por 100.000 hab.), teve em 2018, até a 
Semana Epidemiológica 52 notificados 29.775 casos prováveis, com confirmação de 
12.396, representando uma incidência de 855,85 casos por 100.00 habitantes. (WHO, 
2012; BRASIL, 2015; BRASIL, 2016; BRASIL, 2018). 

Por meio dos números, verifica-se que o controle das arboviroses ainda é considerada 
uma atividade complexa, e as ações até o momento apresentam baixa eficácia na 
erradicação vetorial, o que acaba por transformar em um problema desafiador para o 
Brasil (BRASIL, 2009). 

É importante ressaltar que a vigilância epidemiológica apresenta um papel primordial e 
relevante no desenvolvimento de atividades de prevenção e controle das doenças, com 
capacidade de detectar precocemente o aumento de epidemias e casos, além dos casos 
mais graves e a alteração no perfil epidemiológico e, a partir disto, executar as suas 
atividades pela equipe de profissionais da saúde ((BARBOSA et al., 2015; BRASIL, 
2009). 

Tendo em vista que a série temporal, ou série histórica, é uma alternativa a verificar 
intervalos regulares de tempo do evento de interesse, a fim de descrever o 
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comportamento da série, realizar estimativas e, por último, avaliar influenciaram o 
comportamento da série, buscando definir as principais relações de causa e efeito entre 
as séries (LATORRE; CARDOSO, 2001). Assim, este estudo consiste em uma base de 
extrema relevância para a saúde pública do estado, pois, além de realizar estimativas, 
permite identificar as principais consequências causadas a população, e a partir disso, 
determinar as estratégias para a prevenção e controle voltadas a população que está 
cada vez mais exposta aos riscos. 

A relevância do estudo é alertar para a atual situação de saúde que se encontra o estado 
do RN, bem como o desenvolvimento de prevenção, vigilância da saúde e controle de 
doenças, como a Dengue, consideradas como agravos de saúde pública em nível 
individual e coletivo. 

Portanto, este estudo objetiva descrever a série histórica dos casos notificados de 
dengue no estado do RN, Brasil, no período de 2007 a 2016. 

 
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo ecológico de tendência temporal, documental e retrospectivo, 
constituído a partir da análise de séries temporais sobre a distribuição geográfica e o 
perfil epidemiológico da dengue Estado do RN de 2007 a 2016. Esse recorte temporal 
foi estabelecido, de modo a analisar os últimos dez anos deste agravo. 

A área geográfica do estudo foi o estado do RN, que se caracteriza como a 16ª unidade 
da federação brasileira mais populosa e a décima mais povoada com uma população 
de 3.474.998 habitantes, composto por oito regiões de saúde, distribuído em 167 
municípios que ocupam uma área de 52.811,110 km², resultando em uma densidade de 
59,99 hab./km². Essas evidências são de acordo com os dados do último Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2016. 

A população foi composta pelos casos notificados de dengue no período de 2007 a 2016 
disponíveis na página eletrônica do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
e pelos casos confirmados de Dengue notificados no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN) durante o período de 2015 a 2017, obtidos por meio das fichas 
de notificação e investigação dos casos disponíveis na Secretaria de Estado da Saúde 
Pública do Rio Grande do Norte (SESAP-RN). Escolheu-se trabalhar com o número de 
casos notificados, pois no DATASUS ainda não estão disponíveis os casos confirmados 
de dengue. 

Os dados foram analisados com base nas regiões de saúde do estado do RN e 
município mais desenvolvidos de cada região. As oito regiões de saúde (Município) são: 
Região de Saúde I (São José de Mipibu) com 25 municípios; Região de Saúde II 
(Mossoró) com 14 municípios; Região de Saúde III (João Câmara) com 26 municípios, 
Região de Saúde IV (Caicó) 25 municípios; Região de Saúde V (Santa Cruz) 21 
municípios; Região de Saúde VI (Pau dos Ferros) 37 municípios; Região de Saúde VII 
(Metropolitana) 5 municípios; Região de Saúde VIII (Assu) 12 municípios. 

A coleta de dados foi realizada por discentes de enfermagem treinados, e por meio de 
um formulário, com os dados socioeconômicos (sexo, idade, escolaridade, raça/cor, 
município de residência, ocupação). 
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Os dados foram digitados e organizados em um banco utilizando-se o Programa 
Microsoft Excel e analisados no ambiente do Software R (versão 3.1.0). Os dados foram 
tratados por meio de frequências e incidência. Os resultados estão apresentados em 
tabelas e analisados à partir da literatura pertinente. 

O estudo seguiu os preceitos da Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de 
pesquisas com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN sob protocolo nº 2.445.935 e Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética (CAAE): 80007217.0.0000.5537. A SESAP foi abordada previamente 
sobre o interesse no desenvolvimento do estudo. E teve autorizada a realização do 
projeto por meio da assinatura da Carta de anuência da instituição e o Termo de 
Concessão para realização da coleta de dados. 

 
Resultados e Discussões 

 

Considerando as oito regiões de saúde, e seus respectivos municípios: A região de 
saúde I (São José de Mipibu) obteve o total de 12.021 casos notificados de dengue; 
Região de Saúde II (Mossoró), 16.146 casos; Região de Saúde III (João Câmara), 
24.099 casos; Região de Saúde IV (Caicó), 33.677 casos; Região de Saúde V (Santa 
Cruz), 15.849 casos; Região de Saúde VI (Pau dos Ferros), 21.137 casos; Região de 
Saúde VII (Metropolitana), 93.424 casos; Região de Saúde VIII (Assu) 4.891 casos. 
A Tabela 1 com a taxa de incidência nos mostra que a região de saúde que mais houve 
casos de dengue notificados durante a análise da série temporal foi a região 
Metropolitana (região de saúde VII) e o ano 2016 foi o que teve mais notificações e 
casos confirmados. 

A faixa etária com maiores valores de incidência por 10.000 habitantes foi de 60 a 69 
anos em todas as regiões de saúde do estado, com exceção da região de saúde III 
(João Câmara), que obteve a taxa de incidência mais expressiva na faixa etária de 05 a 
09 anos. 

Quanto à caracterização sociodemográfica, o sexo feminino se destacou em todos os 
anos analisados (57,7%) e a faixa etária mais frequente foi de 20-34 anos (28,5%), como 
mostra a Tabela 2. 

O maior quantitativo de casos confirmados foi 2016 e a região de saúde com maior 
número de casos confirmados foi Mossoró (49,07%), apresentando 6.962 casos no total. 
No que refere-se ao número de casos confirmados no período de 2015 a 2017, foram 
confirmados o total de 30.776 casos de dengue (Tabela 3). 

Considerando a região de saúde VII (Metropolitana) apresentou o maior número, 
obtendo o total de 93.424 casos notificados durante os dez anos analisados (2007 a 
2016), e a que menos notificou a região de Assu, com 4.891 casos. Este fato pode ser 
explicado devido haver diferenças de competência vetorial em cada região, em algumas 
áreas os vetores conseguem se adaptar melhor a determinadas condições ambientais, 
aumentar seu tempo de vida e, consequentemente, transmitir o vírus por mais tempo 
(OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018). 

Sobre o maior número de casos terem sido notificados no ano de 2016, esta informação 
corrobora com os dados dos Boletins Epidemiológicos da SESAP. Neste mesmo ano, 
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foi registrado no estado do RN a maior taxa de incidência da doença, com 
1.150,8/100.000 habitantes, que mostram o quanto o RN vem sofrendo com sucessivas 
epidemias de dengue (BRASIL, 2016). Isto justifica-se devido a uma maior preocupação 
dos serviços de saúde nesse ano em realizar as notificações devido à co-circulação de 
outros arbovírus como chikungunya e zika, aumenta a dificuldade de diagnóstico e 
tratamento precoce adequado, portanto as epidemias de dengue passam a ser 
potencialmente mais grave, o que pode ser explicado pela epidemia de 2016 
(OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018). 

Esse estudo também identificou que as maiores taxas de incidência no sexo feminino e 
se repetiu quase em todas as oito regiões de saúde. A região que obteve maiores 
índices de incidência foi a região de saúde IV (Caicó) durante o ano 2016, com 369,51 
no sexo masculino e 509,90 no sexo feminino. Este predomínio do sexo feminino 
corrobora com os resultados de outros estudos, que se justifica devido as mulheres 
buscarem com mais frequência os serviços de saúde, por estarem em diversos 
ambientes, como em casa, no trabalho, estando assim mais expostas ao vetor 
(BARRETO; TEIXEIRA, 2008; OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018; SILVA 
JUNIOR, 2012). 

 
No que se refere a caracterização da faixa etária da série temporal (2007 -2016) de 
casos da dengue, pode-se observar que a faixa etária com maiores valores de incidência 
por 10.000 habitantes foi de 60 a 69 anos em todas as regiões de saúde do estado, com 
exceção da região de saúde III (João Câmara), que obteve a taxa de incidência mais 
expressiva na faixa etária de 05 a 09 anos (600,57/10.000 hab.). Estas informações 
diferem de alguns estudos, onde o número de casos de dengue, em sua grande maioria, 
ocorre entre adultos jovens entre 15 a 49 anos. No entanto, justifica-se que não existe 
um comportamento único na ocorrência de dengue por idade (RIBEIRO; SOUZA; 
ARAÚJO, 2008; EVANGELISTA et al., 2012; ECOSTEGUY et al., 2013; AGUILAR; 
ASSUNÇÃO, 2014; FATINATI et al., 2013; SANTOS et al., 2009). 

Segundo Singhi, Kissoon e Bansal (2007) as crianças acometidas pela doença 
necessitam de um acompanhamento mais cuidadoso, visto que a infecção por dengue 
em crianças é considerada de difícil diagnóstico, visto que assemelha-se com causas 
comuns de outras doenças febris. A doença pode desencadear ainda algumas 
complicações, como desconforto respiratório, sangramento intenso, falência múltipla de 
órgãos, síndrome do desconforto respiratório agudo, nos casos de dengue grave 
(ROCHA, 2011; SINGHI; KISSOON; BANSAL, 2007). 

Em grande parte das regiões de saúde, o número de casos notificados no ano 2008 
apresentou um aumento significativo quando comparado aos demais anos, com 
exceção de 2015 e 2016. As regiões que obtiveram as maiores taxas de incidência neste 
ano foram: Santa Cruz (126,18); Pau dos Ferros (124,06); Metropolitana (134,03). Este 
aumento considerável do número de casos notificados justifica-se pela epidemia de 
2008, que foi registrada como sendo a maior registrada na década de 2000, no país. No 
Brasil foram notificados apenas neste ano o total de 815.903 casos de dengue 
(BARBOSA et al., 2015). 

Nos achados do estudo, observou-se que além da epidemia de 2008 também houve 
outro ano o qual houve um aumento significativo no número de notificações, comparado 
aos demais, o ano de 2016. Neste ano, houve aumento no número de casos notificados 
e confirmados em todo o Estado do RN e, portanto, pode-se observar que em todas as 
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regiões de saúde as taxas de incidência por 10.000 habitantes elevaram bastante. As 
regiões de saúde com mais casos notificados em 2016 foram: região Metropolitana 
(17.091 casos); região de Caicó (13.746 casos) e região de João Câmara (10.886 
casos). 

Estudos mostram que a ocorrência de epidemias em determinados períodos pode estar 
relacionada com a estrutura social-urbana, devido às condições climáticas favoráveis 
ao desenvolvimento das espécies de insetos, a ausência de chuvas em determinados 
meses do ano, pois indicam que mantém reservatórios com as condições adequadas à 
oviposição e desenvolvimento das larvas. Achados de um estudo corroboram com essas 
informações, o qual apontou que a temperatura influencia o tempo de desenvolvimento 
larval, o período de incubação do vírus da dengue no Aedes aegypti, portanto a 
incidência de casos tende a aumentar em algumas regiões no período chuvoso, entre 
os meses de janeiro e maio (COSTA; CALADO, 2016). Em contrapartida, estudos 
evidenciam que a baixa umidade pode também diminuir a população do vetor, visto que 
no Brasil (JANSEN; BEEBE, 2010; COSTA; CALADO, 2016). 

No caso da dengue, uma das razões para essas epidemias se dá através da circulação 
dos diferentes sorotipos. Um estudo apontou que até o ano de 2010 verificou-se a 
circulação de três dos quatro sorotipos da dengue, o DENV-1, DENV-2 e DENV-3, com 
isso, no decorrer deste período houve aumento no número de casos prováveis da 
doença em menores de 15 anos, ao passar de 17% no ano 2002 para 27,5% em 2008, 
o que expressa uma mudança relevante no perfil epidemiológico da doença. Portanto, 
pode-se observar que a transmissão de dengue no Brasil apresenta um padrão marcado 
por ciclos, onde o predomínio de um sorotipo determinado do vírus marca alterações 
importantes no que se refere a epidemiologia da doença (RAMOS; MACHADO, 2014). 

 
Outro estudo sobre a situação epidemiológica da dengue, chikungunya e zika no estado 
do RN apresenta dados semelhantes, pois um dos fatores mais importantes foi a alta 
infestação do Aedes aegypti e o elevado índice de suspeição dos casos, que é 
resultante da articulação com a assistência e a com a atenção básica. Esta situação 
pode estar diretamente relacionada com a infraestrutura dos centros urbanos que 
apresentam reservatórios de água inadequados, coleta ineficaz de lixo, bem como 
regiões sem saneamento básico e habitações deficientes. Todos esses problemas 
citados podem acarretar em um cenário que é resultante da intensa imigração das áreas 
rurais para as urbanas nas últimas décadas e da ausência de políticas públicas efetivas 
para combater esses agravos (OLIVEIRA; DIAS, 2016). 

Segundo o Programa Estadual de Controle da Dengue (PECD), no ano de 2016 cerca 
de 102 (61,1%) dos municípios do RN apresentaram alta incidência nos casos de 
dengue deste mesmo ano, dos municípios que notificaram mais de 300 casos da doença 
por 100.000 habitantes, 33 (19,8%) apresentaram média incidência, 26 (15,6%) baixa 
incidência e seis municípios não apresentaram notificação alguma e permanecem em 
estado silencioso (BRASIL, 2016). Relativo a este fato, um estudo avaliou a não 
completude das notificações compulsórias e a qualidade dos dados regular e muito ruim, 
o que reflete e contribui para o não conhecimento do real perfil epidemiológico das 
arboviroses em geral (MARQUES; SIQUEIRA; PORTUGAL, 2018). 

Portanto, faz-se necessário abordar sobre a gestão dos serviços de saúde, que envolve 
a melhoria do funcionamento das informações, o qual é caracterizado pelo conjunto de 
fatores que condicionam a saúde e a doença. Com isso, percebe-se a importância da 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1766 

 

gestão da informação para o planejamento e avaliação em saúde, visto que tendo uma 
gestão de qualidade as informações obtidas serão de melhor qualidade, obtendo-se 
assim dados com maior confiabilidade e legibilidade (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

 
Conclusão 

 

Por meio desse estudo foi verificado que a região Metropolitana apresentou o maior 
número de casos notificados, com 93.424 casos notificados. O ano de 2016 houve maior 
acometimento da doença. E a região de Mossoró foi a que mais obteve casos 
confirmados no período de 2015-2017, com o total de 6.962 casos confirmados de 
dengue. Sobre a caracterização sociodemográfica, o sexo feminino foi o mais 
acometido, a faixa etária foi de 20-34 anos. 

O aumento expressivo no número de casos, tanto notificados quanto confirmados, 
durante o ano 2016, se deu através da grande epidemia ocorrida neste ano juntamente 
com a concomitância dos vírus chikungunya e zika, o que agravou mais a situação 
epidemiológica. Percebeu-se que durante o ano 2016 houve uma substancial melhora 
no preenchimento dessas fichas, o qual obteve mais informações sobre as variáveis que 
estão presentes nas fichas e os dados analisados foram mais condizentes com as 
informações contidas nos boletins epidemiológicos da SESAP. Portanto, encoraja-se o 
desenvolvimento de ações para melhoria do preenchimento das fichas de notificação, 
de modo a trazer mais efetividade no preenchimento e a melhoria da qualidade da 
informação. 

Ainda verificou-se que o estado do RN é ainda uma área considerada endêmica, por 
apresentar clima e situações favoráveis a proliferação dos vírus, e aumentando 
expressivamente a transmissão durante os seis primeiros meses do ano. 

Dentre as limitações da pesquisa, destaca-se o não preenchimento adequado das fichas 
de notificação e investigação epidemiológica dos agravos, o que resultou na 
impossibilidade de analisar variáveis importantes que constam nas fichas, mas não são 
preenchidas na realidade. As variáveis de caracterização sociodemográfica, como 
raça/cor, escolaridade, ocupação, zona de residência, não puderam ser analisadas, 
devido a não completude das informações contidas nas fichas e, portanto, resulta na 
subnotificação dessas doenças, o que impede o reconhecimento das reais condições 
que a população se encontra. 

Contudo, esta limitação se volta aos profissionais de saúde, que são os responsáveis 
pelo preenchimento das fichas de notificação e que, durante o processo de notificação 
e investigação dos casos ocorre a perda dessas informações tão relevantes para o 
Estado e a população. 

A partir das análises realizadas nesse estudo, sugere-se a articulação dos serviços de 
saúde com os profissionais para haver o preenchimento correto das fichas e resultar na 
melhora da qualidade da informação, como também a necessidade de ações mais 
efetivas de prevenção para o combate dessas arboviroses, reestruturação da vigilância 
epidemiológica e a integração de ações com o governo e o município. A melhoria da 
qualidade das informações irá contribuir para a elaboração de planos assistenciais e 
desenvolvimento de ações de prevenção da saúde para combater essas arboviroses. 
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Tabela 1 - Taxa de incidência da série temporal dos casos notificados de dengue por 
regiões de saúde e sexo, por 10.000 habitantes, 2018. 
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Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica dos casos confirmados de dengue (2015 a 
2017), 2018. 
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Tabela 3 - Taxa trienal dos casos confirmados de dengue por região de saúde (nos anos 
2015 a 2017), 2018 
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TÍTULO: Fatores de risco à atividade de cárie radicular em idosos institucionalizados 

Resumo 

Objetivo foi avaliar fatores associados à cárie radicular-CR em idosos 
institucionalizados.O estudo foi observacional, individuado, tendo o idoso 
institucionalizado como unidade de análise.Foram examinados idosos dentados n=100, 
residentes em 9 Instituições de Longa Permanência para Idosos -ILPI da cidade do 
Natal/RN/Brasil.A coleta de dados compôs de questionário e exame epidemiológico 
bucal (uso de prótese, condição periodontal e radicular).Realizou-se análise descritiva 
da amostra, testes qui-quadrado, exato de Fisher, t de Student e razão de prevalência 
(IC 95%).A prevalência de CR foi de 17%(10%-24%), acometendo, a maioria, indivíduos 
do sexo feminino 17,1%, a média éde 78,65 anos (±9,86), residente em ILPI sem fins 
lucrativos 22,4%, analfabetos ou com nível de escolaridade até ensino fundamental 
21,9%, usuários de medicamentos xerostômicos 15,6%, fumantes 23,7%, não 
consomem doces 15,8% e alimentos pegajosos 15,5% entre refeições e não usam 
álcool 14,6%.A maioria dos idosos declarou que a última visita ao dentista foi há 1 ano 
ou mais 19,6%, possui o hábito de escovar os dentes 15,1%, não usa fio dentário 17,8% 
nem prótese superior 22,1% e inferior 18,5%.Associaram-se significativamente à CR o 
uso de prótese superior (p=0,010), número de sextantes com sangramento gengival 
(p=0,029), cálculo dentário (p=0,02) e bolsas periodontais (p=0,015).A prevalência de 
CR está em consonância com muitos estudos, sendo considerada baixa e sua presença 
associada a fatores periodontais. 
 
Palavras-chave: Cárie radicular. Saúde do idoso institucionalizado. Saúde bucal. 

TITLE: FACTORS ASSOCIATED WITH RADICULAR CARIES IN INSTITUTIONALIZED 

ELDERLY 

Abstract 
Objective We evaluated the factors associated with CR-radiography in institutionalized 
elderly. The exam was performed, individualized, with the child as the unit of analysis. 
We examined elderly dentate n = 100, living in 9 long-term care institutions for the elderly 
-ILPI of Natal / RN / Brazil. oral epidemiological examination (use of periodontal and root 
prosthesis). Descriptive analysis of the sample, chi-square test, Fisher's exact test, 
Student's t 7% (10% -24%), proportion, proportion, proportion of sex. female 17.1%, 
mean age 78.65 years (± 9%) and prevalence ratio (95% CI). , 86), resident in nonprofit 
LTCI 22.4%, illiterate or educated to elementary school 21.9%, users of xerostomic drugs 
15.6%, smokers 23.7%, do not consume sweets 15.8 % and sticky foods 15.5% between 
meals and do not use alcohol 14, 6%. Most of the elderly who had the last visit to the 
dentist was 1 year or more 19.6%, have the habit of brushing their teeth 15, 1%, does 
not floss 17.8% nor upper prosthesis 22, 1% and lower 18.5%. Associated CR meant 
the use of upper prosthesis (p = 0.010), number of sextants with gingival bleeding (p = 
0.029), dental calculus (p = 0.02) and periodontal pockets (p = 0.015). The prevalence 
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of CR is in line with the studies performed, with low prevalence and its association with 
periodontal factors. 
 
Keywords: Root Caries. Health of Institutionalized Eldery. Oral Health. 

Introdução 

O processo de envelhecimento populacional vivenciado no Brasil se dá através de 
transformações em sua estrutura etária. Em 1950, existiam 19 adultos para cada idoso 
e, segundo perspectivas, no ano de 2050, esse número será reduzido para apenas três 
adultos, modificando o fluxo de apoio e dependência entre as gerações1. Essa 
modificação na estrutura familiar, ditada pela dinâmica da nova sociedade, leva ao 
enfraquecimento do suporte de cuidado aos idosos e ao aumento das 
institucionalizações2. Em 2012, no Brasil, 1.227 instituições responderam ao Censo 
SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e, em 2014, 1.451, o que retrata o 
crescimento no número de ILPI. A responsabilidade pelos idosos é, inteiramente, dos 
cuidadores. Em meio a tantos encargos, algumas vezes, a saúde bucal é negligenciada, 
apesar de ser um fator indispensável para o envelhecimento saudável. Embora a 
maioria concorde com a importância de cuidar da própria saúde bucal, nem todos veem 
a mesma importância na higienização bucal do idoso4. Estudos mostram que os 
cuidadores de ILPI consideram a higienização bucal da pessoa idosa uma tarefa 
desagradável4,5. A concepção de que tendem ao edentulismo e, assim, não necessitam 
de uma boa higiene bucal, está ultrapassada, porém, ainda prevalece. Com a transição 
demográfica, temos um novo perfil epidemiológico bucal, um “novo idoso”, cujas 
necessidades odontológicas diferem da geração anterior. O edentulismo teve seu 
percentual reduzido e, com a maior permanência do dente em boca, aumenta-se a 
vulnerabilidade à cárie radicular e à doença periodontal, problemas bucais prevalentes 
nessa faixa etária6. Tratando-se, especificamente, da cárie radicular, encontramos 
fatores presentes na população idosa que aumentam a sua susceptibilidade, sendo eles 
as doenças e medicamentos que causam redução do fluxo salivar, a senescência, a 
presença de recessão gengival e bolsas periodontais7. A prevalência da cárie radicular 
em idosos institucionalizados varia de 3,2 a 36,4%8-12. A divergência entre os 
percentuais deve-se à diferença do perfil da amostra, a faixa etária analisada (entre os 
próprios idosos) e, além disso, ao ano em que foi realizada a pesquisa. Com a mudança 
do perfil das condições bucais dos idosos já citados, e a falta de padronização das 
ferramentas utilizadas em estudos sobre cárie radicular, a comparação entre os 
resultados acaba sendo limitada. Diante do supracitado, o presente estudo propõe 
avaliar os fatores associados à cárie radicular em idosos institucionalizados da cidade 
do Natal/RN, tendo em vista sua alta ocorrência em algumas pesquisas. Pressupõe-se 
que seus resultados serão úteis como referência para compreensão deste agravo e, 
desta forma, manutenção da saúde bucal da pessoa idosa. 
 
Metodologia 
 
Baseando-se no protocolo da iniciativa STROBE13, foi desenvolvido, no ano de 2018, 
este estudo observacional, do tipo individuado, tendo o idoso como unidade de análise. 
Foram adotados, como critérios de elegibilidade, idosos maiores de 60 anos, dentados, 
residentes em nove Instituições de Longa Permanência para Idosos da cidade do Natal 
(sendo seis filantrópicas e três com fins lucrativos, com uma população de 290 idosos). 
A limitação do número de Instituições se deu pelo fato de outras ILPI da cidade do Natal 
não terem concordado em participar da pesquisa. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 
83251717.9.0000.5537, parecer n°2.517.537). Os idosos participantes, seus cuidadores 
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e os dirigentes institucionais receberam instruções a respeito da pesquisa e, quando 
concordaram em participar da mesma, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Fizeram parte da amostra todos que se enquadraram nos critérios de 
elegibilidade, aceitaram participar da pesquisa e estavam presentes no dia da coleta de 
dados, totalizando uma amostra final de 100 idosos (n=100). Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(CAAE 83251717.9.0000.5537, parecer n°2.517.537). Os idosos participantes, seus 
cuidadores e os dirigentes institucionais receberam instruções a respeito da pesquisa e, 
quando concordaram em participar da mesma, assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Fizeram parte da amostra todos que se enquadraram nos critérios 
de elegibilidade, aceitaram participar da pesquisa e estavam presentes no dia da coleta 
de dados, totalizando uma amostra final de 100 idosos (n=100). A variável dependente 
do estudo foi a cárie radicular (presente/ausente). Para isso, baseando-se em estudo 
realizado por Hayesa et al14, foram adotadas as seguintes classificações: sem mudança 
de coloração ou perda de contorno;com mudança de coloração, porém, não cavitada; 
mudança de coloração e cavitação; elemento perdido; a raiz não pode ser visualizada; 
raiz restaurada. Além disso, acrescentou-se a variável resto radicular, para tornar o 
estudo mais fidedigno. Todos os elementos dentários foram examinados. As variáveis 
independentes de saúde bucal, foram: última visita ao dentista, escovação dentária 
(hábito, frequência e realização), uso do fio dentário, elementos dentários presentes, 
prótese dentária (uso e tipo), sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa periodontal 
e perda de inserção periodontal (PIP) dos elementos índices (ou, quando ausente, o 
elemento mais próximo no sextante). Foram avaliadas, ainda, variáveis independentes 
relacionadas às ILPI (com e sem fins lucrativos); relativas às características 
sociodemográficas dos idosos (idade, sexo e escolaridade); de saúde geral (número de 
medicamentos de uso diário, uso de medicamentos xerostômicos, hábito de beber e 
fumar) e padrão alimentar (consumo de alimentos doces e alimentos pegajosos entre 
as refeições). Para avaliação do padrão alimentar, o examinador consultou a 
nutricionista responsável pela ILPI, além do próprio idoso. Os dados foram tabulados e, 
logo após, foi realizada análise descritiva das variáveis do estudo. Além disso, realizou-
se análise bivariada, através do teste qui-quadrado, exato de Fisher ou t de Student 
para amostras independentes, com magnitude do efeito verificada pela razão de 
prevalência para cada uma das variáveis independentes em relação ao desfecho em 
um nível de confiança de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 290 idosos residentes nas nove ILPI visitadas, 129 44,5% eram dentados e 29 
22,5% se ausentaram da coleta ou recusaram-se em participar. Dessa forma, foram 
incluídos na pesquisa idosos de ILPI filantrópicas n=58 e de não filantrópicas n=42 
totalizando assim a amostra n=100. Inicialmente, fez-se análise descritiva das variáveis 
para a caracterização da amostra. Os dados revelam predomínio de idosos do sexo 
feminino 76,0%, assim como idade superior a 75 anos 73,7% em relação aos entre 60-
75 anos 26,3% e, analfabetos ou que cursaram até o ensino fundamental 50,8% 
superaram aos que possuíam o ensino superior 28,6% e com ensino médio 20,6%. A 
maioria dos idosos fazia uso da polifarmácia onde 62,6% usavam mais de 5 
medicamentos e 37,4% usavam até 5. Quanto ao uso de medicamentos xerostômicos 
90,9% fazia uso e o restante não. Em relação à alimentação, os idosos que não 
consumiam doces entre as refeições representaram 95,0% enquanto 5,0% consumiam 
e em si tratando do consumo de alimentos pegajosos entre as refeições 97,0% não 
fazem uso, e 3,0% consomem. Ao questioná-los sobre o uso de bebida alcoólica 60,8% 
não utilizam álcool já 39,2% fazem o uso dessas bebidas. Sobre ser fumante ou ex 
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fumante 52,5% dizem não ser enquanto 47,5% relatam fumar já ou ter fumado. No 
questionamento de saúde bucal, quanto a última visita ao dentista 3,2% dos idosos 
nunca foram ao dentista, 58,3% visitaram ao dentista a 1 ano ou mais e 38,5% a menos 
de 1 ano. A maioria possuía o habito de escovar os dentes 86,0% e 14,0% não tinham 
esse hábito, 62,8% relatam realizar a própria escovação e 37,2% fazem com ajuda do 
cuidador. Sobre a frequência de escovação 29,1% escovam 1 vez ao dia, 41,9% duas 
vezes ao dia e 29,0% relatam 3 ou mais vezes ao dia. Idosos que não usam fio dentário 
são 90,0% e 10,0% usam. A maioria possuía entre 1 e 19 elementos em boca 84,0%, e 
16,0% com 20 ou mais elementos. Sobre o uso de prótese superior 77,0% não usavam 
e 23,0% usavam. Dentre os que usavam 87,0% eram prótese total – PT, 4,30% prótese 
parcial removível – PPR e 8,7% prótese sobre implante. Já em relação ao uso de prótese 
inferior apenas 8,0% fazem uso, destes 12,5% são PT e 87,5% PPR. A ocorrência de 
cárie radicular se deu em 17% (10-24% IC95%) dos idosos examinados. A média de 
idade com CR foi de 78,65 anos (±9,86), a maioria 22,4% nos idosos residentes em ILPI 
sem fins lucrativos, do sexo feminino 17,1%, analfabetos ou com nível de escolaridade 
até o ensino fundamental 21,9%. A CR acometeu 15,6% dos que utilizam 
medicamentos. Além disso, 14,6% dos que declarou não consumir álcool e 9,5% que 
nunca fumaram, enquanto ser fumante ou ex fumante representou 23,7%. Quanto às 
condições bucais, os que declaram ter ido ao dentista há um ano ou mais 19,6% 
possuíam CR. Além destes, os que escovavam os dentes 15,1%, os que não utilizavam 
fio dentário 17,8%. Nenhum dos idosos com CR faz uso de prótese superior e/ou inferior. 
Os fatores periodontais estiveram associados significativamente à CR, sendo: número 
de sextantes com sangramento gengival (p=0,029), cálculo dentário (p=0,002) e 
presença de bolsas periodontais (p=0,015). Em se tratando das condições radiculares 
por elemento dentário. A maioria foi classificada como “elemento perdido”, com exceção 
do sextante V, predominando a característica “sem mudança de coloração ou perda de 
contorno”. Além disso, as condições que predominaram foram raízes hígidas 51,83% ou 
raízes que não puderam ser visualizadas (pela presença de cálculo dentário) 26,52%. 
Os caninos foram os mais acometidos por CR (com mudança de coloração e cavitação). 
Esse estudo mostrou que a prevalência de cárie radicular em idosos institucionalizados 
foi de 17%, encontrando-se dentro do esperado, diante da literatura. Associando de 
forma significativa com fatores periodontais, como: sangramento gengival, bolsa 
periodontal e cálculo dentário e à presença de dentes, uma vez que o uso de prótese 
superior mostrou associação significativa com a presença de CR. Esta pesquisa 
concorda com outros estudos realizados em ILPI de alguns estados do Brasil e da 
cidade de Barcelona (ES), em que predominam ILPI filantrópicas3,11, indivíduos do 
sexo feminino3,10,11,15-17, idosos maiores de 75 anos10,11,16,18, analfabetos ou que 
cursaram até o ensino fundamental10,11,16-18. Segundo o IPEA, 65,2% das 
instituições brasileiras são filantrópicas3, justificando seu predomínio. Em relação ao 
sexo, podemos associar ao processo de feminização da velhice, que ocorre em todo o 
mundo. Segundo IBGE19 (2017), as mulheres representavam 51,22% da população do 
Rio Grande do Norte-RN, além de maior expectativa de vida, justificando os dados 
citados. O índice de escolaridade relatado, retrata a baixa escolarização da população 
idosa nordestina, em que 84% cursou até o ensino fundamental, 10,5% até o ensino 
médio, 4,2% ensino superior e apenas 0,8% pós graduação20. O estudo revelou uma 
média de 7,51 (±4,10) medicamentos por idoso, variando de 0 a 20 remédios. Um estudo 
realizado na Polônia18 mostrou que o número médio de medicações prescritas foi de 
6,9, valor aproximado aos dados obtidos por esse. Porém, a média diferiu de outras 
instituições no Brasil como no Paraná, 5,6, variando de 1 a quinze21. Quanto à última 
visita ao dentista, o resultado foi similar a outros presentes na literatura11,18, cuja 
prevalência foi um ano ou mais, e à escovação, realizada, em sua maioria, pelos 
próprios pacientes, e não por cuidadores. Em relação à alimentação, o número reduzido 
de idosos que consomem alimentos doces e pegajosos entre as refeições associa-se a 
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padronização do serviço de refeição fornecido na instituição tendo geralmente a 
ausência do doce no cardápio e assim, atuando na não predisposição à CR. O 
sangramento gengival apresentou-se em 43% dos sextantes, valor mais elevado que o 
encontrado em Araguaína 22,15%24 e Piracicaba 22%8, e menor que em outro estudo 
também realizado na cidade do Natal 55%11. Já o cálculo dentário, presente em 82% 
dos sextantes válidos, diferindo de outros estudos, que detectaram a presença de 
cálculo em 97,5%11, 26,3%15, 29,02%25.A presença de bolsa periodontal profunda se 
deu em 41% dos casos, corroborando o estudo realizado em Araguaína 41,67%24. O 
pior score para o PIP foi o classificado como “sem informação” 43%, devido à presença 
de cálculo na raiz do elemento examinado. Ao considerar o pior valor encontrado, tem-
se 0-3mm de perda de inserção, acometendo 27% dos idosos. Pesquisas realizadas em 
outros estados brasileiros revelam uma prevalência para PIP 0-3mm, variando de 
24,04%25 a 43,6%11. Ao analisar as raízes de todos os elementos dentários, 17% dos 
idosos foram acometidos por cárie radicular, concordando com outro estudo cujo 
percentual foi de 16%9. Porém, outros diferem de tal resultado, em que 14,5%9,10, 
19,88%12 e 36,4%11 possuíam CR. Isso se deve à falta de um padrão nas pesquisas 
relacionadas à CR. Ao comparar com idosos da comunidade, a prevalência de CR 
assume valores distintos. De acordo com o SB Brasil 2010, a prevalência de CR em 
idosos de 65 a 74 anos é de 5,6% no Brasil, 7,3% no Nordeste e 15% em Natal26. Em 
relação a essa população, os idosos institucionalizados possuem o fator dieta 
controlado, e assim deveria sua prevalência de CR ser menor. Porém, a maioria dos 
idosos institucionalizados, são mais debilitados, dificultando o processo de higienização. 
Se seus cuidadores colocassem em prática uma escovação com técnicas eficazes, esse 
percentual seria mais reduzido. Entretanto, isso não ocorre. Na Grécia, o percentual de 
elementos acometidos por cárie radicular é de 38,3%27. Tomando este exemplo, 
podemos considerar que esse resultado difere pelo fato de estarmos comparando 
culturas e hábitos diferentes. Correlacionando cidades de um mesmo país, a distribuição 
de renda e nível de escolaridade influenciam nessa divergência, pois, como já citado, 
idosos menos escolarizados provavelmente são carentes de orientações relacionadas 
à saúde bucal e prevenção7. Quando se fala em raízes restauradas, possivelmente 
como consequência de um histórico de CR, um estudo realizado em Belo Horizonte10 
apresentou resultado próximo a esse estudo, cujo percentual foi de 8,43%. Já um 
estudo, feito em Fortaleza9 no ano de 2005, mostrou apenas 1,4% de raízes 
restauradas, isso pode ser justificado pelo longo intervalo de tempo entre as 
observações. Partindo para o cruzamento da cárie radicular com as variáveis 
independentes, o uso de prótese superior teve resultado significativo. Nenhum idoso 
com CR faz uso de prótese. Isso está relacionado ao fato de 87% do tipo de próteses 
superiores utilizadas serem do tipo PT. Entretanto, aqueles que fazem uso, não tem 
dentes e, consequentemente, não podem ter cárie radicular As variáveis periodontais 
mostraram resultados significativos, como o número de sextantes com sangramento 
gengival e com cálculo dentário, quando relacionadas à variável dependente. Assim 
como a presença de bolsas periodontais em concordância com a literatura12. Diante da 
condição periodontal, nota-se uma precariedade na higienização bucal por parte dos 
participantes, tornando-os mais vulneráveis a doença periodontal. Os efeitos da 
senescência são inevitáveis, como a retração gengival, que somado à escovação 
inadequada por parte da maioria dos participantes, torna-os mais propensos ao 
desenvolvimento das CR. A vulnerabilidade ao desenvolvimento da CR aumenta ao 
momento em que há associação da exposição radicular e a presença de biofilme e ao 
fato de sua desmineralização se desenvolver em um pH crítico maior. Estudos mostram 
que uma higienização adequada pode evitar e tratar doenças periodontais e cárie 
dentária7. Assim, a assistência por parte dos cuidadores ao idoso institucionalizado é 
muitas vezes necessária no tocante à qualidade da escovação tornando-se mais 
importante que a frequência do hábito. Não foram encontradas relações significativas 
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das variáveis independentes sociodemográficas, de hábitos e saúde geral com a cárie 
radicular, além de algumas variáveis de saúde bucal, como: última visita ao dentista, 
hábito de escovar os dentes, uso do fio dentário e uso de prótese inferior. Tal fato pode 
estar relacionado à homogeneidade da amostra ou com o percentual de idosos 
dentados, uma vez que a sua maioria, possuem poucos dentes em boca. Além disso, 
alguns, visivelmente, não praticavam a escovação na periodicidade que afirmaram. Para 
melhor fidedignidade do estudo foram realizados exames em todas as raízes presentes, 
avaliando suas condições. Além disso, diferente do que se preconiza no SB Brasil 2010, 
optou-se por avaliar sextantes que possuíam apenas um elemento dentário. Assim, este 
estudo foi de fundamental importância na complementação da literatura já existente. 
Diante disto, é evidente a relação da CR com fatores periodontais, relacionados 
diretamente com a higiene bucal deficiente dos idosos institucionalizados refletindo 
diretamente no acesso ineficaz à informação ao longo da vida e ao meio precário em 
que vivem, com falta de cuidadores capacitados nas ILPI. Portanto, fazem-se 
necessárias políticas de saúde bucal direcionadas à prevenção e promoção de saúde 
ao longo da vida, visando uma terceira idade com saúde bucal mais adequada. 
Ademais, é fundamental que os cuidadores passem por capacitações voltadas à saúde 
bucal do idoso, promovendo melhor qualidade de vida. O estudo limita-se por problemas 
estruturais de algumas ILPI e na falta de colaboração de alguns cuidadores que ao 
serem questionados se confundem ou não sabem responder, levando à perda de 
informações. Alguns participantes não se encontram em completo estado cognitivo, 
outros respondem o que acham estar correto e não o que condiz com a verdade. Por 
fim, apesar da transição para um novo perfil bucal do idoso, a realidade das ILPI é um 
elevado percentual de edentulismo 62,80% filantrópicas e 34,67% não filantrópicas, o 
que reduz o tamanho da amostra, já que um dos critérios de inclusão era presença de, 
pelo menos, um elemento dentário. 
 
Conclusão 

 
Apesar do perfil bucal do idoso estar passando por um processo de mudanças, o 
edentulismo ainda acomete os idosos institucionalizado da cidade do Natal/RN. Foi vista 
que a prevalência de cárie radicular não se mostra elevada, quando comparada a outros 
estudos, já que a amostra apresentou uma baixa quantidade de elementos dentários. 
Ela esteve associada significativamente a condições periodontais insatisfatórias, como: 
sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa periodontal. A situação de saúde bucal 
dos residentes de ILPI é precária. Faltam medidas preventivas e treinamento das 
equipes para que seja realizada uma higienização bucal eficaz, evitando, assim, o 
surgimento da doença periodontal e a presença da cárie radicular. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO 

DAENTRECASCA DE Pseudobombax parvifolium EM CÉLULAS SOMÁTICAS 

DEDrosophila melanogaster 

Resumo 

Os produtos naturais são base para muitos fármacos presentes no 
mercado para tratar várias doenças. O sucesso destes deve-se à rica diversidade 
química dos extratos vegetais. Desses extratos são isoladas substâncias bioativas, 
as quais podem ser usadas com modificações estruturais ou como protótipos para o 
desenho de fármacos com atividade farmacológica semelhante às originais. 
Contudo, para o uso de extratos ou moléculas, testes de toxicidade são essenciais, 
por fornecerem informações cruciais sobre sua segurança e seu potencial nocivo. 
Assim sendo, este trabalho visou o estudo da atividade mutagênica do extrato 
hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de Pseudobombax parvifolium através do Teste 
para Detecção de Mutação e Recombinação (SMART) em Drosophila melanogaster. 
Para alcançar o objetivo proposto, foram usadas três concentrações do EHE; a 
doxorrubicina (DXR) como controle positivo e água destilada com sacarose a 5%, 
como controle negativo. Utilizaram-se três linhagens de Drosophila no experimento, 
flr3, ORR e mwh. As larvas obtidas dos cruzamentos padrão (ST) e de alta 
bioativação (HB) foram submetidas a tratamento crônico; após, analisou-se as 
células somáticas das asas dos adultos. Os resultados não revelaram atividade 
mutagênica de P. parvifolium nos descendentes dos dois cruzamentos realizados. 
Dessa forma, os resultados contribuem na compreensão da bioatividade de produtos 
naturais; especificamente em plantas como a Embiratanha, com uso amplo na 
medicina popular. 

  

 
 
Palavras-chave: Embiratanha. Drosophila melanogaster . Atividade mutagênica. 

SMART. 

TITLE: MUTAGENIC ACTIVITY ANALYSIS OF THE HYDROALCOOLIC EXTRACT 

OFTHE Pseudobombax parvifolium IN SOMATIC CELLS FROM Drosophila 

melanogaster 

Abstract 
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Natural products are the basis for many drugs on the market for the desire 
to travel with disease. The success of this is due to the rich chemical scale of plant 
extracts. The extracts are bioactive isolates, as those that can be removed with the 
prototype function for drug design can be used as a protection tool to the original 
images. However, for the use of extracts or molecules, toxicity tests are essential to 
provide information on their safety and potential for harm. Therefore, this work aimed 
to evaluate the hydroalcoholic inlet extraction (EHE) capacity of Pseudobombax 
Parvifolium through the Mutation and Reconstruction Detection Test (SMART) in 
Drosophila melanogaster. For the proposed objective, three levels of HEP were 
discarded; a doxorubicin (DXR) as a positive control and distilled water with 5% 
sucrose as a negative control. Three Drosophila lines were used in the experiment, 
flr3, ORR and mwh. The gum larvae of the standard (ST) and high bioactivity (HB) 
crosses were submitted to chronic treatment; afterwards, it was analyzed as adult 
wing somatic cells. The results were not related to P. parvifolium mutagenic activity in 
the offspring of the two crosses performed. Thus, the results contribute to the 
understanding of the bioactivity of natural products; in plants like Embiratanha, with 
the use of broad in folk medicine. 

  

 
 
Keywords: Embiratanha. Drosophila melanogaster . Mutagenic activity. SMART. 

Introdução 
A utilização de plantas medicinais para tratamento das mais variadas doenças que 
acometem o ser humano é uma prática milenar que demonstra o cuidado à saúde desde 
o princípio da humanidade; cujos conhecimentos são preservados e difundidos de 
geração para geração. Principalmente devido à necessidade de seu uso, as plantas 
medicinais foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelo Homem, no que se 
tem registro histórico (PHILLIPS & GENTRY, 1993). No Brasil, foram os povos indígenas 
que originalmente utilizaram das plantas para fins terapêuticos através de rituais 
realizados pelo pajé da tribo (BRAGA, 2011). Tais conhecimentos perduraram por 
séculos e, atualmente, se mostram bastante presentes no cotidiano dos brasileiros, 
mesmo que sutilmente. 
Apesar do uso bastante disseminado pelo mundo, ainda há poucas evidências a 
respeito do uso seguro e eficaz dessas plantas, dos seus constituintes e os riscos que 
acarretam à saúde humana. 

A planta descrita neste trabalho é conhecida popularmente como “Embiratanha”. Da 
espécie Pseudobombax parvifolium, trata-se de uma árvore característica da caatinga, 
pertencente à família das Malvaceae . Apresenta um tronco largo com casca verde lisa 
ou rugosa, como também, raízes comestíveis. Na região potiguar, a entrecasca da 
Pseudobombax parvifolium é usada principalmente no combate a dores na coluna 
vertebral e inflamações; como também para tratar insônia, úlceras e gastrite. 

Os medicamentos fitoterápicos, ao contrário do que a população pensa, não são isentos 
de efeitos adversos apenas por serem obtidos por fontes naturais. Seus metabólitos 
secundários podem sim apresentar efeitos benéficos, como também podem conter 
diversos agentes tóxicos. Portanto mostra-se imprescindível a realização de inúmeros 
ensaios para determinação da sua possível toxicidade nos organismos. 
Através deste estudo, objetivou-se a elucidação do potencial genotóxico do extrato 
hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de P. parvifolium usando o Teste de Mutação e 
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Recombinação Somática (SMART) em células das asas de Drosophila melanogaster; 
para, desta forma, comprovar a segurança de seu uso como fitoterápico. 

  

 
Metodologia 

 
❖ Material botânico 
O material vegetal foi coletado em setembro de 2008 na região do Vale do Açu, 
localizada nos municípios de Pendências e Alto do Rodrigues, interior do estado do Rio 
Grande do Norte. As coordenadas do local de coleta são 5°15'22.7"S 36°43'00.3"W. 
❖ Preparo do material vegetal 
A obtenção do extrato da entrecasca da P. parvifolium se deu com o seguinte processo; 
o material foi pesado em balança não-analítica; posteriormente foi submetido à secagem 
em estufa de ar circulante na temperatura de 40°C (± 2°C) durante um período de 7 
dias; após esse processo, o material foi triturado com uso de liquidificador, obtendo-se 
a matéria prima para extração dos metabólitos secundários. Através do método de 
maceração extraiu-se, por 5 dias, os metabólitos com uso de solventes hidroalcóolicos 
(nas proporções etanol:água de: 70:30; 50:50 e 40:60 ). Após a maceração, o extrato 
foi filtrado e levado à rotaevaporação a 40°C sob pressão negativa até secagem 
completa, foi então, ressuspendido em água destilada e, por fim, levado para liofilização 
por 72h. 

❖ Controles 
O controle positivo utilizado foi o fármaco cloridrato de doxorrubicina (DXR) (número 
CAS 23214-92-8), conhecido comercialmente como Biorrub® (Biosintética Ltda., São 
Paulo/SP). A justificativa de seu uso se dá por ser um agente genotóxico de ação direta, 
com propriedades mutagênicas, aneugênicas, clastogênicas, bem como 
recombinogênico. Para os experimentos de mutagênese nas Drosophilas foi utilizado 
na concentração de 0,125 mg/mL. O controle negativo foi uma solução de água 
destilada e sacarose a 5%. 
❖ Linhagens 
Para realização do teste SMART, utilizou-se as linhagens de D. melanogaster com 
genes marcadores recessivos para número e forma das cerdas. Com esses 
marcadores, foi possível quantificar os danos causados ao DNA das células somáticas 
das asas desta mosca. As três linhagens mutantes utilizadas para o ensaio foram flr³, 
mwh e ORR;flr³. 
❖ Cruzamentos 
A partir destas três linhagens, realizou-se dois tipos de cruzamentos para execução do 
ensaio. O cruzamento padrão (Standard cross -ST) entre fêmeas virgens da linhagem 
flr³ ( flare ) e machos mwh ( multiple wing hairs ); e o cruzamento de alta bioativação 
metabólica ( High Bioactivation cross - HB ), com fêmeas virgens ORR;flr³ e machos 
mwh. 
O período de cruzamento foi de três dias, realizado em garrafas contendo meio de 
cultura alternativo e uma população de fêmeas e machos na proporção de 
400:200. 
❖ Procedimento experimental 
Após o período de cruzamento, as fêmeas depositaram seus ovos por um período de 
8h. Deste modo, os ovos dos cruzamentos realizados foram coletados em frasco com 
meio de ovoposição. Decorridas 72 h (± 4h), as larvas no terceiro estágio de 
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desenvolvimento, oriundas dos dois tipos de cruzamentos realizados, ST e HB; foram 
coletadas por flotação em água corrente com uso de peneiras finas; e imediatamente 
transferidas para frascos de vidro com 1,5 g de meio de cultura alternativa, hidratados 
com 5 mL das três concentrações do EHE da P. parvifolium , como também pelos 
controles positivo e negativo, citados anteriormente. As larvas foram submetidas a 
tratamento crônico por 48h, a 25°C e 65% de umidade relativa durante todo o 
procedimento. 

❖ Preparo das lâminas 
As moscas tiveram suas asas extraídas com auxílio de pinças e microscópio 
estereoscópico, mergulhadas em uma solução de Faure (composta por 30g de goma 
arábica, 50g de hidrato de cloral, 50 mL de água e 20 mL de glicerol); distentidas e 
fixadas sobre lâminas de vidro secas. 

Após secagem por 24h, cobriu-se então com lamínulas (24x32 mm), com uma gota da 
solução de Faure utilizada anteriormente, para promover melhor adesão da lamínula. 

A composição de asas em cada lâmina se deu por um total de 20 asas, sendo 10 delas 
de moscas macho e 10 asas de moscas fêmeas. Para cada concentração de extrato, 
foram analisadas aproximadamente 80 asas. 
❖ Análise das lâminas 
As análises ocorreram em microscópio óptico de campo claro com magnificação; foram 
analisados cerca de 24.400 folículos pilosos, as células em questão, das sete regiões 
de cada asa. 

Para a avaliação da genotoxicidade, analisou-se a presença de manchas mutantes nas 
asas dos adultos heterozigotos e trans-heterozigotos, para o cromossomo TM3. 
Verificou-se através do registro da frequência, o tipo e tamanho das manchas, assim 
como a posição em que as manchas foram encontradas na asa. 

As manchas de cerdas mutantes podem ser classificadas como: manchas simples 
pequenas, indicando mutação das cerdas de 1 ou 2 células vizinhas, formadas durante 
o penúltimo e último ciclo da divisão mitótica na fase de pupa; manchas simples 
grandes, que compreendem a mutação de 3 ou mais células vizinhas, sendo resultante 
de alterações durante o desenvolvimento larval, no início das divisões mitóticas. Os dois 
tipos de mancha compõem apenas um tipo de mutação, na forma de pelos múltiplos ou 
pelo em forma de “chama de vela”. 

As manchas gêmeas, exclusivamente originadas por recombinação, são capazes de 
indicar o mecanismo mutagênico da substância experimentada. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Em decorrência dos resultados obtidos na análise das asas e perfis de manchas; pôde 
ser inferido em gráficos a frequência de clones mutantes após a exposição crônica das 
larvas trans-heterozigotas nos cruzamentos padrão (ST) e aprimorado (HB), também 
chamado de cruzamento de alta bioativação metabólica; às diferentes concentrações 
(mg/mL) do EHE (extrato hidroalcoólico da entrecasca) de P. parvifolium. 
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Para o cruzamento padrão (ST), observou-se na substância em estudo uma atividade 
mutagênica insignificante em comparação com o potencial de provocar mutações 
apontado pelo controle positivo (DXR). Os valores de manchas mutantes observadas 
se manteve abaixo de 50 em todas as concentrações utilizadas, compatíveis com a 
quantidade observada no controle negativo, de acordo com o que foi apontado no 
gráfico 1. 
Os resultados constatados no cruzamento de alta bioativação (HB), observados no 
gráfico 2, permaneceu com um valor inferior a 50 manchas mutantes, observadas em 
todas as concentrações do EHE, assemelhando-se mais ao controle negativo utilizado. 
Todavia, observou-se um leve aumento dos valores em todas as concentrações, devido 
à elevada metabolização dos descendentes deste cruzamento. 
De acordo com os achados de SANTOS, 2018, foi encontrado que os extratos da 
Pseudobombax marginatum, do mesmo gênero da Pseudobombax parvifolium, não 
apresentou citotoxicidade em células imortalizadas do tipo 3T3, que são células de 
fibroblastos de camundongos e em HEK 293, células de rim humano em estado 
embrionário. 
Referente aos estudos de FILHO, 2012; que, assim como SANTOS, 2018, trabalhou 
com a P. marginatum, do mesmo gênero da nossa espécie em estudo; demonstrou-se, 
da mesma forma, que essa espécie não possuía uma atividade toxicológica em modelo 
experimental; constatado através do ensaio em Artemia salina. 

  

 
Conclusão 

 

Os dados obtidos no presente estudo sugerem que, nas condições experimentais 
descritas, o extrato hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de Pseudobombax parvifolium 
não apresenta atividade genotóxica capaz de acarretar em uma mutação; indicando a 
natureza segura do extrato analisado mesmo em concentrações elevadas após 
metabolização. 

Não obstante, revela-se indispensável a realização de outros ensaios, com maior 
sensibilidade e especificidade, para produzir resultados mais concretos acerca da 
genotoxicidade dos extratos da P. parvifolium. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 - Frequência de clones mutantes após exposição crônica das larvas trans-
heterozigotas do cruzamento padrão (ST) às três diferentes concentrações (mg/mL) de 
EHE da P. parvifolium. 
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Gráfico 2 - Frequência de clones mutantes observados posteriormente à exposição 
crônica das larvas trans-heterozigotas do cruzamento de alta bioativação (HB) às 
distintas concentrações (mg/mL) do EHE da P. parvifolium. 
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TÍTULO: FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO DO 

CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO PILOTO PARA UMA COORTE RETROSPECTIVA 

Resumo 

Introdução:O processo de adoecimento pelo câncer de mama,associado às alterações 
decorrentes dos tratamentos resultam em grandes alterações na 
sexualidade.Objetivo:Analisar o risco de disfunção sexual em mulheres sobreviventes 
do câncer de mama em comparação com o grupo de mulheres sem um histórico de 
câncer. Metodologia:Estudo seccional como base para estudo de coorte retrospectivo. 
A amostra deverá ser composta por 58 mulheres com diagnóstico de neoplasia mamária 
há no mínimo um ano e que se submeteram ao tratamento,e por 58 mulheres da 
comunidade residentes no município de Natal/RN que não possuem histórico de câncer 
de mama.A coleta de dados foi realizada por meio dos prontuários das pacientes e de 
entrevista individual através do questionário validado Female Sexual Function Index 
(FSFI).Resultados:Os resultados parciais mostram o perfil de forma descritiva de 29 
participantes no grupo exposto ao câncer de mama.A média de idade foi igual a 53,67 
anos (± 1,56), a maioria eram casadas, da raça branca e com ensino médio completo.As 
modalidades cirúrgicas não conservadoras foram as mais empregadas,menos da 
metade realizaram reconstrução da mama, e tratamento adjuvante foi realizado em 
todas as participantes. A maioria relatou sentir mudanças e estar insatisfeita com a vida 
sexual após a cirurgia.Conclusão: Até aqui pôde-se analisar a frequência das variáveis 
consideradas fatores de risco para a disfunção sexual feminina,porém faz-se necessário 
a conclusão das próximas etapas. 
 
Palavras-chave: Oncologia, Câncer de mama, Disfunção Sexual, Qualidade de vida 

TITLE: SEXUAL FUNCTION IN WOMEN SUBMITTED TO BREAST CANCER 

TREATMENT: A PILOT STUDY FOR A RETROSPECTIVE COORDINATION 

Abstract 
Introduction: The process of breast cancer disease associated with treatment-related 
changes results in major changes in sexuality. Objective: To analyze the risk of sexual 
dysfunction in breast cancer survivors compared with women without a history of breast 
cancer. cancer. Methodology: Cross-sectional study as basis for retrospective cohort 
study. The sample should consist of 58 women diagnosed with breast cancer for at least 
one year and who underwent treatment, and 58 women from the community living in 
Natal / RN who have no history of breast cancer. The data were performed through 
patient records and individual interviews through the validated Female Sexual Function 
Index (FSFI) questionnaire. Results: The partial results show the descriptive profile of 29 
participants in the group exposed to breast cancer. age was 53.67 years (± 1.56), most 
were married, white and with complete high school. Non-conservative surgical modalities 
were the most employed, less than half performed breast reconstruction, and adjuvant 
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treatment. was performed on all participants. Most reported feeling changes and being 
dissatisfied with their sex life after surgery.Conclusion: So far, it has been possible to 
analyze the frequency of variables considered as risk factors for female sexual 
dysfunction, but it is necessary to complete the next steps. 
 
Keywords: Oncology, Breast Cancer, Sexual Dysfunction, Quality of Life 

Introdução 

O adoecimento influencia e modifica drasticamente a vida de uma pessoa, em específico 
uma neoplasia como o câncer de mama que possui um alto índice de mortalidade em 
relação a população mundial. No Brasil o câncer de mama ocupa o primeiro lugar no 
país tendo como referencial principal o acometimento entre as mulheres, exceto na 
região Norte em que o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição (INCA, 2019). 

No Brasil, a estimativa para o ano de 2020 indica a ocorrência de 83 mil novos casos de 
câncer de mama em mulheres (FERLAY, 2013).Ou seja, um número alarmante 
considerando que o Sistema Único de Saúde do país (SUS) é gratuito,ainda assim, o 
diagnóstico muitas vezes é realizado tardiamente o que diminui as chances de cura. 
Nas últimas décadas, a adoção de programas de rastreamento efetivos, especialmente 
em países desenvolvidos, permitiu reduções nas taxas de mortalidade (Mathew et al., 
2016); assim mais mulheres sobrevivem ao câncer de mama (SIU, 2016). 

Porém, as pacientes que são afetadas com câncer sofrem danos durante todo o 
processo desde o diagnóstico até a sobrevida advindo dos inúmeros efeitos colaterais 
ocasionados pelo tratamento que podem ser através de cirurgias, quimioterapia, 
radioterapia e terapia tradicional. Dentre esses efeitos ppodemos destacar alteraçãos 
na função sexual dessas mulheres (NICOLUSSI , 2011). A sexualidade é um conceito 
que abrange aspectos biopsicossociais e culturais. É uma construção sócio-histórica 
intermediada pela cultura, que resulta das sensações corporais relacionadas ao prazer 
sexual, dos discursos produzidos sobre tais sensações e das normas sociais de 
permissão e interdição da experiência ou ato que provoca a sensação (VILLELA E 
ARILHA, 2003). 

A disfunção sexual é caracterizada por alguns problemas na fase do ciclo - composto 
por quatro fases - de resposta sexual da mulher que a impedem de chegar ao prazer 
durante a relação sexual. Essas fases são: desejo, excitação, orgasmo e resolução. 
Assim as principais disfunções descritas para as mulheres são o desejo sexual hipoativo 
ou ausência de libido, presente em 32 a 58% das mulheres; 30% apresentam excitação 
ausente, insuficiente e/ou inadequada; 56% das mulheres pós-menopausa apresentam 
retardo ou ausência recorrente de orgasmo após uma fase normal de excitação; a 
dispareunia, ou seja, dor ou desconforto durante a penetração, tem incidência variável, 
que aumenta com a idade; vaginismo caracterizado pela contração involuntária do terço 
distal da vagina ante a tentativa de penetração do pênis; e ausência de prazer (HAYLEN 
et al,2010) . A partir disso, a mulher com câncer apresenta algumas limitações e 
dificuldades ao desempenhar atividades sexuais e pode haver uma associação entre o 
tratamento e o aparecimento dos sintomas da disfunção sexual (FLEURYI et al., 2011) 

Estudos transversais realizados em mulheres sem o diagnóstico de câncer de mama 
apontam uma prevalência de 25 a 50% de disfunção sexual nessa população 
(FERREIRA, 2015). Porém, devido aos efeitos a longo prazo relacionados ao tratamento 
do câncer de mama 75% das mulheres com diagnóstico dessa patologia relatam 
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dificuldades persistentes com o funcionamento sexual (BARTULA, 2013; FAHAMI, 
2015). 

Diante dessa perspectiva, a avaliação da função sexual permite uma melhor 
compreensão do estresse vivido pela mulher em decorrência da neoplasia e seu 
tratamento, bem como do impacto que este pode ter sobre sua autoestima e 
participação social (ALMEIDA, 2012). Tal proposta justifica-se pela necessidade de 
estudos longitudinais na população brasileira que possam estimar o risco para o 
desenvolvimento de disfunção sexual em uma mesma população. Assim o presente 
estudo tem como objetivo analisar o risco de disfunção sexual em mulheres 
sobreviventes do câncer de mama em comparação com o grupo de mulheres sem um 
histórico de câncer. 

 
Metodologia 

 
1.DESENHO DO ESTUDO E AMOSTRA:Trata-se de um estudo seccional que servirá 
de base para iniciar um estudo de coorte retrospectivo, cuja unidade de análise é a 
mulher com e sem histórico de câncer de mama. Estudo de coorte retrospectivo é um 
tipo de desenho utilizado quando se quer realizar uma coorte para grupos especiais de 
exposição,nesse caso,o processo de formação dos grupos de comparação é realizada 
de forma diferente, identificando-se primeiro a coorte altamente exposta ao fator de 
interesse e depois o grupo de comparação (21). 
A amostra foi composta por mulheres com diagnóstico de neoplasia mamária há no 
mínimo um ano e que se submeteram ao tratamento nas unidades da Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer localizadas no município de Natal/RN, e por mulheres 
presentes na Liga como acompanhantes, residentes no município de Natal/RN que não 
possuem histórico de câncer de mama.Para o cálculo da amostra será realizado um 
estudo piloto com 30 pacientes no grupo de expostos e 30 pacientes no grupo não 
exposto. 
3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO:Participaram do grupo exposto ao câncer 
de mama mulheres com diagnóstico de neoplasia mamária há no mínimo um ano, que 
foram submetidas a tratamento oncológico e ainda permanecem em acompanhamento 
clínico nas unidades de atendimento da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
localizadas no município de Natal-RN. Participarão do grupo não exposto (comparação) 
mulheres presentes na Liga como acompanhantes sem histórico de câncer de mama, 
pelo fato desse grupo pertencer a uma realidade próxima a do grupo exposto. Os grupos 
serão emparelhados por idade, estado civil e escolaridade das participantes. 
Serão excluídas do estudo as mulheres que apresentarem déficit cognitivo capaz de 
prejudicar a compreensão dos questionários aplicados durante as entrevistas; mulheres 
com dificuldades de locomoção e/ou que apresentem morbidades 
debilitantes/incapacitantes não associadas ao câncer de mama e seu tratamento; 
pacientes em estado oncológico crítico sob cuidados paliativos, bem como aquelas que 
apresentarem alteração da função sexual prévia ao diagnóstico do câncer de mama. 
4. COLETA DE DADOS 
A coleta de dados do grupo exposto e não exposto ao câncer de mama ocorre nas 
unidades de atendimento ao paciente com câncer de mama da Liga Norte Riograndense 
Contra o Câncer localizadas na cidade de Natal/RN, com previsão de duração de cinco 
meses, aproximadamente. 
Para o grupo exposto esta etapa foi composta por duas fases principais: inicialmente, a 
coleta de dados foi feita por meio do acesso aos prontuários arquivados das pacientes 
diagnosticadas com câncer de mama e tratadas nas unidades especializadas. Todas as 
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informações colhidas dos prontuários individuais das pacientes foram transferidas para 
um questionário previamente estruturado pelo pesquisador do estudo, que inclui 
variáveis socioeconômicas e clínicas. A coleta de dados seguiu por meio da entrevista 
individual das pacientes, onde foram aferidas as variáveis relacionadas à função sexual. 
No grupo não exposto as participantes serão convidadas a responder ao questionário 
estruturado pelo pesquisador. As entrevistas serão realizadas no Hospital Dr. Luiz 
Antônio, no setor de Fisioterapia. 
A função sexual nos dois grupos de pacientes será avaliada pelo Female Sexual 
Function Index (FSFI), traduzido e validado para o português por Thiel et al. (2008) (22), 
é um questionário que avalia a resposta sexual feminina nos domínios: desejo sexual, 
lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. A pontuação é obtida por uma 
escala de likert (0 a 5), e o escore total é obtido pela soma dos escores de cada domínio 
multiplicada por um valor de correção. Ponto de corte menor ou igual a 26 pontos foi 
proposto por Wiegel e colaboradores (2005) para classificar as mulheres quanto à 
presença de disfunção sexual (23). O FSFI apresenta altos índices de confiabilidade 
teste-reteste e de consistência interna. 
Além da função sexual será avaliada a qualidade de vida das mulheres após o 
tratamento do câncer de mama e das mulheres não expostas ao câncer de mama será 
avaliada pelo questionário SF-36 que consiste na versão em português do Medical 
Outcomes Study-36, traduzido e validado para a cultura brasileira por Ciconelli em 1999 
(24,25,26). Além disso, será utilizado o questionário Functional Assessment of Cancer 
Therapy- Breast (FACT-B) para avaliar de forma mais específica a qualidade de vida 
das mulheres que compõe a amostra do estudo (27).Em relação a seleção da coorte, 
para a análise do desfecho função sexual, a aferição dessa variável foi realizada através 
da aplicação do questionário FSFI por um pesquisador cego em relação a alocação das 
participantes nos grupos exposto e não exposto ao câncer de mama. Após a aplicação 
do questionário as participantes do grupo exposto e não exposto serão classificadas 
quanto a presença ou ausência de disfunção sexual. 
O projeto foi submetido e aprovado por meio do protocolo de nº 2.197.925 pelo CEP 
com Seres Humanos da Liga RN. 
4.4 ANÁLISE DOS DADOS:Inicialmente, os resultados foram apresentados por meio de 
estatística descritiva. Em seguida será realizada a análise bivariada, utilizando-se o 
teste de Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher, sendo verificada a magnitude da 
associação através do risco relativo para cada uma das variáveis independentes 
categóricas nominais em relação a variável dependente. Para comparar médias e 
medianas entre as sobreviventes ao câncer de mama e as mulheres sem histórico de 
câncer com disfunção sexual e sem disfunção sexual, será utilizado Teste t simples ou 
o Teste Mann-Whitney. A análise multivariada será através da Regressão Logística 
condicional. Convencionou-se o nível de significância de 5%. A medida de efeito das 
variáveis será o Risco Relativo bruto e o ajustado. A variável dependente função sexual 
será categorizada em duas categorias:disfunção sexual Ausente e Presente. Na análise 
estatística dos dados será usado (SPSS) 20.0. 
 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados parciais referem-se apenas ao grupo exposto. Foram incluídas 29 
participantes com disfunção sexual que se submeteram ao tratamento do câncer de 
mama e que permaneceram em tratamento clínico na Liga Norte Riograndense contra 
o câncer nos anos de 2014 a 2015. A média de idade da amostra foi igual a 53,67 
(DP±1,56) anos, sendo 86,2% casadas; 48,3% da raça branca; ensino médio completo 
37,9%; 58,6% possuíam dois salários mínimos ou mais, e que possuíam ocupação 
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antes do tratamento 96,6%, porém após o tratamento apenas 34,5% possuíam 
ocupação, em relação ao acesso ao serviços de saúde 55,2% utilizam o serviço público. 
Em relação aos hábitos de vida 37,9% realizam atividade física regularmente, apenas 
3,4% eram tabagistas e/ou consumiam bebida alcoólica (Tabela 1).Em relação aos 
dados gestacionais, as participantes tiveram em média 3,0 (DP±1,79) gestações, 
somente 6,8% das mulheres tratadas do câncer de mama são nulíparas e, dentre as 
mulheres que relataram a maternidade (93,1%), 89,7% amamentaram os seus 
filhos.Sobre o histórico ginecológico a grande maioria destas mulheres está na 
menopausa (96,6%) e não se submeteu à terapia de reposição hormonal (79,3%). 
Quanto ao acompanhamento ginecológico, observa-se que este é feito de forma regular 
pela grande maioria das mulheres, com uma frequência, anual (75,9%) de consultas 
ambulatoriais com o ginecologista. A realização do exame preventivo ginecológico 
também é uma prática comum (100%). A mamografia prévia ao diagnóstico do câncer 
de mama foi relatada por 81,2% das participantes do estudo, e 79,3% realizaram 
mamografia após os 41 anos (Tabela 2).Sobre o histórico clínico 62,1% realizaram 
cirurgias não conservadoras , a maioria das participantes realizaram abordagem axilar, 
44,8% realizaram reconstrução da mama, apenas 34,5% apresentaram complicações 
precoces, porém 82,8% apresentaram complicações tardias sendo os sintomas mais 
frequentes dor na mama (65,5%) e parestesia (58,6%). Todas as participantes 
realizaram tratamento adjuvante, sendo que 51,7% realizaram três tipos de terapia 
adjuvante: quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia (Tabela 3).Quanto a presença 
de disfunção sexual a média no escore do FSFI foi igual a 20,73 (DP±3,65) pontos, 
compatível com o ponto de corte proposto menor ou igual a 26 pontos. A variável 
depende disfunção sexual também foi avaliada de forma subjetiva, 75,9% relataram 
sentir mudanças na vida sexual após a cirurgia, 34,5% apresentaram dispareunia e 
51,7% estavam insatisfeitas com a vida sexual (escala de likert de 0-10). Além disso, 
58,6% relataram sentir dificuldade para lidar com o corpo após a cirurgia (Tabela 4).Os 
resultados preliminares mostram de forma descritiva o perfil das participantes 
pertencentes ao grupo exposto ao câncer de mama. A disfunção sexual pode vir a 
acometer as mulheres em diferentes fases da vida, desde a juventude a velhice, e 
também em diferentes circunstâncias pois são vários os fatores de risco relacionados a 
esse desfecho, já que a disfunção sexual em pacientes com câncer parece ser de 
origem multifatorial relacionados a fatores fisiológicos, psicológicos e sociais 
(MAIORINO et al., 2016).Estudos transversais descreveram fatores associados às 
disfunções sexuais nesse contexto como por exemplo: tratamento para o câncer 
(cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia), alterações relacionadas à 
imagem corporal, depressão e ansiedade que podem contribuir para os problemas 
sexuais (ROJAS et al., 2019; MAIORINO et al., 2016). Além desses, gravidez, consumo 
de álcool, uso de nicotina, prolapso de órgãos pélvicos e incontinência urinária, pós-
menopausa, idade, educação, baixa auto-estima ou inadequação física, relacionamento 
de longo prazo com o parceiro, doenças crônicas e neurológicas também podem estar 
associados (FAUBION, 2015; LARA et al., 2008).As disfunções sexuais que acometem 
mulheres com câncer são as mesmas da população geral, assim, fatores de risco 
associados a esse público também podem estar presentes em pacientes com câncer 
(MAIORINO et al., 2016). Em seu estudo Y. Zhao e colaboradores (2018), com amostra 
composta por mulheres no período pós menopausa, verificou que 62% das participantes 
apresentavam desejo sexual hipoativo e que isto estava relacionado a paridade e 
sintomas decorrentes da menopausa, já as mulheres que apresentavam menor número 
de partos e menor número de sintomas referentes a menopausa tendem a ter uma 
melhor vida sexual. Outro estudo traz relação significativa entre escore de desejo 
sexual, idade, número de gestações e filhos (TABATABAEICHEHR et al., 2018).Como 
limitações pode-se considerar: a dificuldade de acesso à amostra em decorrência do 
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contato inicial com a paciente ser efetuado por meio de ligação telefônica, e o viés de 
memória relacionado às informações que avaliam a variável dependente. 

 
Conclusão 

 
Dessa forma o presente estudo até essa etapa, pôde analisar a frequência das variáveis 
consideradas fatores de risco para a disfunção sexual feminina, porém faz-se 
necessário a conclusão das outras etapas para se obter a resposta à pergunta de 
pesquisa hipotetizada. 
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Descrição das mulheres tratadas do câncer de mama quanto às características 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO POR CLAE PARA DOSEAMENTO DE 

TESTOSTERONA EM GEL TRANSDÉRMICO 

Resumo 

 

Para que possa ser possível a avaliação qualitativa ou quantitativa de matérias-primas, 
do produto em etapas do processo produtivo ou do produto acabado, é necessário 
desenvolver métodos de análise. O presente trabalho tem como finalidade desenvolver 
um método de doseamento para determinação do teor de testosterona em gel utilizando 
cromatografia a líquido de ultra eficiência, pelo método de eluição isocrático com coluna 
de fase reversa C18 à temperatura do forno de 30 °C, com um fluxo fase móvel de 0,3 
mL/min. O doseamento ocorreu com um volume de injeção de 3 µL e o comprimento de 
onda 240 nm. O tempo de corrida foi de 8 minutos. 

 

Para garantir a segurança e a qualidade dos seus produtos antes de ser disponibilizados 
no mercado, a indústria farmacêutica deve ter implantada uma política de Gestão da 
Qualidade Farmacêutica e a análise de doseamento faz parte do controle de qualidade 
dos produtos. 

 

O estudo realizado levou à conclusão de que das amostras analisadas todas 
apresentam testosterona em sua composição, no entanto uma das amostras mostrou-
se inadequada para garantia de segurança e não pode ser comercializada. Assim, o 
método por cromatografia líquida de ultra eficiência para doseamento de testosterona 
em gel, desenvolvido no presente trabalho, mostrou-se adequado para análise. Estas 
características, aperfeiçoadas, fazem deste método elegível para validação do método 
de doseamento para o gel de testosterona. 

 
 
Palavras-chave: Testosterona. Gel transdérmico. Doseamento. UHPLC. Controle de 

qualida 

TITLE: UHPLC METHOD DEVELOPMENT FOR TESTOSTERONE DETERMINATION 

IN TRANSDERMAL GEL 

Abstract 
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For qualitative or quantitative evaluation of raw materials, the product in stages of the 
production process or the finished product to be possible, it is necessary to develop 
methods of analysis. The present work aims to develop a assay method for determination 
of gel testosterone content using ultra-efficient liquid chromatography by the C18 reverse 
phase column isocratic elution method at an oven temperature of 30 °C with a flow 
mobile phase 0.3 mL / min. Dosing occurred with an injection volume of 3 µL and 
wavelength 240 nm. The running time was 8 minutes. 

 

To ensure the safety and quality of their products before they are made available on the 
market, the pharmaceutical industry must have a Pharmaceutical Quality Management 
policy in place and dosing analysis is part of product quality control. 

 

The study led to the conclusion that all the samples analyzed have testosterone in its 
composition, however one of the samples was inadequate for safety assurance and 
cannot be marketed. Thus, the ultra-efficient liquid chromatography method for gel 
testosterone assay developed in the present work proved to be suitable for analysis. 
These improved features make this method eligible for validation of the testosterone gel 
assay method. 

 
 
Keywords: Testosterone. Transdermal gel. Assay. UHPLC. Quality control. 

Introdução 

A testosterona, 17β-hidroxiandrot-4-en-3-ona, é um hormônio esteroide anabólico 
encontrado em homens e mulheres. Nos homens, tem como função estimular a 
espermatogênese, promover a maturação física e funcional dos espermatozoides, 
manter órgãos acessórios do trato reprodutivo masculino, apoiar o desenvolvimento de 
características sexuais secundárias, estimular o crescimento e o metabolismo por todo 
o corpo e influenciar o desenvolvimento cerebral estimulando comportamentos sexuais 
e desejo sexual [1]. Nas mulheres, as pesquisas tem sido limitadas pela insensibilidade 
dos testes atuais para testosterona total e livre dentro da faixa normal feminina. Além 
disso, muitos estudos mais antigos não levaram em conta a variação diurna ou cíclica 
da testosterona em mulheres [2]. Esse hormônio é amplamente utilizado para tratar 
insuficiência testicular, suprimir a lactação e tratar certos tipos de câncer de mama [3]. 

A fórmula molecular da testosterona é C19H28O2 com massa molar de 288,4 g/mol. É 
um pó cristalino branco ou quase branco, ou cristais incolores ou branco-amarelado, 
praticamente insolúvel em água, livremente solúvel em álcool e em cloreto de metileno, 
praticamente insolúvel em óleos gordurosos. A testosterona possui máximo de absorção 
em cerca de 241 nm em solventes orgânicos [7]. 

Várias formas farmacêuticas contendo testosterona foram desenvolvidas, incluindo 
formulações orais, intramuscular, implante subcutâneo de pele e atualmente sistemas 
transdérmicos [5]. De acordo com alguns estudos, a formulação de gel transdérmico é 
uma nova opção para administração em casos de anormalidades clínicas de 
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testosterona, pois mostrou aumentos proporcionais nos níveis séricos dessa substância 
[2]. 

Para que possa ser possível a avaliação qualitativa ou quantitativa de matérias-primas, 
do produto em etapas do processo produtivo ou do produto acabado, é necessário 
desenvolver métodos de análise. Atualmente, no controle da qualidade de 
medicamentos, a indústria farmacêutica utiliza técnicas cromatográficas, como a 
cromatografia em fase gasosa (CG) e a cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) 
[6]. 

Os ensaios de potência ou doseamento visam quantificar a substância ativa no 
medicamento com o objetivo de estabelecer as concentrações essenciais em uma 
determinada amostra. O presente trabalho tem como finalidade desenvolver um método 
de doseamento para determinação do teor de testosterona em gel utilizando 
cromatografia a líquido de ultra eficiência. 

 
Metodologia 
 

Materiais: 

Utilizou-se um cromatógrafo a líquido de ultra eficiência marca Shimadzu modelo 
Prominence, com coluna C18 shim-pack XR-ODS 75 x 4,6 mm e o tamanho de partícula 
da coluna é 2,2 µm. Os reagentes utilizados foram de grau analítico e água foi purificada 
pelo sistema Milli-Q. Foram utilizados banho de ultrassom marca Quimis®, balança 
analítica marca Radwag AS22/C/2. E ainda, as vidrarias necessárias para o 
desenvolvimento do método são: balões volumétricos, béqueres, vials, bastão de vidro 
e proveta. 

Preparação da fase móvel: 

Inicialmente, foi preparado um diluente com concentração de 50 % de metanol e 50 % 
água. Em duas provetas de 50 mL, adicionou-se em uma proveta 50 mL de água milli-
Q e em outra 50 mL de metanol, depois foi transferido para outro recipiente responsável 
por acondicionar a fase móvel. Após esse procedimento, o recipiente foi levado ao 
banho de ultrassom. Quando não se observou presença de bolhas, o recipiente foi 
retirado e colocado no aparelho para compor a fase móvel. Durante a análise, a fase 
móvel no cromatógrafo foi de 40:60, onde a bomba A (água) teve um fluxo de 0,12 
mL/min e a bomba B (metanol) teve um fluxo de 0,18 mL/min. 

Preparação do placebo: 

Para esse processo foi necessário fazer duas amostras do placebo, denominados, 
placebo 2 e placebo 6. Com auxílio de dois béqueres pesou-se 0,5 g de cada um numa 
balança. Depois, dentro da capela, adicionou-se quantidade suficiente de metanol no 
béquer e este foi submetido ao agitador magnético por 40 minutos, com o intuito de 
homogeneizar todos componentes no recipiente. Após essa etapa, transferiu-se cada 
amostra de placebo para um balão volumétrico de 50 mL e o volume foi completado com 
metanol. Para a análise no UHPLC, cada amostra para um vial, filtrando através de filtro 
de 0,22 µm para posterior injeção 
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Preparação do padrão: 

Para o preparo da solução padrão, pesou-se 0,11 g de testosterona num béquer que foi 
transferida para um balão volumétrico de 50 mL, acrescentando 25 mL de água e 25 mL 
de metanol. Feito isso, transferiu-se 10 mL da solução e diluiu-se em metanol em um 
balão de 100 mL. A concentração final da testosterona foi de 0,11 mg/mL. Para a análise 
no UHPLC, transferiu-se cada solução para um vial, filtrando-se através de filtro de 0,22 
µm para posterior injeção. 

Preparação da amostra: 

Foram preparadas duas amostras, denominadas amostra 2 e amostra. Auxiliada por um 
béquer, foram pesados 0,5 g de cada amostra duas vezes, cada grama desse gel 
contém 10mg de testosterona. Nesse mesmo béquer, adicionou-se 40mL de metanol. 
O béquer foi colocado no agitador magnético por 40min para homogeneizar todos os 
componentes, depois o conteúdo foi transferido para um balão volumétrico de 50 mL e 
o volume foi completado com metanol. Para a análise no HPLC, transfere cada amostra 
para um vial, filtrando-se através de filtro de 0,22 µm para posterior injeção. 

Condições cromatográficas: 

Utilizando a cromatografia a líquido de ultra eficiência (UHPLC) foi realizada a 
separação cromatográfica. Utilizou-se a metodologia de análise de UHPLC pelo método 
de eluição isocrático com coluna de fase reversa C18 à temperatura do forno de 30 °C, 
com um fluxo fase móvel de 0,3 mL/min. O doseamento ocorreu com um volume de 
injeção de 3 µL e o comprimento de onda 240 nm. O tempo de corrida foi de 8 minutos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após a injeção das amostras, a determinação do teor de testosterona no gel foi realizada 
no UHPLC utilizando o comprimento de onda de 240 nm como recomendado pela 
Farmacopeia Brasileira [10], pela comparação dos valores de área. 

Convém citar que, as amostras 02 e 06 foram pesadas duas vezes e para o melhor 
entendimento cada uma foi chamada de “a” e “b, sendo os dados dispostos na tabela 1. 

O desvio padrão relativo (DPR) é usado para avaliar a precisão da injeção. Injeções 
sucessivas precisam ter áreas próximas, de acordo com a Farmacopeia Brasileira [10] 
esse valor normalmente deverá estar abaixo de 2,0 %. Assim, pelos resultados obtidos 
dispostos na tabela 1, os valores de DPR estão adequados. 

Assim como o DPR é importante, o tempo de retenção em cromatografia expressa a 
característica da substância analisada, entretanto não é exclusivo da substância 
analisada. Mas, a comparação entre os tempos de retenção da amostra e da substância 
química de referência pode ser utilizada como indicativo da identidade da substância. 

Como mostrado na tabela 1, as médias do tempo de retenção das amostras foram muito 
próximas do tempo de retenção do padrão. Além disso, a figura 4 que demonstra a 
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sobreposição do cromatograma das substâncias, confirma essa proximidade das 
amostras e a presença da testosterona. 

É mostrado, na figura 2, o cromatograma do padrão de testosterona, servindo como 
base para análise do gel. 

As amostras 02 e amostras 06, nas mesmas condições de análise do padrão, 
apresentaram picos em tempos de retenção semelhante, 6,054 minutos e 6,071 minutos 
respectivamente. Porém, nota-se na figura 3, uma diferença de intensidade entre os 
picos que se acomete pela diferença de concentração entre as amostras. Ainda que 
possuam essa diferença entre a intensidade dos picos, as amostras absorvem na 
mesma região do espectro do padrão e exibem tempo de retenção na mesma faixa do 
padrão. 

É importante citar, que durante o tempo de retenção de 2 minutos das amostras 02 e 
06, os picos apresentados são referentes aos excipientes da formulação, não sendo 
encontrados no cromatograma da solução padrão. 

Também obtivemos o teor de testosterona presente nas amostras. De acordo com a 
Farmacopeia Brasileira [10], em geral, o teor de uma substância presente em produtos 
farmacêuticos acabados precisa deve estar entre 90% a 110% do seu valor rotulado. 
Na tabela 2, percebemos que as amostra 02 está bem acima do valor de referência 
quanto a porcentagem de testosterona e a amostra 06 se encontra dentro da norma. 

Para garantir a segurança e a qualidade dos seus produtos antes de ser disponibilizados 
no mercado, a indústria farmacêutica deve ter implantada uma política de Gestão da 
Qualidade Farmacêutica, onde o controle de qualidade de seus produtos, desde as 
matérias-primas utilizados para a fabricação até os produtos finalizados, necessitam ser 
testados [9], portanto, a análise de doseamento faz parte do controle de qualidade dos 
produtos. 

 
Conclusão 

 

O estudo realizado levou à conclusão de que das amostras analisadas todas 
apresentam testosterona em sua composição, mas a amostra 02 é inadequada para 
garantia de segurança e não pode ser comercializada. Mesmo apresentando esse 
resultado, o desvio porcentual está abaixo do permitido. 

O método por cromatografia líquida de ultra eficiência para doseamento de testosterona 
em gel, desenvolvido no presente trabalho, mostrou-se adequado para análise. Estas 
características, aperfeiçoadas, fazem deste método elegível para validação do método 
de doseamento para o gel de testosterona. 
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Figura 1: Fórmula molecular da testosterona [4]. 

 

 

Tabela 1: Resultados do doseamento relativo ao padrão e as amostras. 

 

 

Figura 2: Cromatograma da solução padrão de testosterona. Em destaque, o espectro 
na região do ultravioleta do pico principal obtido. 
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Figura 3: Sobreposição dos cromatogramas da amostra 02 e da amostra 06. 

 

 

Figura 4: Sobreposição dos cromatogramas da solução padrão de testosterona e das 
soluções das amostras do gel de testosterona ( 2 e 6 ). Em destaque, o espectro na 
região do ultravioleta referente ao padrão. 
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Tabela 2: Teor de testosterona presente nas amostras 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA SECUNDÁRIA DO INIBIDOR DE 

TRIPSINA SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA 

L.)ENCAPSULADO 

Resumo 

Estudos têm demonstrado que o inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo 
(Tamarindus indica L.) (ITT) possui ações sacietogênicas e antiinflamatórias em modelo 
experimental. Com o objetivo de aumentar a eficiência e estabilidade de sua atividade 
antitriptítica, investigou-se o efeito isolado e conjugado de quitosana e proteína de soro 
sobre a incorporação, atividade e estabilidade do ITT. Inicialmente seria visado a 
caracterização da estrutura secundária do ITT encapsulado, no entanto, o plano foi 
alterado para caracterização da interação do ITT e seus agentes encapsulantes. Sendo 
assim, as partículas foram obtidas pela técnica de nanoprecipitação, avaliadas quanto 
à eficiência de incorporação e estabilidade em diferentes pH. Em pH 7.5, o ITT 
apresentou a maior atividade antitríptica (88,7%), sem passar pelo processo de filtração 
e não mostrou atividade antitrípca (0,8%) quando, retido em Amicon® 100 K. Assim, 
percebeu-se que o ITT não encapsulado foi completamente filtrado, passando pela 
membrana da Amicon®. Ao contrário do EQPI nas mesmas condições do ITT não 
encapsulado. Em pH ácido o ITT manteve a mesma reposta que obteve em pH 7.5. No 
entanto, o EQPI disperso em HBSS e exposto ao pH ácido mostrou uma liberação 
gradual de ITT. Assim, a combinação de agentes encapsulantes mostrou uma estratégia 
importante para melhorar a função e a estabilidade da ITT, garantindo a Interação do 
ativo e agentes encapsulantes em água e em condição simulando pH gástrico. 
 
Palavras-chave: Encapsulamento; Atividade antitriptica; Estabilidade em pH 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE SECONDARY STRUCTURE OF THE 

ENCAPSULATED TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) SEED TRIPSIN 

INHIBITOR 

Abstract 

Studies have shown that trypsin inhibitor isolated from tamarind seeds (Tamarindus 
indica L.) (ITT) has sacietogenic and antiinflammatory actions in an experimental model. 
In order to increase the efficiency and stability of its antitriptitic activity, the isolated and 
conjugated effect of chitosan and whey protein on the incorporation, activity and stability 
of ITT was investigated. Initially the characterization of the secondary structure of the 
encapsulated ITT would be aimed, however, the plan was changed to characterize the 
interaction of the ITT and its encapsulating agents. Thus, the particles were obtained by 
nanoprecipitation technique, evaluated for incorporation efficiency and stability at 
different pH. At pH 7.5, ITT presented the highest antitryptic activity (88.7%), without 
going through the filtration process and showed no antitryptic activity (0.8%) when 
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retained in Amicon® 100 K. Thus, it was noticed that Unencapsulated ITT was 
completely filtered through the Amicon® membrane. Unlike EQPI under the same 
conditions as unencapsulated ITT. At acid pH the ITT maintained the same response as 
at pH 7.5. However, EQPI dispersed in HBSS and exposed to acidic pH showed a 
gradual release of ITT. Thus, the combination of encapsulating agents has shown an 
important strategy for improving the function and stability of ITT, ensuring the interaction 
of active and encapsulating agents in water and in condition simulating gastric pH. 
 
Keywords: Encapsulation; Antitriptic activity; Stability in pH 

Introdução 
A obesidade é considerada atualmente uma desordem nutricional comumente presente 
em todo o mundo e apresentando diversos efeitos clínicos, sociais, psicológicos e 
econômicos que acarretam consequências importantes, sendo, portanto, uma 
preocupação generalizada, e assim a crescente prevalência da obesidade tem 
aumentado a busca por novos métodos de combatê-la. (DAMIANI, 2011). Nessa 
perspectiva, surgem os estudos que avaliam a ação sacietogênica e anti-inflamatória 
dos inibidores de proteases (inibidores de tripsina) (CHEN et al., 2012; COSTA, 2017; 
KOMARNYTSKY; COOK; RASKIN, 2011; MEDEIROS et al., 2018; RIBEIRO et al., 
2015; SERQUIZ et al., 2016). 

Os inibidores de tripsina apresentam como função principal a atividade inibitória da 
enzima digestiva tripsina. Como consequência essa atividade influencia na secreção do 
hormônio colescistocinina (CCK). Assim, retardando o esvaziamento gástrico, 
promovendo a saciedade, por meio da estimulação direta das células I enteroendócrinas 
e, consequentemente, reduzindo o ganho de peso corporal (CHEN et al., 2012; 
NAKAJIMA et al., 2011; RIBEIRO et al., 2015; SERQUIZ et al., 2016). 

Estudos publicados pelo grupo de pesquisa, Nutrição e Substâncias Bioativas aplicada 
à Saúde (NutriSBioativoS), mostram que o ITT atua em ratos Wistar, reduzindo o 
consumo alimentar, tanto nos animais eutróficos como nos com obesidade. Porém, o 
ITT não exerceu influência na redução do peso corporal nos animais com obesidade 
(CARVALHO et al., 2016), sugerindo no período estudado, portanto, um efeito 
sacietogênico reduzido quando em comparação aos animais com peso corporal 
adequado. 

Com base na propriedade sacietogênica comprovada do ITT uma alternativa que se 
mostra eficaz é o encapsulamento do ITT, visando maior estabilidade e eficiência. 
Destaca-se que no estudo de MEDEIROS et al., (2018), o ITT foi purificado e 
caracterizado. Esse conhecimento bioquímico fornece informações essenciais e 
inovadoras para uma biomolécula de provável aplicação biotecnológica e promissora 
como candidata ao encapsulamento. 

A técnica de encapsulação consiste em um processo no qual as substâncias ativas são 
envolvidas por um material de parede (agente encapsulante), formando uma barreira 
física que promove a proteção dessas substâncias contra os fatores do meio em que se 
encontram. Além de melhorar a dispersão e solubilidade, a técnica de encapsulação 
pode promover o aperfeiçoamento da bioacessibilidade dos componentes encapsulados 
(RAY et al., 2016). 

Existem diversas formas de encapsulação que diferem de acordo com as especificações 
e adaptações (ESTEVINHO et al., 2013). Entre os métodos físicos, alguns mais 
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conhecidos são spray drying, spray cooling e extrusão. Entre os métodos químicos, 
destacam-se inclusão molecular e polimerização interfacial. Já os métodos físico-
químicos mais estudados são coacervação ou separação de fases e envolvimento 
lipossômico (RÉ, 2000). 

O agente encapsulante é selecionado em função das propriedades físicas e químicas 
do material ativo, da aplicação pretendida e do método utilizado para formar as 
micropartículas. De modo geral, deve apresentar baixa viscosidade em altas 
concentrações, ser de fácil manipulação durante o processo, liberar completamente o 
solvente durante o processo de encapsulação, proporcionar máxima proteção ao 
material ativo contra condições adversas, ser econômico e possuir propriedades 
desejadas da liberação do material ativo (SUAVE et al., 2006). Ademais, várias técnicas 
são utilizadas para avaliar as características químicas e físicas de partículas 
encapsuladas. 

Portanto, uma possível solução para melhorar a estabilidade e os efeitos do inibidor de 
tripsina na atividade antitríptica e consequentemente nas concentrações de CCK seria 
o encapsulamento, entretanto poucos são os estudos com encapsulamento de 
inibidores de tripsina. Assim, o estudo objetiva caracterizar interação do inibidor de 
tripsina sacietogênico da semente de tamarindo e seus agentes encapsulantes. 

 
Metodologia 

 
Obtenção do ITT 
 
A metodologia utilizada para obtenção da molécula (ITT) em estudo foi estabelecida 
conforme Medeiros et al., (2018). Todas as etapas do processo de isolamento do ITT 
foram analisadas quanto à sua atividade de inibição para tripsina, utilizando a tripsina 
sérica bovina e como substrato o N-benzoyl-DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA) a 1,25 
mM, sendo a leitura dessa reação realizada em espectrofotômetro a 405 nm (KAKADE; 
SIMONS; LIENER, 1969). As proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford 
(1976), utilizando a albumina de soro bovino (BSA) como padrão. 
 
Encapsulação do ITT 
 
Essa etapa da pesquisa foi realizada em dois laboratórios da UFRN/Brasil, no 
laboratório de Análise dos Alimentos, localizado no Departamento de Nutrição e, no 
Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica, localizado no Departamento 
de Farmácia.  
 
Obtenção dos encapsulados contendo ITT 
 
As soluções de injeção (20 mL) foram preparadas segundo a razão agente 
encapsulante: ativo de 1:4 (p/p) para os grupos contendo proteína do leite isolada e 
quitosana, separadamente. Para o grupo contendo a combinação dos materiais de 
parede, foi utilizada a razão ITT: proteína do leite isolada: quitosana de 1:2:2 (p/p) 
(LUQUE-ALCARAZ et al., 2016). 
 
No preparo da solução de injeção contendo quitosana purificada, o pH foi ajustado para 
valor igual a 3,0, utilizando ácido acético PA. A solução foi submetida à agitação 
magnética por 180 minutos a 50°C. Após esse tempo, o pH da solução foi elevado a 
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5,5, utilizando NaOH (6 M). Posteriormente, houve a solubilização nessa solução de 
injeção do ITT por 15 minutos, sob agitação magnética a temperatura ambiente. 
 
Em relação à proteína isolada do leite, a solução de injeção foi solubilizada sob agitação 
magnética por 40 minutos a temperatura ambiente. Após esse tempo, o ITT foi 
adicionado para ser solubilizado sob agitação magnética por 15 minutos a temperatura 
ambiente. 
 
O preparo do duplo material de parede foi realizado conforme citado anteriormente, 
sendo essas soluções de injeção preparadas na proporção massa/massa equivalente a 
1:2:2 (ITT: quitosana: proteína isolada do leite), totalizando e mantendo dessa forma, a 
proporção núcleo e material de parede de 1:4.  
 
Para promover a precipitação o solvente utilizado foi o etanol absoluto, na proporção de 
solução injeção: etanol igual a 1:5 (v/v), a temperatura de 10°C. Foi tensoativo utilizado 
tween 80 solubilizado no etanol na proporção 0,10%. A injeção da solução contendo 
agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 5 minutos, sob a 
ação do ultradispersor (Ika) a 18.000RPM, utilizando seringa. Todo o processo foi 
realizado em triplicata. 
 
Posteriormente, todas as dispersões obtidas foram centrifugadas (800 RPM a 10°C por 
10 minutos) para separação do precipitado, desidratando em etanol por overnight nas 
proporções: 1:4 (etanol: proteína isolada do leite) e; 1:7 (etanol: quitosana) e (etanol: 
quitosana: proteína isolada do leite), nesses agentes encapsulantes (quitosana e duplo 
material de parede), a etapa de desidratação foi repetida. Os resíduos gerados foram 
secos em evaporador rotatório (temperatura de 35°C e pressão igual a 0 lbf/pol2), 
liofilizados (temperatura de -42 °C e pressão igual a 10-3 mbar). 
 
Avaliação da interação do ativo e dos agentes encapsulantes do EQPI em pH 
neutro e ácido 
 
Para avaliar a interação do ativo e dos agentes encapsulantes do EQPI em água (pH 7) 
e condição simulando o pH gástrico (3,0), foi determinada a atividade antitríptica em 
diferentes etapas de filtração, utilizando o sistema de filtração em Amicon® Ultra – 500 
μL Centrifugal Filters Ultracel® - 100 K. O experimento foi realizado no laboratório do 
Food Procesing no International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga-
Portugal. 
 
Nesse estudo, o EQPI (70 mg/mL) e o ITT (14 mg/mL) foram dispersos e ressuspensos 
em água, permanecendo sob agitação constante de 300 rpm overnight 
(aproximadamente 12 h) a 20 °C. Posteriormente, foram submetidos à centrifugação 
(6.000 x g / 3 minutos a 20 °C), 500 μL foram coletados de cada sobrenadante para 
filtração em sistema Amicon® Ultra – 500  μL Centrifugal Filters Ultracel® - 100 K, o qual 
foi selecionado considerando a massa molecular aproximada do ITT (21 kDa) e da 
quitosana (50-190 kDa). 
 
Para avaliar o comportamento na condição ácida, ITT e EQPI foram 
solubilizados/dispersos em solução salina balanceada de Hank (HBSS / Sigma 
Aldrich®), solução salina que manteve o meio sob condições fisiológicas de pH 
(aproximadamente 7,4) (Hiltz e Trope, 1991) e osmolaridade (270 a 320 mOsm/kg) e, 
permaneceram sob agitação constante de 300 rpm overnight (aproximadamente 12 h) 
a 20 °C. Posteriormente, foram submetidos às mesmas condições descritas acima, em 
sistema Amicon® Ultra – 500 μL Centrifugal Filters Ultracel® - 100 K. 
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Os processos de filtração dos sobrenadantes de ITT e EQPI, utilizando água e na 
condição ácida, foram repetidos três vezes, sendo obtidos três filtrados e um retido para 
cada grupo, denominados da seguinte forma: 
 
A1 – Sem filtrar, não sendo submetido à filtração. 
 
A2 – Filtrado 1 obtido da primeira filtração em Amicon®. 
 
A3 – Filtrado 2 obtido com base no material retido na membrana após a primeira filtração 
submetido novamente ao processo. 
 
A4 – Filtrado 3 obtido a partir do material retido na membrana após a segunda filtração 
submetido novamente ao processo. 
 
A5 – Material retido na membrana após os três processos de filtração para obtenção 
dos filtrados 1, 2 e 3. 
 
Cabe ressaltar que, em todas as etapas envolvidas no processo de filtração, os volumes 
obtidos (200 - 300 μL) foram ajustados com água Milli-Q para 500 μL (Figura 2). E, ao 
final da última filtração, o volume retido na Amicon® também foi ajustado com água Milli-
Q para 500 μL. Em seguida, foram realizados testes de atividade antitríptica nas cinco 
fases obtidas, utilizando BApNa 1,25 mM (Nbenzoyl-dl -arginine- p -nitroanilida) como 
substrato, conforme metodologia descrita por KAKADE; 
 
Resultados e Discussões 

 
Interação do ativo e agentes encapsulantes de EQPI em água e em condição 
simulando pH gástrico 

A Figura 2 mostra os resultados obtidos para a atividade antitripsina (%) do ITT e EQPI 
em água, submetidos à filtração em Amicon® 100 K. Desse modo, alíquotas não 
filtradas (A1), alíquotas filtradas (A2, A3 e A4) e o retido em membrana (A5) foram 
avaliadas. O ITT apresentou a maior atividade antitríptica (88,7%), sem passar pelo 
processo de filtração (A1) quando comparado aos filtrados A2, A3 e A4 (p <0,05). O ITT, 
retido em Amicon® 100 K (A5), não mostrou atividade antitrípca (0,8%) quando 
comparada às aliquotas de A1, A2 e A3 (p <0,05). Em face desse resultado, percebeu-
se que o ITT não encapsulado foi completamente filtrado, passando pela membrana da 
Amicon®. 

Esse mesmo ensaio realizado com o EQPI mostrou diferentes percentuais de atividade 
antitríptica, 100%, 0%, 0%, 2,87% e 100%, referente às alíquotas de A1, A2, A3, A4 e 
A5, respectivamente. Nesse caso, ficou evidente que o EQPI não atravessou a 
membrana quando filtrado nas mesmas condições do ITT não encapsulado. Observada 
a atividade antitríptica, verificou-se que, apenas, nas alíquotas sem filtrar (A1) e retida 
(A5) em Amicon®, (ou seja, o EQPI tem tamanho superior a 100 kDa) 
consequentemente, isso garantiu o aprisionamento e a proteção do ativo (ITT). 

A influência do pH ácido, na estabilidade de ligação, entre ITT e agentes encapsulantes 
(quitosana purificada e proteína isolado do soro de leite) também foi verificada para o 
ITT e EQPI (Figura 3). 
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Pode-se observar que, para o ITT, não há diferença estatística (p> 0,05) entre as 
alíquotas A1 (não filtrada) e A2 (filtrada 1) da atividade antitripsina, com altos 
percentuais de inibição contra tripsina (100% e 80%) (Figura 3A). No entanto, a atividade 
antitripsina diminuiu à medida que os outros filtrados foram coletados, alcançando um 
percentual de atividade antríptica abaixo de 20%, e praticamente ausente, na alíquota 
de ITT retida na membrana (A5). Esses resultados revelam que o ITT não encapsulado, 
sendo centrifugado, permeou através da membrana, e nenhum resíduo permaneceu no 
Amicon® 100K retido. 

Em relação ao EQPI, pode-se observar (Figura 3B) que a atividade antitripsina obtida 
para as alíquotas dos filtrados 2 e 3 (A3 e A4) não apresentaram diferença estatística 
(p> 0,05). Portanto, os resultados sugerem que o EQPI liberou ITT mais lentamente 
quando comparado aos resultados de ITT, sugerindo uma possível liberação gradual, 
evidenciado pelo percentual de atividade antitripsina [68,10% (0,72)] na alíquota retida 
no Amicon® 100 K (A5), indicando uma forte interação entre quitosana e ITT, mesmo 
em meio ácido. 

Com base no exposto, no intuito de investigar a potencialidade dessas interações entre 
os agentes encapsulantes e o ITT em meio aquoso e em pH ácido, foi proposto, neste 
estudo, a filtração do ITT e do EQPI em Amicon® 100 K. Os resultados obtidos 
mostraram que o EQPI, após as etapas de filtração, apresentou atividade antitríptica 
insignificante, havendo atividade revelante apenas no retido (A5) e na ausência da 
filtração (A1). Esses resultados diferiram dos obtidos para o ITT, que demonstrou 
atividade antitríptica com e sem filtração e atividade insignificante no retido. Para o ITT 
disperso em HBSS e exposto a pH ácido, o mesmo resultado para ITT em água foi 
observado. 

Entretanto, o EQPI, disperso em HBSS e exposto ao pH ácido mostrou uma liberação 
gradual de ITT. Cabe ressaltar que o EQPI, quando exposto a pH ácido para ser avaliado 
no presente estudo, estava sempre disperso em HBSS (tampão neutro), mas, no estudo 
in vivo o encapsulado foi administrado por gavagem no estômago (pH ácido). É 
necessário que, nessa condição, o ITT seja liberado para realizar suas funções bioativas 
já reportadas na literatura (Lima et al., 2019). 

Estudos indicam que a encapsulação é um método essencial para garantir a proteção 
do ativo contra as condições do trato gastrointestinal e, prolongar a liberação e 
consequentemente o efeito bioativo do núcleo (JENNINGS et al., 2015). Portanto, o 
EQPI demonstrou, por meio de forte interação e liberação gradual de ITT, ser um 
excelente candidato a futuros estudos utilizando modelo experimental. 

Essa forte interação dos agentes encapsulantes com o ITT é justificada devido às 
interações eletrostáticas, presentes no sistema. Chanphai e Tajmir-Riahi (2016), no 
estudo de encapsulação de proteínas (tripsina e o inibidor de tripsina de soja), 
mostraram as diversas interações que poderiam ocorrer entre essas proteínas e a 
quitosana, por meio de interações hidrofílicas, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e 
forças de Van Der Waals. 

Autores relatam as interações de outras proteínas com quitosana. No estudo de Bekale, 
Agudelo e Tajmir-Riahi (2015), eles demonstram as interações entre quitosana e BSA, 
na formação de complexo polímero-proteína, por meio, de principalmente, de interações 
hidrofóbicas. 
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No estudo de Montero et al. (2019), o sistema particulado obtido (167–392 nm), no qual 
um fármaco antitumoral foi encapsulado utilizando diferentes proporções de albumina e 
BSA,quando exposto a pH básico (7,5-8,0) apresentou liberação controlada. Os relatos 
sugerem que o aumento do pH promoveria a desprotonação de grupamentos amino 
presente na quitosana, o que desestabiliza as interações presentes no sistema, 
favorecendo a abertura de poros nas partículas, permitindo a passagem do ativo por 
difusão. 

Embora, no presente estudo, as partículas não tenham sido dispersas no pH 
mencionado da citação acima vale ressaltar que o EQPI manteve o ITT confinado no 
sistema, o que sugere que em pH neutro o ativo e os agentes encapsulantes 
apresentam fortes interações eletrostáticas do sistema. Isso poderia garantir uma 
entrega direcionada no estômago. Entretanto, em pH ácido essa forte interação 
evidenciada para o EQPI provavelmente foi desestabilizada, permitindo, 
consequentemente, a liberação gradual do ITT conforme referido no presente estudo. 

 
Conclusão 

 

O presente estudo mostrou que a combinação de quitosana e isolado de proteína de 
soro de leite foi essencial para proteger o ITT e garantir a Interação do ativo e agentes 
encapsulantes em água e em condição simulando pH gástrico. 
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Figura 1. Representação esquemática do sistema de filtração em Amicon® Ultra – 2 mL 
Centrifugal Filters Ultracel® - 100 K. 
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Figura 2. Interação do ativo e agentes encapsulantes do EQPI em água avaliada por 
determinação da atividade antitríptica (%). 

 

 

Figura 3. Interação do ativo e agentes encapsulantes do EQPI em pH ácido avaliada por 
determinação da atividade antitríptica (%). 
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TÍTULO: Validade e confiabilidade da versão curta da escala de confiança no equilíbrio 

"Activities-Specific Balance Confidence" (ABC-6) 

Resumo 

Introdução: A confiança no equilíbrio é definida como “a habilidade de um indivíduo de 
manter o equilíbrio durante a realização das atividades de vida diária”. Uma das 
ferramentas mais utilizadas para quantificar a confiança no equilíbrio de indivíduos da 
comunidade é a escala Activities-specific Balance Confidence (ABC), tanto na versão 
original (ABC-16) quanto na versão curta (ABC-6). Objetivo: Avaliar as propriedades 
psicométricas das escalas ABC-16 e ABC-6 e os fatores associados a confiança no 
equilíbrio. Métodos: O nível de confiança no equilíbrio foi avaliado pela ABC-16 e ABC-
6. O equilíbrio foi mensurado através da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), o modified 
Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) e o teste de Apoio Unipodal 
(AU); o medo de cair por meio da Falls Efficacy Scale-International (FES-I), e a 
mobilidade por meio do teste de caminhada de 4 metros (TC4m). A nível de atividade 
física e o número de quedas no último ano foram avaliadas através do autorrelato. 
Resultados: As escalas mostraram uma correlação significativa com a maioria das 
medidas de equilíbrio postural, com a FES-I e o TC4m. A escala ABC-6 também 
apresentou correlação significativa com o padrão ouro para confiança no equilíbrio, a 
ABC-16. Conclusão: As escalas ABC-16 e ABC-6 apresentam uma boa validade e 
excelentes confiabilidades intra e interobservador e consistência interna. 
 
Palavras-chave: Reprodutibilidade dos resultados. Equilíbrio. Idosos 

TITLE: Validity and reliability of the short version of the Activities-Specific Balance 

Confidence Balance Scale (ABC-6) 

Abstract 

Introduction: Confidence in balance is defined as “an individual's ability to maintain 
balance while performing activities of daily living”. One of the most widely used tools to 
quantify confidence in the balance of individuals in the community is the Activities-
specific Balance Confidence (ABC) scale, both in the original version (ABC-16) and the 
short version (ABC-6). Objective: To evaluate the psychometric properties of the ABC-
16 and ABC-6 scales and the factors associated with confidence in balance. Methods: 
The confidence level in balance was assessed by ABC-16 and ABC-6. Balance was 
measured using the Berg Balance Scale (BSE), the modified Clinical Test of Sensory 
Interaction and Balance (mCTSIB) and the Unipodal Support (AU) test; fear of falling 
through the Falls Efficacy Scale-International (FES-I), and mobility through the 4-meter 
walk test (TC4m). The level of physical activity and the number of falls in the last year 
were assessed by self-report. Results: The scales showed a significant correlation with 
most postural balance measures, with FES-I and 4MWT. The ABC-6 scale also showed 
a significant correlation with the gold standard for balance confidence, the ABC-16. 
Conclusion: The ABC-16 and ABC-6 scales have good validity and excellent intra and 
interobserver reliability and internal consistency. 
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Keywords: Reproducibility of results. Balance. Seniors 

Introdução 
O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno mundial, no qual a 
população idosa apresenta um crescimento mais elevado em relação aos demais 
grupos etários (1). No Brasil, esse aumento ocorre de forma acelerada, podendo ser 
semelhante à atual estrutura etária de países desenvolvidos nos próximos anos (2). Há 
uma diminuição progressiva na capacidade funcional com o envelhecimento, resultando 
em redução de força dos membros inferiores e agilidade, acarretando em desequilíbrio 
postural. Tais mudanças podem impactar o desempenho do indivíduo idoso durante as 
Atividades da Vida Diária (AVD), como sentar e levantar de uma cadeira e recuperar 
rapidamente o equilíbrio quando alguém o empurra (4). MEDO DE CAIR O medo de cair 
é definido como uma preocupação constante em relação a quedas que leva um 
indivíduo a evitar determinadas atividades mesmo quando ele ainda é capaz de realizá-
la (24). Envolve três componentes: os fatores psicológicos (a reatividade autonômica 
acelerada, por exemplo), os fatores biológicos (como, por exemplo, andar muito 
lentamente para evitar quedas), e os fatores cognitivos (por exemplo, uma estimação 
subjetiva do nível de perigo e da habilidade de prevenir quedas). Portanto, uma 
avaliação destes três componentes poderia levar a uma estimativa mais acurada do 
risco de cair(25). Considerado um fator de risco independente para incapacidade, 
diminuição da qualidade de vida e diminuição da mobilidade (26), o medo de cair é 
relatado por mais da metade população idosa que reside na comunidade, com 
prevalência geralmente variando entre 21 a 85%(27). É percebido mesmo entre aqueles 
que não apresentam histórico de quedas e em atividades que eles ainda são capazes 
de realizar (28). Quando extremo, esse medo leva a perda de confiança para 
desempenhar diversas atividades, podendo levar a um declínio funcional, maior risco de 
quedas e reclusão social, afetando a qualidade de vida desses idosos (27, 29,30). A 
CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO A confiança no equilíbrio É definida como “a habilidade 
de um indivíduo de manter o equilíbrio durante a realização das AVD”, a confiança no 
equilíbrio é considerada uma maneira especifica de autoeficácia de uma situação que 
se relaciona com a capacidade percebida de equilíbrio postural(43).A confiança no 
equilíbrio pode, inclusive, afetar o desempenho em testes que avaliam o equilíbrio 
postural em idosos, além de ser considerada o melhor preditor de quedas nessa 
população(44,45). ABC-16 E ABC-6 Uma vez que os idosos tendem a apresentar menor 
confiança para desempenhar atividades geralmente realizadas fora de casa(29), fez-se 
necessário o uso de uma escala que avaliasse a autopercepção do equilíbrio também 
nessas condições. Descrita originalmente com 16 questões(43), a escala Activities-
specific Balance Confidence (ABC-16) foi desenvolvida para quantificar o nível de 
confiança (de 0 a 100%) do indivíduo que reside na comunidade ao realizar atividades 
específicas sem perder o equilíbrio(43). Ainda, escores na ABC-16 acima de 80% 
representam altos níveis funcionais, enquanto que escores entre 50 e 80% representam 
função física moderada e pontuações abaixo de 50% indicam baixo nível funcional(46). 
Foi traduzida e adaptada culturalmente para a população brasileira e mostrou boa ou 
excelente reprodutibilidade intraexaminador (ICC=0.94) e interexaminador 
(ICC=0.80)(49) em idosos entre 60 e 88 anos.Encontra-se ainda adaptada e com 
validade e confiabilidade bem estabelecidas para a populações de idosos da China(50), 
da Índia(51), do Canadá(52) e da Alemanha(53), por exemplo. Uma versão curta com 6 
das 16 questões da ABC-16 que representavam menor confiança (ABC-6) relatada 
pelos idosos foi desenvolvida por pesquisadores israelenses(54). A ABC-6 foi ainda 
validada em países como os Estados Unidos da América(55) e a Alemanha(56), onde 
ambos apresentaram fortes correlações entre as versões com 16 e 6 questões. 
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Metodologia 

 
Estudo metodológico para a avaliação das propriedades psicométricas das escalas 
ABC-16 e ABC-6 e os fatores associados a confiança no equilíbrio. Esta pesquisa seguiu 
as recomendações estabelecidas pelo Consensus-based Standards for the Selection of 
Health Measurement Instruments (COSMIN)(13,14). De acordo com o COSMIN, a 
validade é definida como “o quanto um instrumento de avaliação da saúde mensura o 
construto a que ele se propõe”. Já a confiabilidade é definida como “a medida na qual 
os escores dos pacientes são os mesmo em medidas repetidas sob diversas condições”. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da 
UFRN sob o parecer de número 1.959.808. Foram incluídos participantes voluntários 
que atenderam aos seguintes critérios: ter 65 anos ou mais; obter pontuações ≥22 
pontos na Prova Cognitiva de Leganés, o que indica boa capacidade cognitiva; ser 
capaz de permanecer de pé sem auxílio; não ter participado de algum programa de 
reabilitação do equilíbrio postural; ausência de doenças neurológicas; ausência de 
doenças sistêmicas sem controle medicamentoso; e aceitar participar da pesquisa e 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão: 
Idosos que sofreram quedas após o início do processo de coleta dos dados. 
Instrumentos Uma ficha de avaliação e identificação foi elaborada pelos pesquisadores 
com objetivo de caracterizar a amostra. Histórico de quedas e as doenças associadas 
foram avaliadas através do questionário inicial. As habilidades cognitivas básicas foram 
avaliadas pela Prova Cognitiva de Leganés (15,16). O medo de cair foi avaliado pela 
Falls Efficacy Scale – International (FES-I)(17). O modified Clinical Test of Sensory 
Interaction and Balance (mCTSIB), o teste de Apoio Unipodal (AU) e a Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB) foram utilizados para avaliar o equilíbrio postural. A EEB foi 
também foi utilizada para observar se há correlação (positiva ou negativa) entre esta e 
a autopercepção de confiança no equilíbrio por intermédio da escala ABC-6. A 
mobilidade foi avaliada por meio do Teste de Caminhada de 4 metros (TC4M), o qual 
mensura a velocidade média da marcha do idoso. A Geriatric Depressive Scale (GDS) 
foi utilizada para a avaliação da sintomatologia depressiva. Avaliação da confiança no 
equilíbrio A autopercepção da confiança no equilíbrio foi mensurada por meio das 
escalas ABC-16 e ABC-6. O avaliador questionou os participantes sobre a confiança no 
equilíbrio para desempenhar as atividades das questões em uma escala ordinal que 
varia entre “sem confiança” (0%) a “confiança total” (100%)(7,40,41). A pontuação total 
das escalas foi gerada por meio de uma média aritmética, na qual os escores dos itens 
foram somados e divididos pelo número total de questões da escala. A ABC-16 é 
composta por 16 questões e encontra-se traduzida e adaptada para a população 
brasileira, apresentando boa confiabilidade intra e interexaminador. Já a ABC-6 possui 
propriedades psicométricas similares à ABC-16, porém possui maior relação com as 
quedas em idosos que residem na comunidade(10,11). As 6 questões que compõem a 
ABC-6 são consideradas de moderada a alta complexidade, exigindo do paciente maior 
confiança no equilíbrio postural. Da escala completa, as questões 5, 6, 13, 14, 15 e 16 
foram escolhidas por Peretz et al. (2006)(10) para compor a ABC-6. Procedimentos da 
coleta A pesquisa foi realizada de abril a novembro de 2017. Após assinatura do TCLE 
os participantes foram avaliados em uma sala reservada no local de admissão, onde as 
informações do formulário de avaliação inicial e das avaliações clínica do equilíbrio 
foram coletadas. O idoso recebeu explicações sobre a pesquisa, seus riscos e objetivos 
e, em caso de concordância em participar da pesquisa, foi submetido a uma avaliação 
individual. No primeiro encontro foram coletadas as informações contidas na ficha de 
avaliação (dados sociodemográficos, dados clínicos e antropométricos e hábitos de 
vida). Após, foi observado o nível de capacidade cognitiva dos participantes por meio 
da PCL. Aqueles que atingiram pontuações abaixo ou igual a 22 não foram incluídos 
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nas próximas etapas da pesquisa. Ainda no dia 1, a avaliação da confiança no equilíbrio 
em porcentagem foi realizada por intermédio da aplicação da escala ABC-16. Além 
disso, foi observado se havia ou não presença de sintomatologia depressiva na 
população estudada por meio da escala GDS-15. Após 30 minutos, outro pesquisador 
reaplicou a escala ABC-16no intuito de avaliar a confiabilidade interexaminador. A 
ordem dos avaliadores para realização da entrevista foi realizada por meio de sorteio. 
Após uma semana, um dos examinadores aplicou a escala ABC-16 novamente para 
verificar a confiabilidade intraexaminador e um terceiro avaliador realizou a avaliação do 
medo de cair e das medidas clínicas do equilíbrio por meio da EEB, do teste mCTSIB e 
do teste de AU. O TC4M foi ainda empregado para mensurar a mobilidade dos 
participantes. Como a escala ABC-16 contém as questões da escala ABC-6, não foi 
necessário questionar as 6 questões separadamente. 
 
Resultados e Discussões 

 
158 idosos foram avaliados na primeira e segunda avaliações. 53 indivíduos (33,5%) 
não realizaram a terceira avaliação. O número de idosos que relataram sofrer de medo 
de cair foi mais de três vezes maior do que o número de idosos que não temem esse 
evento. Uma sensação de desequilíbrio também foi relatada pela maioria da amostra 
(58,1%). Os valores medianos da ABC-16 foram 85,0 (18,7–97,5) para homens e 74,4 
(11,9–100) para mulheres, enquanto homens e mulheres apresentaram mediana de 
76,7 (8,3–95,0) e 61,7 (0–100), respectivamente, para a ABC-6. O valor mediano do 
escore da ABC-16 e ABC-6 foi de 62,5 (18,1–91,9) e 50,0 (0–88,3), respectivamente, 
para os idosos que referiram tontura e 79,1 (11,9–100) e 68,3 (0 –100), respectivamente, 
para aqueles que não apresentaram queixa de tontura. Houve diferença 
estatisticamente significativa nos valores da mediana da confiança de equilíbrio entre 
homens e mulheres (p = 0,035 e p = 0,032, para ABC-16 e ABC-6, respectivamente) e 
entre presença e ausência de tontura (p = 0,012 e p = 0,008, para ABC-16 e ABC-6, 
respectivamente). Na análise da validade (Tabela 3), os escores da ABC-16 e ABC-6 
apresentaram correlação estatisticamente significativa com todas as medidas de 
equilíbrio postural, exceto pela primeira condição da mCTSIB, FES-I, GDS e velocidade 
da marcha (p < 0,05). O ABC-6 também apresentou correlação estatisticamente 
significativa com o padrão-ouro, o ABC-16 (r = 0,958, p Este estudo teve como objetivo 
avaliar as propriedades psicométricas da versão brasileira do ABC-16 e ABC-6. Ambas 
as escalas proporcionaram validade de construto, validade de critério e confiabilidade, 
sendo, portanto, útil para medir a confiança no equilíbrio de idosos brasileiros. 
Observou-se que tanto a ABC-16 quanto a ABC-6 estavam relacionados ao equilíbrio 
postural e ao desempenho de mobilidade, e também à autoeficácia em relação às 
quedas através da FES-I. Além disso, este estudo mostrou que alguns aspectos são 
preditivos de confiança no equilíbrio entre essa população, como medo de cair, 
desequilíbrio, número de quedas e prática de atividade física autorreferida. Foram 
observados uma forte relação entre a ABC-16, ABC-6 e o equilíbrio postural através 
Berg Balance Scale (BBS) e o desempenho da mobilidade, fornecendo suporte para 
que ambas as escalas sejam consideradas medidas válidas para avaliar a confiança do 
equilíbrio entre a população idosa. Esses resultados corroboram com estudos 
semelhantes que mostraram correlações positivas entre o equilíbrio postural e a 
confiança no equilíbrio [20,21]. A falta de confiança no equilíbrio leva a comportamentos 
de evitação que podem contribuir para o comprometimento do equilíbrio postural [22], 
que é considerado o segundo motivo mais frequente de queda [23]. O teste de AU 
apresentou maior correlação com a ABC-16 e a ABC-6 do que o mCTSIB, devido a sua 
capacidade de refletir melhor os desafios impostos pela escala ABC do que o mCTSIB, 
por ser considerado mais difícil de realizar [24]. A autoeficácia relacionada a quedas 
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esteve relacionada à menor mobilidade devido à restrição de atividade entre os idosos 
incluídos neste estudo. A velocidade de marcha mais lenta tem sido associada a menor 
confiança no equilíbrio entre idosos [25]. Um estilo de vida sedentário pode levar ao 
descondicionamento físico e à fragilidade [26], resultando em uma deterioração mais 
rápida dos sistemas musculoesquelético e sensorial [6]. Esse descondicionamento pode 
levar a um maior risco de queda e isolamento social, afetando negativamente a 
qualidade de vida relacionada à saúde desses indivíduos [4,5]. Uma forte correlação foi 
encontrada entre as medidas de confiança do equilíbrio e o medo de cair pela FES-I, o 
que corrobora com um estudo anterior [28]. Apesar de a FES-I ser bem conhecida na 
literatura como uma ferramenta para a avaliação do medo de cair, surgiu a discussão 
de que a escala avalia apenas o componente cognitivo desse construto. Esta teoria 
afirma que a FES-I avalia o mesmo construto da escala ABC, a autoeficácia relacionada 
a quedas (ou confiança no equilíbrio), que se refere às próprias crenças sobre sua 
capacidade [6]. Assim, possivelmente poderia explicar a correlação encontrada entre a 
FES-I e ABC-16 e ABC-6, que pode não ter sido maior devido à maior complexidade 
dos itens da escala ABC e a menor possibilidade de apresentar “efeito teto” em pessoas 
idosas relativamente saudáveis [5]. A consistência interna da ABC-16 e ABC-6 foi 
considerada excelente. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos 
anteriores [28,10,12,29,30]. Isso significa que as questões de ambas as escalas se 
correlacionam entre si e produzem pontuações semelhantes, e mediram um único 
construto unidimensional. As perguntas 1 e 4 da ABC-16 (andar pela casa e pegar uma 
latinha numa prateleira na altura dos olhos) e a pergunta 3 (esbarrarem em você em um 
lugar movimentado, cheio de gente) da ABC-6 apresentaram a menor correlação de 
itens. Apesar disso, a consistência interna permaneceu excelente; assim, não é 
necessário eliminar essas questões da escala. A confiabilidade intra e 
interexaminadores da ABC-6 também foi considerada excelente. Um estudo realizado 
com indivíduos da comunidade brasileira de 60 a 88 anos de idade também encontrou 
excelente confiabilidade intra-avaliador (CCI=0,94) para a ABC-16. No entanto, a 
confiabilidade entre avaliadores foi considerada boa (CCI=0,80), o que pode ser devido 
ao menor tamanho da amostra incluída (n=40) [31]. De acordo com o COSMIN, uma 
amostra de pelo menos 100 indivíduos deve ser julgada como adequada, e uma amostra 
composta de 40 indivíduos é considerada moderada [32]. O número de quedas no ano 
anterior e não praticar atividade física contribuíram negativamente para a confiança no 
equilíbrio. Um estilo de vida sedentário é uma condição muito comum entre a população 
idosa [34], e pode resultar em declínio funcional, restrição da participação social, 
alterações na marcha e equilíbrio [35]. A diminuição da mobilidade e a conseqüente 
atrofia muscular levam a quedas acidentais; um evento intimamente relacionado a um 
aumento do medo de cair e, portanto, menor confiança no equilíbrio [35]. A confiança 
no equilíbrio também foi considerada o melhor preditor de quedas e está ligada à 
recorrência de quedas entre a população idosa [36,37]. A ABC-16 diminuiu 
aproximadamente 2,2 pontos para cada medicamento tomado pelos sujeitos. O número 
de medicamentos tomados é relatado como importante fator de risco para quedas na 
população idosa, pois alguns deles podem contribuir para o equilíbrio postural e 
coordenação comprometidos [38]. Além disso, verificou-se neste estudo que a 
sintomatologia depressiva também contribuiu para reduzir a confiança no equilíbrio. A 
depressão também é considerada um fator de risco independente para quedas e está 
associada à ansiedade relacionada ao medo de cair entre os idosos [39]. O valor 
mediano do IMC encontrado neste estudo representa uma população obesa. A 
obesidade tem sido associada a um risco aumentado de quedas em aproximadamente 
25% dos idosos. Esta condição leva a várias doenças associadas, incluindo diabetes, o 
que também está relacionado à menor confiança no equilíbrio entre essa população. A 
idade também foi um preditor negativo de confiança no equilíbrio neste estudo. Esse 
resultado era esperado, uma vez que a probabilidade de desenvolver menor confiança 
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no equilíbrio aumenta com a idade [21]. O sexo não foi uma variável preditiva para 
confiança no equilíbrio no presente estudo. No entanto, observamos que as mulheres 
apresentam menor confiança no equilíbrio do que os homens na análise bivariada. As 
mulheres apresentam um declínio contínuo da força muscular e são mais propensas a 
viver com menor status funcional por longos períodos de tempo. Esse status leva-os a 
se tornarem mais dispostos a sofrer com dificuldades para realizar as AVD e cair. Da 
mesma forma, os idosos com queixa de tontura apresentaram menor confiança no 
equilíbrio. Essa falta de confiança pode ser devido ao medo de cair e à evitação de 
movimentos entre a população que sofre de tontura, pois tem capacidade limitada para 
realizar as AVD essenciais, como andar sozinho e fazer compras. Uma limitação deste 
estudo inclui a ausência da avaliação do equilíbrio postural dinâmico dos participantes, 
uma vez que os idosos relatam menos confiança no equilíbrio durante atividades ao ar 
livre. No entanto, usamos uma avaliação do equilíbrio funcional para minimizar isso. O 
número de quedas no ano anterior foi coletado por meio de perguntas na entrevista e 
pode levar a um viés de memória dos participantes. Apesar disso, um auto-relato de 
história de quedas é amplamente implementado e aceito em estudos epidemiológicos. 
Uma pequena parte da amostra incluída neste estudo pode ter contribuído para a 
ausência de significância preditiva de alguns resultados, principalmente com a variável 
tontura. No entanto, o fato de termos utilizado uma lista de verificação para melhorar a 
qualidade metodológica deste estudo pode ser considerado um ponto forte deste 
trabalho. Em conclusão, este estudo demonstrou que tanto a ABC-16 quanto a ABC-6 
apresenta boa validade geral de construto e critério, excelente consistência interna e 
confiabilidade intra e interexaminadores. Assim, essas escalas são ferramentas 
adequadas para avaliar a confiança no equilíbrio em idosos brasileiros residentes na 
comunidade e podem ser úteis para orientar os profissionais de saúde a estabelecer 
estratégias preventivas, a fim de evitar as complicações da baixa confiança no equilíbrio. 
Novos estudos com amostras maiores e que apresentem uma análise fatorial são 
necessários para verificar se as questões do ABC-6 são, de fato, mais representativas 
do equilíbrio postural para a população idosa brasileira. 
 
Conclusão 

 
Este estudo demonstrou que tanto o ABC-16 quanto o ABC-6 têm uma boa validade 
geral de construto e critério, excelente consistência interna e confiabilidade intra e 
interexaminadores. Assim, essas escalas são ferramentas adequadas para avaliar a 
confiança do equilíbrio em idosos brasileiros residentes na comunidade e podem ser 
úteis para orientar os profissionais de saúde a estabelecer estratégias preventivas, a fim 
de evitar as complicações da baixa confiança no equilíbrio.Fazendo estudos com 
amostras maiores e que apresentam uma análise fatorial é necessária para verificar se 
as questões do ABC-6 são, de fato, mais representativas do equilíbrio postural para a 
população idosa brasileira. 
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TÍTULO: Perfil antropométrico de trabalhadores de indústrias de grande porte do setor 

de transformação do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 
 
 
O presente estudo avaliou os indicadores do estado nutricional (IMC e Circunferência 
abdominal) dos trabalhadores de indústrias de grande porte do setor de transformação, 
vinculadas ou não ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Rio Grande 
do Norte, identificando as características socioeconômicas e biodemográficas destes, 
com o intuito de comparar os resultados obtidos entre as empresas vinculadas ao PAT 
e as não vinculadas. Para tanto, foi realizado um estudo observacional, transversal e 
prospectivo de natureza quantitativa, aplicando-se um questionário semiestruturado, 
com enfoque nos dados antropométricos (peso e estatura) e medida da circunferência 
abdominal que foram aferidos, para fins de determinação do perfil nutricional através do 
Índice de Massa Corpórea e classificação do risco cardiovascular. Os dados obtidos 
foram computados e analisados pelo Microsoft Excel®. A amostra foi composta por 284 
trabalhadores, sendo 47,54% trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT e 52,46% 
de empresas não vinculadas, com a maioria de 62% do sexo masculino, média de idade 
de 37,96 anos, escolaridade predominante de ensino médio completo com 57,4% e 
renda salarial média de 1,57 salários mínimos. De acordo com a classificação do IMC, 
apenas 36,3% dos trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT foram classificados 
como eutróficos, enquanto 32,2% dos trabalhadores de empresas não beneficiárias do 
PAT receberam a mesma classificação. A grande maioria dos trabalhadores apres 
 
Palavras-chave: Perfil antropométrico; programa de alimentação do trabalhador; 

TITLE: Anthropometric profile of large industry workers from the Rio Grande do Norte 

manufacturing sector. 

Abstract 

 
 
 
This study evaluated the indicators of nutritional status (BMI and waist circumference) of 
workers of large industries in the transformation sector, linked or not to the Workers' 
Food Program (WFP) of Rio Grande do Norte, identifying the socioeconomic 
characteristics and comparing the results obtained between the companies linked to the 
WFP and the non-related ones. For this, an analytical, cross-sectional and prospective 
observational study of quantitative nature was performed, applying a semi-structured 
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questionnaire, focusing on anthropometric data (weight and height) and measurement 
of waist circumference that were measured, for the purpose of determining the nutritional 
profil, Body Mass Index (BMI) and cardiovascular risk classification. The data obtained 
were computed and analyzed by Microsoft Excel®. The sample consisted of 284 
workers, being 47.54% workers from companies linked to the PAT and 52.46% from 
unrelated companies, with the majority of 62% male, mean age 37.96 years, complete 
high school as predominant education,  with 57.4%, and average salary income of 1.57 
minimum wages. According to the BMI classification, only 36.3% of workers in 
companies linked to the WFP were classified as eutrophic, while 32.2% of workers in 
companies not benefiting from the WFP received the same classification. Most of the 
workers presented BMI indicative of overweight, being overweight prevalent. Regarding 
waist circumference, the average among workers from WFP beneficiary com 
 
Keywords: worker's food program; anthropometric profile; 

Introdução 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são caracterizadas por um conjunto 
de condições multifatoriais, com início gradativo, prognóstico incerto e duração 
indeterminada (BRASIL, 2013). Diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, 
hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias são algumas das principais DCNT da 
atualidade, e são consideradas a maior causa de morbimortalidade no cenário global 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

O excesso de peso é visto como um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que juntas são a causa de 
morte de aproximadamente 70% da população adulta brasileira (AZEVEDO et al., 2014). 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2018), a obesidade vem se destacado 
como uma condição crescente em âmbito mundial. Foi constatado que, em 2016, 39% 
da população adulta apresentava sobrepeso e 13% dessa população foi considerada 
obesa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

É considerado que a obesidade representa o problema nutricional em maior ascensão 
no mundo, associado ao aumento do consumo de alimentos com elevada densidade 
energética, fonte de carboidratos simples e gorduras saturadas, em detrimento dos 
alimentos ricos em micronutrientes essenciais e fibras, uma vez que os hábitos 
alimentares de má qualidade são fatores determinantes para o desenvolvimento da 
obesidade (CEMBRANEL et al., 2017). Portanto, as alterações na qualidade da dieta, 
levam a maior prevalência do excesso de peso e, consequentemente, de doenças 
crônicas não transmissíveis (SOUZA, 2010). 

Visando controlar o aumento dessas prevalências e consequentemente frear o avanço 
dessas doenças, várias iniciativas têm sido adotadas, com vistas à promoção de hábitos 
alimentares e estilos de vida mais saudáveis (HYEDA; COSTA, 2017). Os locais de 
trabalho são considerados espaços estratégicos para a promoção de ações educativas, 
uma vez que grande parcela da população adulta realiza ao menos uma grande refeição 
nesses ambientes. As intervenções desenvolvidas nesses espaços podem produzir 
importantes benefícios para a saúde pública (BANDONI; SARNO; JAIME, 2011; 
FRANCO; CASTRO; WOLKOFF, 2013). 

Nessa perspectiva, implantou-se no Brasil o Programa de Alimentação do trabalhador 
(PAT) por meio da Lei nº 6.321 de 1976, com a finalidade de viabilizar a melhoria das 
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condições nutricionais dos trabalhadores, a fim de alcançar repercussões positivas para 
a qualidade de vida destes. Nesse sentido, o Programa destaca-se como a principal 
política pública de segurança alimentar e nutricional voltada para os trabalhadores e 
que, por sua natureza, relaciona-se diretamente com a proteção da saúde por meio da 
oferta de uma alimentação saudável e adequada (BRASIL, 2017). 

O estado nutricional do indivíduo está diretamente relacionado com as suas 
necessidades nutricionais e o equilíbrio do que está sendo consumido por ele. O 
requerimento nutricional, em associação com o consumo adequado dos nutrientes irá 
viabilizar uma qualidade de vida e proteção à agravos e DCNT. Desse modo, o estado 
nutricional é amplamente utilizado como um indicador confiável para desenvolvimento 
ou risco de DCNT. 

Com essas considerações, destaca-se a importância de desenvolver estudos de 
determinação do perfil nutricional de grupos populacionais com base em dados 
antropométricos, uma vez que seus resultados podem fortalecer políticas existentes, 
cuja finalidade seja da promoção da saúde e bem-estar da população atendida. Nessa 
perspectiva, a proposta desse plano de trabalho adquire relevância, uma vez que seus 
resultados poderão favorecer a elaboração de estratégias para a promoção da saúde e 
alcance dos objetivos do PAT, no que se refere a contribuir com a saúde, a produtividade 
e a qualidade de vida dos trabalhadores. 

 
Metodologia 

 

Para que os objetivos desse plano fossem alcançados, foi realizado um estudo 
observacional, transversal, prospectivo, englobando 6 indústrias de grande porte do 
setor de transformação, dos subsetores alimentos e bebidas, têxtil e minerais não 
metálicos, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. 

Foram incluídas na amostra, as indústrias que possuíam um quadro funcional com mais 
de 500 trabalhadores e que tivessem aceitado a participação na pesquisa por meio da 
assinatura da carta de anuência. Para serem entrevistados, os trabalhadores 
participantes deveriam ter idade superior a 18 anos e ter assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da realização da coleta de dados. 

Antes de iniciar ida em campo para a obtenção das informações, os entrevistadores da 
pesquisa passaram por um treinamento prévio, para fins de calibração em antropometria 
e aplicação dos questionários, além de reuniões voltadas para as questões de éticas 
em pesquisa, sobre a importância da participação dos discentes em trabalhos 
científicos, de como elaborar um TCLE, como encaminhar um projeto para o comitê de 
ética e, ainda, de como elaborar textos científicos. 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário semiestruturado, com vistas à 
anotação das informações pessoais, socioeconômicos, demográficos e antropométricos 
(peso, estatura e circunferência abdominal). O peso e estatura dos trabalhadores foram 
aferidos para a determinação do diagnóstico simples do estado nutricional, através do 
Índice de Massa Corpórea, definido pela equação: IMC= Peso/estatura em metros ao 
quadrado (QUETELET apud ANJOS, 1992), considerando-se a classificação 
preconizada para adultos. Para identificar o risco cardiovascular, foi utilizado a medida 
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da circunferência abdominal e adotada a classificação descrita para adultos de acordo 
com o sexo. 

Para a tomada de peso foi utilizada balança eletrônica da marca Tanita®, com 
capacidade de 150 kg e precisão de 100g. A estatura total foi obtida conforme a média 
de três mensurações, com um estadiômetro portátil da marca Stanley® (precisão de 1 
mm). A medida da circunferência abdominal foi feita com fita extensora da marca Sanny, 
com medidas em triplicata, considerando o valor médio final para a classificação. 

Posteriormente esses dados foram inseridos em planilhas do software Microsoft Excel 
® 2011, de onde obteve-se a estatística descritiva simples das informações de interesse 
do estudo a serem apresentadas em médias ou percentuais de distribuição. 

 
Resultados e Discussões 
 

Este estudo avaliou 284 trabalhadores de 6 indústrias de grande porte do Rio Grande 
Do Norte (sendo 3 vinculadas ao PAT e 3 não vinculadas), onde 62% da amostra é do 
sexo masculino, a média de idade de 37,96 anos, o ensino médio completo prevalente 
(57,4%) e renda salarial média equivalente a 1,57 salários mínimos. 

Em relação ao estado nutricional dos trabalhadores, foi identificado que dos 
trabalhadores da amostra pertencentes às empresas beneficiárias do PAT (n = 135), o 
IMC médio foi de 27,3 kg/m², indicando uma população com excesso de peso, onde 
38,5% se encontra em sobrepeso e 25,2% possui obesidade. Apenas 36,3% dos 
trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT apresentaram IMC indicativo de peso 
adequado. Ninguém apresentou baixo peso. Quanto à circunferência abdominal, a 
média foi de 90,8 cm e 54,8% dos trabalhadores de empresas beneficiárias do programa 
apresentaram indicativo de risco aumentado de doenças cardiovasculares. 

Os resultados obtidos pelos trabalhadores da amostra de empresas não vinculadas ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador (n = 149) indicaram que o IMC médio foi de 
27,1 kg/m², mostrando novamente uma população com peso excessivo, onde 1,3% da 
amostra se encontra em baixo peso e apenas 32,2% apresenta peso adequado. A maior 
concentração da amostra se encontra em sobrepeso 40,9% e 24,8% possui obesidade. 
Ao analisar a circunferência abdominal, a média obtida foi de 89,2 cm, com 48,3% da 
mostra indicando risco aumentado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar um perfil na amostra de maioria 
dos trabalhadores sendo do sexo masculino, com idade média de 37,96 anos e nível de 
escolaridade predominante de ensino médio e renda salarial de 1,57 salários mínimos. 
Tais resultados foram semelhantes aos do estudo realizado numa amostra de 
trabalhadores de empresas beneficiárias do PAT em São Paulo, Brasil. O estudo contou 
com maioria dos trabalhadores do sexo masculino, média de idade de 36,4 anos e nível 
de escolaridade de ensino médio (SARNO; BANDONI; JAIME, 2008). 

O perfil nutricional encontrado dos trabalhadores indicou que 63,7% dos funcionários de 
empresas beneficiárias do PAT estão com excesso de peso, e 65,7% dos trabalhadores 
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de empresas não vinculadas encontram-se na mesma situação, estando a maioria em 
condição de sobrepeso, e uma pequena parcela considerada eutrófica. Apesar de o IMC 
médio dos trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT (27,3 kg/m²) ter sido pouco 
maior que a média do IMC das demais indústrias (27,1 kg/m²), pode-se observar que há 
maior quantidade de trabalhadores com excesso de peso nas empresas não 
beneficiárias do programa. 

No Rio Grande do Norte, um estudo conduzido por Bezerra et al. (2017), corrobora com 
os resultados obtidos pelo presente estudo, uma vez que constatou que o IMC médio 
dos trabalhadores avaliados era maior do que 26,00 kg/m², indicando o peso elevado, e 
consequente fator de risco para o surgimento de DCNT. Na Bahia, um outro estudo 
desenvolvido por Costa et al. (2012), mostrou que 92% dos trabalhadores atendidos 
apresentaram IMC ≥ 25,0 kg/m², um resultado indesejável que indica uma maioria da 
amostra com excesso de peso. Portanto, é possível observar uma tendência entre os 
trabalhadores de estado nutricional de sobrepeso e/ou obesidade. 

Ao analisar a circunferência abdominal dos trabalhadores, é possível identificar que a 
média da circunferência foi 1,6 cm maior nos participantes que trabalhavam nas 
indústrias beneficiárias do programa de alimentação do trabalhador (90,8 cm), enquanto 
os trabalhadores das demais empresas apresentaram uma média de 89,2 cm. Além 
disso, há maior prevalência do risco aumentado para doenças cardiovasculares nos 
trabalhadores das empresas vinculadas ao PAT (54,8%) do que nos trabalhadores das 
indústrias não vinculadas (48,3%). 

 
Conclusão 

 

Com os resultados encontrados neste estudo é possível identificar que uma grande 
parcela dos trabalhadores de empresas vinculadas ou não ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador encontra-se em estado nutricional sinalizando para o excesso de peso, 
representando um maior risco para desenvolvimento de DCNT, além de risco 
aumentado para doenças cardiovasculares de acordo com o resultado indicado da 
circunferência abdominal. Foi também observado que o estado nutricional dos 
trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT é bem semelhante ao identificado nos 
trabalhadores das indústrias não beneficiárias, o que sinaliza a necessidade de 
investigações mais profundas e criteriosas sobre o alcance do objetivo do programa, 
tendo em vista a sua finalidade de melhoria de qualidade de vida e das condições 
nutricionais dos trabalhadores das indústrias e empresas que são vinculados a essa 
política pública. 

Quanto à experiência de participação no projeto de pesquisa e iniciação científica, posso 
afirmar que a vivência contribuiu de diversas formas para o meu crescimento pessoal e, 
principalmente, profissional, uma vez que foram aprofundados diversos temas 
relacionados ao projeto (ética, avaliação do estado nutricional, indicadores do estado 
nutricional, doenças crônicas não transmissíveis, escolhas alimentares etc.) e a 
aplicação dos aprendizados promoveu experiência prática como nutricionista e 
pesquisadora. 
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TÍTULO: Avaliação in vitro da microinfiltração coronária em dentes selados com 

materiais restauradores provisórios 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a microinfiltração coronária em dentes bovinos restaurados com 
materiais seladores provisórios submetidos previamente a obturação com o cimento 
Sealer 26. Materiais e Métodos: Foram utilizados 90 dentes bovinos armazenados em 
solução de timol a 0,1% até o momento de uso. Os dentes tiveram suas raízes cortadas 
4 mm abaixo do limite amelocementário, sendo posteriormente o canal radicular 
exposto, vedado com resina acrílica. Em seguida, realizou-se o acesso da câmara 
pulpar e a face externa de todo dente foi impermeabilizada com duas camadas de 
esmalte de unha e cianocrilato de etila. Os dentes foram distribuídos em 9 grupos (G1- 
Coltosol; G2- IRM; G3 – Protemp 4; G4- Bioplic; G5 a G8 – conferindo a mesma ordem 
associada à limpeza com etanol à 70%; G9 – controle positivo). Os grupos G1 a G8 
foram selados com o cimento endodôntico Sealer 26. Posteriormente, foram 
armazenados em estufa por 48 horas, submetidos à termociclagem (125 ciclos de 5° a 
55°C), e imersos em solução aquosa de azul de metileno à 2% por 24 horas. 
Transcorrido este período, os dentes foram limpos, cortados longitudinalmente no 
sentido vestíbulo-lingual e feito a leitura com paquímetro digital nas duas faces. 
Resultados: Os resultados demonstraram que o grupo G1 obteve os melhores 
resultados. O grupo G6 foi o único que obteve resultados semelhantes ao grupo 
controle. Conclusão: Todos os materiais testados apresentaram infiltração, sendo o 
Coltosol o material que obteve os melhores resultados. 
 
Palavras-chave: Azul de Metileno; Infiltração Coronária; Materiais Provisórios. 

TITLE: In vitro evaluation of coronary microleakage in temporary restorative materials. 

Abstract 

Objective: To evaluate coronary microleakage in bovine teeth restored with provisional 
sealer materials previously filled with Sealer 26 cement. Materials and Methods: 90 
bovine teeth stored in 0.1% thymol solution were used until the moment of use. The teeth 
had their roots cut 4 mm below the cementoenamel limit and the exposed root canal was 
later sealed with acrylic resin. Then, the pulp chamber was accessed and the external 
face of every tooth was waterproofed with two layers of nail enamel and ethyl 
cyanocrilate. The teeth were divided into 9 groups (G1-Coltosol; G2-MRI; G3-Protemp 
4; G4-Bioplic; G5-G8 - giving the same order associated with cleaning with 70% ethanol; 
G9 - positive control). Groups G1 to G8 were sealed with Sealer 26 endodontic cement. 
They were then stored in a greenhouse for 48 hours, thermocycled (125 cycles at 5 ° to 
55 ° C), and immersed in aqueous methylene blue solution at 2 ° C. % for 24 hours. After 
this period, the teeth were cleaned, cut longitudinally in the buccolingual direction and 
read with a digital caliper on both sides. Results: The results showed that group G1 
obtained the best results. The G6 group was the only one that obtained similar results to 
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the control group. Conclusion: All materials tested showed infiltration, and Coltosol was 
the material with the best results. 
 
Keywords: Methylene blue; Coronary Infiltration; Provisional Materials. 

Introdução 

A microinfiltração marginal coronária é uma preocupação constante na clínica 
odontológica, seja nas especialidades da endodontia, dentística ou prótese, como 
também na associação entre elas. Na endodontia a microinfiltração coronária pode 
ocorrer entre sessões caso o dente não venha a ser obturado ou pós obturação se 
houver demora na realização da restauração definitiva (SALAZAR- SILVA et al.,2004). 
Para se evitar a microinfiltração o material restaurador provisório deve selar 
hermeticamente a câmara coronária (FERRAZ et al.,2009; SEIXAS et al. 2008; 
BITENCOURT et al. 2010), apresentando propriedades favoráveis como vedamento 
marginal concomitante ao poder antimicrobiano (MUSHASHE et al., 2009), além de fácil 
manipulação, resistente à abrasão e compressão, estabilidade dimensional, e ainda 
deve evitar que as medicações intracanal entrem em contato com o meio externo. Para 
SEIXAS et al. 2010, o selador provisório não deve apresentar porosidades, nem interferir 
quimicamente com a medicação intracanal além de ser estético. Para OLIVEIRA et al. 
2005 os seladores provisórios devem apresentar biocompatibilidade com drogas 
farmacológicas empregadas, ser bactericida, não interferir no resultado admitido pelo 
restaurador, preservando tecidos dentários, dentina e polpa que possam estar expostas. 
Isso evitará a passagem de fluídos do meio bucal para a interface restauração provisória 
parede do canal (BITENCOURT et al. 2010; SEIXAS et al. 2010). A maioria dos 
materiais restauradores provisórios apresentam desvantagens, como fragilidade, falta 
de adesão, difícil remoção, baixa resistência à compressão e tração, alto custo, tempo 
de trabalho e como principal desvantagem, quando em contato com fluídos bucais por 
tempo prolongado, sofre solubilidade e desintegração (BITENCOURT et al. 2009). Este 
fato pode condenar o tratamento endodôntico, deixando o meio que se apresenta 
asséptico infiltrado por microrganismos ( PINHEIRO et al. 2010). Um outro fator 
relevante é que a literatura não traz evidências se os resíduos cimentos endodônticos 
pode deixados no interior da câmara pulpar, podem interferir no selamento provisório, o 
que poderá ocasionar a recontaminação do sistema de canais radiculares. Dentre os 
cimentos utilizados na endodontia, o Sealer 26 é um composto de Hidróxido de Cálcio 
e Óxido de Bismuto aglutinados por resina Epóxia, além possui boa estabilidade 
dimensional, capacidade seladora, adesão e radiopacidade satisfatória, além da boa 
compatibilidade aos tecidos periapicais. Já os materiais seladores provisórios mais 
utilizados são: Coltosol, IRM, Bioplic e Protemp4; apresentam respectivamente o tempo 
máximo de permanência na cavidade oral: uma semana, uma semana e meia, trinta 
dias e 10 meses, de forma geral selam a cavidade através de endurecimento químico. 
Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar in vitro a microinfiltração coronária 
de quatro diferentes materiais restauradores provisórios em dentes bovinos obturados 
com cimento endodôntico Sealer 26. 
 
Metodologia 

 
Obtenção dos dentes Para a realização deste experimento, foram utilizados 90 
elementos dentários de origem animal (bovina), obtidos no Matadouro Municipal Público 
de Ceará-mirim (RN). A escolha dos mesmos foi feita, por apresentarem anatomia 
interna semelhante ao dente humano, obedecendo aos seguintes critérios: bom estado 
de conservação, higidez, unirradicular, as coroas e raízes semelhantes em tamanho e 
volume. Após serem limpos em água corrente foram conservados em solução aquosa 
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de timol à 0,1% até a sua utilização (SEIXAS et al., 2010; SEIXAS et al., 2008). Preparo 
dos espécimes Inicialmente os espécimes foram lavados novamente em água corrente 
e para a padronização das raízes, com um lápis grafite (HB 2.0) delimitou-se 4 
milímetros abaixo da linha cervical (limite amelocementário), tomando como referência 
a superfície vestibular. Em seguida, as raízes foram cortadas com um disco flexível 
diamantado (KG Sorensen Brasil) acoplado na turbina de baixa rotação. Todos os 
dentes tiveram suas câmaras pulpares acessadas dando a forma triangular com base 
voltada para incisal. Esta etapa foi realizada usando-se uma turbina de alta rotação sob 
refrigeração com uma broca esférica 1015 (KG Sorensen Brasil) para o ponto de eleição 
e direção de trepanação, e com ponta diamantada troncocônica de extremidade inativa 
3081 e 3082 (KG Sorensen Brasil) sob refrigeração para conformar a forma de contorno 
e conveniência. Os espécimes foram então impermeabilizados com duas camadas de 
esmalte vermelho para unhas (Risqué, São Paulo, Brasil) e duas camadas de 
cianoacrilato de etila (super bonder- Loctite – Henkel Ltda, São Paulo) em toda a sua 
superfície externa, deixando um milímetro aquém da borda do acesso. Após a secagem, 
com a broca de extremidade inativa 3081 e 3082 (KG Sorensen Brasil) sob refrigeração 
removeram-se possíveis excessos existentes do esmalte de unhas (Risqué, São Paulo, 
Brasil) ou do cianoacrilato de etila (super bonder- Loctite – Henkel Ltda, São Paulo) 
próximos da borda do preparo. Divisão dos grupos e aplicação dos materiais Os grupos 
foram divididos conforme o Quadro 1. Quadro 1 – divisão dos grupos e procedimentos 
restauradores provisórios. Grupos Procedimento Grupo I Sealer 26 + Coltosol Grupo II 
Sealer 26 + IRM Grupo III Sealer 26 + Protemp 4 Grupo IV Sealer 26 + Bioblic Grupo V 
Sealer 26 + limpeza etanol 70% + Coltosol Grupo VI Sealer 26 + limpeza etanol 70% + 
IRM Grupo VII Sealer 26 + limpeza etanol 70% + Protemp 4 Grupo VIII Sealer 26 + 
limpeza etanol 70% + Bioblic Grupo IX Controle positivo – guta-percha bastão Uma vez 
dividido os grupos, Iniciou-se à manipulação do cimento obturador à base de Hidróxido 
de Cálcio e Óxido de Bismuto aglutinados por resina Epóxia, sealer 26 (Dentsplay) de 
acordo com as orientações do fabricante, com o auxílio de uma placa de vidro e uma 
espátula 24 (SSWHITE Duflex). Utilizando-se uma seringa BD de insulina foi inserido 
2cc de cimento obturador na câmara coronária do elemento dentário e com pelotas de 
algodão estéril espalhou o cimento contra as paredes. Passados 15 minutos, tempo 
necessário para a presa inicial do material, nos grupos I a IV foi inserido o material 
selador provisório conforme as orientações do fabricante, condizente com o respectivo 
grupo com uma espátula de inserção (SSWHITE Duflex). Já nos grupos V a VIII foi 
realizada a limpeza da câmara pulpar com etanol 70 % embebido em pelotas de algodão 
estéril, sendo padronizado o tempo de dois minutos para realização da limpeza. Em 
seguida, a câmara foi seca com uma pelota de algodão estéril e os seladores provisórios 
inseridos. Teste de microinfiltração Finalizada tal etapa os elementos dentários foram 
armazenados em sacos plásticos com uma gaze úmida em estufa à 37ºC por 48 horas, 
tempo estimado para todos os materiais seladores provisórios terem a presa concluída 
(OLIVEIRA et al., 2011; GIL et al., 2009; SEIXAS et al., 2008). Decorridas às 48 horas 
os elementos dentários foram termociclados (125 ciclos térmicos de 5º a 55ºC, com o 
tempo de imersão de 15 segundos) simulando as variações térmicas que os materiais 
sofrem na cavidade oral Com o término da ciclagem, os espécimes foram imersos em 
10 ml de azul de metileno a 2% por 24 horas (COUTO et al., 2010). Passado este 
período foram lavados em água corrente e secos; seccionados no sentido vestíbulo - 
lingual ao longo do eixo longitudinal do dente com um disco diamantado dupla face (KG 
Sorensen Brasil) em turbina de baixa rotação. Leitura da microinfiltração e análise 
estatística Utilizando Paquímetro digital, nas duas faces do mesmo espécime foi 
realizado a leitura da infiltração do corante de azul de metileno a 2%. Posteriormente, 
foi realizado a média da infiltração para cada espécime e os grupos comparados 
estatisticamente pelo Teste de Análise de Variância com nível de significância de 5%, 
utilizando o Programa Bioestat 5.3. 
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Resultados e Discussões 
 
RESULTADOS Os dados obtidos foram compilados, analisados e encontram-se 
dispostos no Gráfico 1. Observamos que o grupo G1 apresentou os menores valores de 
infiltração, seguido em ordem crescente pelos grupos G4, G5, G2, G8, G6, G3, G7 e 
G9. Gráfico 1 – Valores médios de infiltração em milímetros. Os valores foram avaliados 
estatisticamente com significância de 5%. Os resultados demonstraram que o grupo G1 
obteve os melhores resultados, não apresentando diferença estatisticamente 
significante (p>0,05) dos grupos G4 e G5. Da mesma forma, os Grupos G2, G3, G6, G7 
e G8 não apresentaram diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre si. O 
grupo G6 foi o único que obteve resultados semelhantes ao grupo controle, sem 
diferença estatisticamente significante (p>0,05). Tabela 1 – Grupos com as médias de 
infiltração em mm, Desvio Padrão e Porcentagem de infiltração. Grupos Média (mm) 
Desvio padrão* G1 - Coltosol 2,17 ±4,38e G2 - IRM 5,54 ±3,18bcd G3 - Protemp 4 7,62 
±3,43bc G4 - Bioplic 3,12 ±3,20de G5 - Coltosol + limpeza com álcool 70% 3,69 
±3,42cde G6 - IRM + limpeza com álcool 70% 7,40 ±1,31ab G7 - Protemp 4 + limpeza 
com álcool 70% 7,75 ±2,47b G8 - bioplic + limpeza com álcool 70'% 5,58 ±2,94bcd G9 
- controle positivo 8,40 ±2,05a *Letras desiguais representam diferença estatisticamente 
significante (p<0,05) DISCUSSÃO Após a realização de um tratamento endodôntico, a 
principal preocupação é com a possibilidade de infiltração marginal na interface 
dente/restauração provisória (Seixas et al. 2010). Isto justifica a importância do presente 
estudo que objetivou analisar a interferência do cimento endodôntico no selamento, 
utilizando quatro seladores atualmente utilizados na prática odontológica, com o 
principio de que o selamento deve ser o mais próximo possível do ideal, hermético 
(Bitencourt et al. 2010). Assim como Mushashe et al. em 2009, o presente estudo utilizou 
90 dentes bovinos por apresentarem anatomia interna do sistema de canais radiculares 
semelhante aos dentes humanos. Da mesma forma, preocupou-se com a padronização 
dos dentes, desde o acesso coronário (Couto et al. 2010, Bitencourt et al.2010, Gil et al. 
2009, Miranda et al. 2008, Fachin et al. 2007, Carvalho et al. 2007, Silveira et al. 2005, 
Marques et al. 2005), procedimento de impermeabilização (Seixas et al. 2010,Oliveira 
et al. 2011, Mushashe et al. 2009, Seixas et al. 2008, Fachin et al. 2007, Carvalho et al. 
2007) e a inserção dos materiais seguindo as recomendações dos fabricantes. Houve 
também a busca de simular as variações térmicas que os materiais sofrem na cavidade 
oral (MARQUES et al., 2005; COUTO et al., 2010), realizando assim a ciclagem térmica 
(125 ciclos térmicos de 5º a 55ºC, com o tempo de imersão de 15 segundos). Quanto 
ao controle positivo, a guta-percha foi o material de escolha por não apresentar adesão 
satisfatória ao tecido dentinário (Seixas et al. 2010, Fachin et al. 2007), logo 
possibilitando a penetração da solução aquosa de corante azul de metileno a 2% para 
identificar a infiltração pelas margens da cavidade já que esta substância marcadora 
utilizada para verificação in vitro apresenta partículas com tamanhos similares à 
produtos bacterianos de patogenicidade reconhecida (Oliveira et al.2011, Couto et al. 
2010, Bitencourt et al. 2010, Gil et al. 2009, Maranhão et al. 2008, Fachin et al. 2007). 
A maioria dos materiais restauradores provisórios apresentam desvantagens, como 
fragilidade, falta de adesão, dificil remoção, baixa resistência à compressão e tração, 
alto custo, tempo de trabalho e como principal desvantagem, quando em contato com 
fluídos bucais por tempo prolongado, sofre solubilidade e desintegração (BITENCOURT 
et al. 2010). Este fato pode condenar o tratamento endodôntico, deixando o meio que 
se apresenta asséptico infiltrado por microrganismos (PINHEIRO et al. 2010). Os 
presentes resultados confirmaram a fragilidade destes materiais, pois em todos 
ocorreram a microinfiltração, com ou sem a limpeza do cimento endodôntico. No 
entanto, cabe ressaltar que o Coltosol foi o material que melhor promoveu o selamento, 
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com ou sem remanescentes do Sealer 26. Estes resultados confirmam os estudos de 
COUTO et al. 2010, no qual foi testado o Coltosol, o Cimento de Óxido de Zinco e 
Eugenol (IRM), dentre outros materiais, em que o Coltosol apresentou maior eficiência 
de selamento que o IRM. Ademais, no presente experimento o Coltosol apresentou 
melhor resultado quando comparado também com Bioplic e Protemp 4. Estudos de 
Bitencourt et al. 2010; Gil et al.2009, que testaram o Bioplic e o Coltosol observaram 
que a maior porcentagem de infiltração ocorreu no Bioplic. No entanto, Fachin et al. 
2007, testou o Coltosol, IRM, Bioplic e demais materiais. Os resultados obtidos por não 
condizem com os encontrados no presente estudo, já que na sua pesquisa o Bioplic 
mostrou-se mais eficiente que o Coltosol. Porém, quando tanto o Bioplic quanto o 
Coltosol foram comparados ao IRM, os estudos (Fachin et al. 2007; Carvalho et al.2007) 
demonstram que este ultimo apresenta os piores resultados. Visando testar novos 
materiais com grande aceitação, dentres eles os resinosos, foi testado o Bioplic e o 
Protemp4, sendo que este ultimo não apresenta relatos na literatura. Comparando os 
dois, percebemos que o bioplic mostrou-se mais eficiente, devido a sua composição (Bis 
– GMA, dióxido de silício, grupos dimetacrilatos, carga orgânica), conforme descrito por 
GIL et al. 2009. Além disso, de é um material estético, de fácil remoção e 
fotopolimerizável, dando ao clínico uma maior segurança por poder adaptá-lo com 
precisão as margens cavitárias. Diferentemente do Protemp 4 (material bisacrílico) que 
apesar de ser um material resinoso, ter alta resistência mecânica e ser indicado para 
restaurações provisórias de longa duração, apresentou limitações quanto a sua 
aplicação, devido ao uso da ponteira, pois não confere ao cirurgião dentista precisão, 
no que diz respeito a adaptação do material nas paredes do preparo. Ademais, além 
destas características, o Protemp 4 apresentou resultados inferiores ao Coltosol, ou 
seja, foi o material que a presentou os piores resultados, sendo estes semelhantes ao 
IRM. Quanto a presença do cimento endodôntico Sealer 26, é certo que trata-se de um 
material que apresenta menor índice de solubilidade e mantendo-se dentro dos 
parâmetros da especificação 57 da ADA no quesito escoamento e desintegração 
(SCELZA et al. 2006). Destaca-se pela ótima atividade antibacteriana, atribuída à 
presença do hidróxido de cálcio, devido a alcalinização da dentina, havendo a 
precipitação de carbonato de cálcio entre a interface formada pela parede dentinária e 
material obturador. Logo os íons alojam-se nos túbulos dentinários, promovendo a 
vedação contra à infiltração. Estas características podem responder ao fato de que os 
presentes resultados demonstraram que quando o cimento foi limpo com etanol 70%, 
ocorreu um aumento na infiltração para todos os grupos. Apesar de não haver diferença 
estatística entre alguns grupos, como por exemplo o Coltosol com e sem a limpeza, 
podemos afirmar que a manutenção do cimento na câmara pulpar melhoraria a 
adesividade do Coltosol e consequentemente a proteção contra a infiltração. Baseados 
no que foi exposto, podemos concluir que o cimento Sealer 26 não interferiu no 
selamento provisório dos materiais restauradores e que foi o Coltosol é o melhor 
material a ser indicado para o uso clínico em dentes obturados com cimento endodôntico 
Sealer 26. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO 1) Todos materiais testados apresentaram infiltração. 2) O Coltosol foi o 
material que obteve os melhores resultados. 3) A limpeza com etanol 70% proporcionou 
uma maior incidência no percentual de infiltração. 4) A presença do Sealer 26 auxiliou 
no mecanismo de retenção dos materiais restauradores. 
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TÍTULO: Modelo de resposta à intervenção de habilidades morfossintáticas em 

estudantes monolíngues e bilíngues com risco para dislexia 

Resumo 

Com a iniciação da economia brasileira no mundo globalizado, mais crianças têm 
ingressado em escolas bilíngues, onde para um escolar ser considerado bilíngue, 
precisa é necessário ser inserido a, no mínimo, duas línguas diferentes. No entanto, 
este conceito ainda é discutido entre pesquisadores, que questionam a igualdade dos 
níveis de compreensão oral e leitora, fluência e escrita, que muitas vezes não são 
adquiridos de forma equilibrada em ambas as línguas. Portanto, para crianças com 
dislexia do desenvolvimento a aprendizagem escolar, principalmente a leitura e escrita, 
é um processo árduo, e as dificuldades são persistentes, especialmente na 
decodificação de palavras isoladas, refletida por prejuízo no processamento fonológico. 
O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho em habilidades do processamento 
fonológico de crianças bilíngues e monolíngues, diagnosticadas com dislexia do 
desenvolvimento. Trata de estudo de casos que avaliou quatro crianças com dislexia, 
duas bilíngues (GB) e duas monolíngues (GM) quanto ao processamento fonológico. Os 
resultados mostraram que os sujeitos bilíngues apresentaram 52 e 49 acertos em 
consciência fonológica, 74 e 67, e 26 e 24 pontos em memória de trabalho, nas provas 
de palavras e dígitos, respectivamente, e tempo menor na nomeação rápida. Pode-se 
concluir que, em nosso estudo, as crianças bilíngues com dislexia, se saíram melhor 
que as monolíngues, apesar de que em alguns testes elas ainda estarem abaixo da 
média. 
 
Palavras-chave: Bilinguismo. Dislexia. Processamento fonológico. 

TITLE: Response model to morphosyntactic skills intervention in monolingual and 

bilingual students at risk for dyslexia 

Abstract 
 

With the beginning of the Brazilian economy in the globalized world, more children have 
entered bilingual schools, where for a student to be considered bilingual, it needs to be 
inserted in at least two different languages. However, this concept is still discussed 
among researchers, who question the equality of the levels of oral and reading 
comprehension, fluency and writing, which are often not acquired in a balanced way in 
both languages. Therefore, for children with developmental dyslexia school learning, 
especially reading and writing, is an arduous process, and difficulties are persistent, 
especially in the decoding of isolated words, reflected by impaired phonological 
processing. The aim of this study was to compare the performance in phonological 
processing skills of bilingual and monolingual children diagnosed with developmental 
dyslexia. This is a case study that evaluated four children with dyslexia, two bilingual 
(GB) and two monolingual (GM) regarding phonological processing, phonological 
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awareness skills, phonological working memory and access to mental lexicon. The 
results showed that bilingual subjects had 52 and 49 correct answers in phonological 
awareness, 74 and 67, and 26 and 24 points in working memory, in word and digit tests, 
respectively, and shorter time in rapid naming. It can be concluded that in our study 
bilingual children with dyslexia fared better than monolingual children, although in some 
tests they are still below average. 

 
 
Keywords: Bilingual. Dyslexia. Phonological processing. 

Introdução 

A gradativa iniciação da economia brasileira no mundo globalizado explica o fato de, 
precocemente, mais criançasestarem sendo matriculadas em instituições bilíngues 
(FÁVARO, 2009). O desenvolvimento adequado da primeira língua, favorece e facilita a 
aquisição de uma nova língua, que traz influência positiva em habilidades da 
linguagem(BUTLER; HAKUTA, 2004). No Brasil, existe uma grande preocupação dos 
pais em relação a inserção de seus filhos em uma nova língua (SOUZA; LEITE, 2014). 

Sendo a aquisição da língua materna feita pela vivência do indivíduo com seus 
familiares, a aquisição da segunda língua pode ocorrer de duas formas diferentes. Uma, 
na qual o indivíduo é desde cedo apresentado a duas línguas, e outra, que aprende 
primeiro a materna e depois é inserido a outra.Desta forma, para que ocorra um ensino 
bilíngue, o escolar precisa ser exposto a, no mínimo, duas línguas distintas (MEGALE, 
2005). 

Apesar do conceito de bilinguismo ainda ser muito discutido entre pesquisadores e não 
haver um consenso, a teoria mais aceita é a de que o indivíduo bilíngue é aquele que 
fala de forma fluente duas línguas distintas. No entanto, existe alguns questionamentos 
quanto a igualdade dos níveis de compreensão oral e leitora, fluência e escrita, em 
ambas as línguas, que nem sempre se manifestam de forma equilibrada (FLORES, 
2005). 

Portanto, sabe-se que a aprendizagem do escolar no que se refere ao processo de 
aquisição da linguagem escrita, é nutrida de dificuldades, e isso ocorre devido a 
aprendizagem ser uma função cognitiva complexa. Essas dificuldades são comuns e 
refletem em um processo natural, porém as dificuldades que são persistentes devem 
ser investigadas(PRADO et al., 2012). 

Dificuldades de leitura e escrita, podem ser relacionadas a diversos fatores, como por 
exemplo, déficits visuais e/ou auditivos, fatores emocionais, familiares, sociais, entre 
outros (PRADO et al., 2012). O número de crianças com dificuldade de aprendizagem 
no Brasil cresce a cada dia e os profissionais devem estar sempre atentos a essas 
dificuldades, que nem sempre são consequências do sistema de ensino (MOUSINHO; 
NAVAS, 2016). 

A dislexia do desenvolvimento é um tipo de transtorno de aprendizagem, sendo o mais 
conhecido, e nos últimos anos, o mais pesquisado(RODRIGUES; CIASCA, 2019). 
Caracterizada pela dificuldade do indivíduo em decodificar palavras isoladas, reflete em 
prejuízo do processamento fonológico (SILVA; CRENITTE, 2014). 
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Dessa forma, a principal dificuldade relacionada a dislexia está associada com o 
processamento fonológico, no que diz respeito a consciência fonológica, memória de 
trabalho e acesso ao léxico mental, que por fim, resultam em alterações de leitura e 
escrita(SALGADO; CAPELLINI, 2008). 

Com isso, este estudo tem como objetivo comparar o desempenho de crianças bilíngues 
e monolíngues, diagnosticadas com dislexia do desenvolvimento, em habilidades do 
processamento fonológico. 

 
Metodologia 

 

Aspectos éticos 

Este trabalho trata-se de um estudo transversal descritivo e foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob número 1.012.635 Os pais 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o 
Termo de Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da 
pesquisa. 

Participantes 

Os integrantes deste estudo foram quatro crianças, com idades entre 8 e 10 anos, sendo 
duas do sexo feminino e duas do masculino, oriundas do laboratório de linguagem 
escrita, interdisciplinaridade e aprendizagem – LEIA, situado na clínica escola de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.Todos os indivíduos 
são estudantes de escolas da rede privada, da cidade de Natal/RN, portanto pareados 
conforme nível socioeconômico. 

Os participantes têm o diagnóstico interdisciplinar de dislexia do desenvolvimento. A 
amostra foi composta por conveniência, visto a necessidade de pareamento por 
diagnóstico e condição socioeconômica. Foram divididos em dois grupos, um formado 
por duas crianças bilíngues (GB) e o outro formado por duas crianças monolíngues 
(GM). 

Os critérios de exclusão do estudo foram: déficits visuais e/ou auditivos, 
comprometimento neurológico grave, síndromes ou transtornos psiquiátricos 
diagnosticados. 

Instrumentos 

-Consciência fonológica: Instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS) 
(MOOJEN,2003). Este teste é composto por 9 tarefas, como síntese, segmentação, 
identificação, produção, exclusão e transposição silábica e fonêmica.Essas tarefas são 
organizadas de forma que seus níveis de dificuldades crescem gradativamente. 
Primeiramente realiza-se a consciência silábica, que corresponde a primeira parte do 
teste, formada por nove itens, e a segunda parte do teste, fonêmica, formada por sete 
itens. O avaliador deve ler as instruções contidas no teste, além dos exemplos que estão 
presentes em cada quadro. Antes de iniciar o teste, o avaliador deve propor duas tarefas 
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iniciais, para ver como está a compreensão da criança. Algumas tarefas do instrumento 
irão precisar do auxílio de uma prancha com desenhos, na qual o avaliador irá pedir 
para a criança abrir cada figura de uma vez e realizar a atividade proposta, após isso 
ela deve fechar a figura e abrir a próxima, de forma que o avaliador diga as palavras 
apenas uma vez, se a criança pedir a repetição, deve-se considerar como incorreta. 
Cada acerto equivale a 1 ponto, sendo o total da consciência silábica 40 e a fonêmica 
30, totalizando 70 pontos. Seus resultados devem ser comparados com às hipóteses de 
escrita apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1991). 

-Memória de trabalho fonológica – teste de repetição de não palavras e dígitos (Grivol e 
Hage, 2011): O avaliador irá começar pela prova de não palavras que é composta por 
40 palavras inventadas e irá falar cada palavra que compõe a lista, pedindo para a 
criança repeti-las de forma imediata. Cada acerto na primeira tentativa equivale a 2 
pontos, se acertar na segunda vez recebe 1 ponto e atribui-se 0 quando ela não 
conseguir em nenhuma das tentativas. Após isso, o avaliador irá seguir para a prova de 
dígitos, formada por dígitos na ordem direta e inversa, sendo a forma de pontuação 
semelhante à das pseudopalavras. Os resultados apresentados se dão em relação a 
escolaridade e idade do indivíduo. 

-Acesso ao léxico mental: utilizou-se o Teste de nomeação automática rápida (RAN) 
(Snowling, 2000; Ramus et al., 2003) e o Teste de nomeação automática (TENA) 
(SILVA, 2015). Ambas as provas têm como objetivo estimar a capacidade do indivíduo 
em nomear uma sequência de estímulos, ou seja, irá medir a velocidade que a criança 
exibe em verbalizar de forma rápida um estímulo visual. Os testes também são 
semelhantes quanto a sua aplicação, sendo divididos em quatro subtestes, onde devem 
nomear cores, objetos, letras e dígitos. O profissional irá inicialmente fazer um treino 
com a criança, para ver se ela compreendeu o teste, e logo então, ele iniciará dispondo 
em frente ao indivíduo as pranchas, e deverá cronometrar o tempo de cada subteste. O 
TENA pode ser aplicado em crianças com faixa etária entre três anos e nove anos e 
onze meses. Os resultados são relacionados com a idade do escolar. 

Todos os testes foram realizados individualmente, em uma sala própria para pesquisa. 
Após a sessão de avaliação, todos os dados coletados foram anotados e separados em 
prontuários individuais e no fim, tabulados para análise. 

 
Resultados e Discussões 
 

Os resultados, nas provas de consciência fonológica, memória de trabalho e nomeação 
automática rápida, mostrou o desempenho de crianças bilíngues e monolíngues com 
dislexia do desenvolvimento, assim como seus valores de referência (Tabela 1 em 
anexo). 

Na prova de consciência fonológica, observou-se que a criança do sexo masculino 
bilíngue (S1) e a do sexo feminino também bilíngue (S3) apresentaram melhor 
desempenho no nível fonêmico e silábico, ficando em ambos os níveis acima da média. 
Já as crianças do GB não conseguiram chegar a média dos testes, em nenhum 
subteste. 

Quanto a prova de memória de trabalho, pode-se verificar que apenas o S1 ficou acima 
da média na prova de pseudopalavras e dígitos. O escolar monolíngue do sexo 
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masculino (S2) obteve pontuação acima da média apenas na prova de pseudopalavras 
e abaixo da média na de dígitos. Já a criança bilíngue do sexo feminino (S3) obteve o 
melhor resultado na prova de dígitos na ordem direta, ficando abaixo da média na prova 
de pseudopalavras e dígitos na ordem inversa. O sujeito S4 não consegui ficar acima 
da média em nenhuma das provas de memória de trabalho. 

Por fim, na prova de nomeação automática rápida, todos os escolares apresentaram 
resultados melhores que a média nos subtestes de objetos e dígitos. Porém o sujeito 
S2 apresentou o melhor desempenho que os demais participantes nos subtestes de 
objetos e cores, seguido pela criança bilíngue do sexo feminino, que também obteve 
resultados melhores que a média em todos os testes. O sujeito S1 ficou pior que a média 
apenas no subteste das cores. Já o S4 ficou pior que a média no subteste das letras. 

Quanto aos resultados, vale salientar que nas provas de memória de trabalho e 
nomeação automática rápida, os valores de referência utilizados, foram para crianças 
mais novas, com faixa etária de 7 anos, pois são os dados referenciados no teste. 
Entretanto, apesar das crianças deste estudo apresentarem idades superiores a estes 
valores, permaneceu-se com os instrumentos devido ao fato da literatura apontar que 
crianças com dislexia têm desempenho aquém da idade, nessas habilidades (MEDINA; 
SOUZA; GUIMARÃES, 2019). 

Com base nos dados de cada indivíduo, pode-se observar que os escolares bilíngues 
apresentaram melhor desempenho que os monolíngues, principalmente nas provas de 
consciência fonológica, concordante a outro estudoque comparou 89 crianças, bilíngues 
e monolíngues e utilizou um protocolo semelhante ao do presente trabalho, tendo como 
resultado o desempenho significativamente superior de crianças bilíngues, 
principalmente nas provas de nível fonêmico (LASCH, 2006). No entanto, tem-se alguns 
autores que em seus resultados não encontraram valor de desempenho adequado em 
habilidades de consciência fonológica, resultando em similaridade entre bilíngues e 
monolíngues (LASCH; MOTA, 2014). 

Por meio da análise dos dados deste estudo, pode-se observar que quanto a habilidade 
de memória de trabalho, apesar do S1 ter ficado acima da média, tanto os bilíngues 
quanto os monolíngues apresentaram dificuldades, o que corrobora os resultados de 
outra pesquisa que avaliou uma criança bilíngue diagnosticada com dislexia do 
desenvolvimento com desempenho abaixo do esperado,principalmente na repetição de 
dígitos na ordem inversa, onde o grupo controle apresentou valores superiores ao da 
criança com dislexia. Este mesmo trabalho declara que, independente da criança ser 
bilíngue ou monolíngue, se ela apresentar dislexia do desenvolvimento, a habilidade de 
memória de trabalho está prejudicada (LINDEN, 2013). 

Outros estudos evidenciaram que indivíduos bilíngues com desenvolvimento típico 
apresentam vantagem com relação a memória de trabalho, se comparado com 
monolíngues (Hickmann, Guimarães e Hickmann, 2017;Fleury e Avila, 2015). Assim, a 
segunda língua pode influenciar positivamente nas habilidades do processamento 
fonológico, considerando a desenvolvimento adequado quanto à linguagem. (FLEURY; 
AVILA, 2015) 

Assim sendo, crianças com dislexia do desenvolvimento podem apresentar o 
componente fonológico da memória de trabalho alterado, de forma que a aquisição da 
segunda língua não irá diminuir os prejuízos apresentados (LINDEN, 2013). 
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Autores, como Hickmann, Guimarães e Hickmann (2017) e Mazon et al. 
(2018)verificaram que a aquisição da segunda língua foi indiferente em relação a 
nomeação automática rápida, de forma que crianças bilíngues e monolíngues 
apresentaram valores semelhantes. Confirmando assim os dados coletados desta 
pesquisa, onde apesar da criança monolíngue ter apresentado o tempo melhor, foi 
pouco expressiva a diferença, mesmo estas apresentando diagnóstico de dislexia. 

Com base na análise dos dados da atual pesquisa, observou-se que o bilinguismo pode 
ser um fator positivo no desempenho de crianças com dislexia do desenvolvimento, já 
que os sujeitos bilíngues se sobressaíram sobre os monolíngues na maioria dos testes 
de processamento fonológico. Estes dados diferem-se dos encontrados no estudo de 
Linden (2013) no que diz respeito a memória de trabalho, na qual a criança com dislexia, 
mesmo sendo bilíngue, não apresentou valores acima do esperado, sendo todos os 
dados rebaixados. No entanto, tanto este trabalho como o realizado por Linden (2013), 
tiveram um baixo número de participantes, não sendo possível generalizar os 
resultados. 

O estudo apresentou algumas limitações, sendo a principal o número restrito de 
participantes, ocasionado principalmente pela falta de escolares bilíngues e 
monolíngues encaminhados ao laboratório LEIA, que estudem em instituições 
semelhantes em nível socioeconômico. 

Sugere-se que mais estudos na área sejam realizados para que uma maior quantidade 
de questionamentos possa novas respostas com maior precisão quanto a interferência 
de uma segunda língua no desempenho das habilidades de crianças com dislexia do 
desenvolvimento pode predizer o seu desenvolvimento. 

 
Conclusão 

 

No estudo aqui apresentado, às crianças bilíngues obtiveram melhor resultado na 
maioria das provas de processamento fonológico. Apenas no teste de nomeação 
automática rápida, as crianças obtiveram desempenho semelhante. Contudo, os 
resultados são pouco conclusivos quando comparados com a literatura, já que são raros 
estudos sobre crianças bilíngues e dislexia. Sugere-se então, que mais pesquisas sejam 
feitas nessa área, com o intuito de buscar maior consenso referente a interferência do 
bilinguismo no desempenho de crianças disléxicas quanto ao processamento 
fonológico. Estes achados podem auxiliar a melhor conduta destas crianças no 
ambiente escolar, proporcionando condições de aprendizagem da leitura em sala de 
aula. 
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TÍTULO: Nível de atividade física e comportamento sedentário de trabalhadores 

vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de óbitos 
no mundo e têm gerado perda na qualidade de vida. Entretanto, seu impacto pode ser 
revertido por meio de políticas públicas. O Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT) corrobora para alcançar esses objetivos desde 1976. Todavia, estudos têm 
demonstrado que trabalhadores vinculados a empresas cadastradas no PAT 
encontram-se com sobrepeso e obesidade. Por isso, realizamos um estudo descritivo, 
transversal, de natureza quantitativa, com trabalhadores de cinco indústrias vinculadas 
ao PAT, localizadas no Rio Grande do Norte, com o objetivo de avaliar o nível de 
atividade física e o comportamento sedentário desses trabalhadores. Para tanto, 
utilizou-se um questionário, envolvendo informações pessoais, sociodemográficas e de 
estilo de vida. A amostra contou com 121 trabalhadores, sendo 66% (n=80) mulheres e 
44% (n=41) homens. A média de idade da amostra foi de 40,4 (±9,3) anos, casados 
(66,9%), com ensino médio completo (49,6%), e renda mensal entre 1 e 2 salários 
mínimos. Em relação ao estilo de vida, observou-se que os trabalhadores possuem em 
sua maioria, nível de atividade física moderado (categoria 2) e gastam em média 7 horas 
por dia em comportamento sedentário o que reforça a importância do desenvolvimento 
novos estudos com essa população, com a finalidade de contribuir para o planejamento 
de ações voltadas para o incentivo da prática de atividade física e combate ao 
sedentarismo. 

 
 
Palavras-chave: Atividade física; comportamento sedentário; trabalhadores; 

TITLE: Level of physical activity and sedentary behavior of workers linked to the brazilian 

Worker's Food Program in Rio Grande do Norte 

Abstract 

Noncommunicable Chronic Diseases (CNCDs) are the leading causes of death 
worldwide and have led to loss of quality of life. However, their impact can be reversed 
through public policies. The Workers' Food Program (WFP) corroborates these goals 
since 1976. However, studies have currently shown that workers linked to WFP-
registered companies are overweight and obese. Therefore, we conducted a descriptive, 
cross-sectional quantitative study with workers from five industries linked to the WFP, 
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located in Rio Grande do Norte, with the objective of assessing the physical activity level 
and sedentary behavior of these workers. To this end, a questionnaire was used, 
involving personal, sociodemographic and lifestyle information. The sample had 121 
workers, 66% (n = 80) women and 44% (n = 41) men. The average age of the sample 
was 40.4 (± 9.3) years, married (66.9%), complete high school (49.6%), and monthly 
income between 1 and 2 minimum wages. Regarding lifestyle, it was observed that 
workers mostly have moderate level of physical activity (category 2) and spend an 
average of 7 hours a day on sedentary behavior, which reinforces the importance of 
developing new studies with this population, in order to contribute to the planning of 
actions aimed at encouraging physical activity and combating physical inactivity. 

 
Keywords: physical activity; sedentary behavior; workers; 

Introdução 

Os processos de industrialização e avanços científicos trouxeram grandes mudanças 
no estilo de vida dos seres humanos ao longo dos séculos. Com a modernização dos 
meios de transporte, facilidade na obtenção de alimentos e inserção de novas 
tecnologias no dia a dia, o homem tem se tornado cada vez mais dependente de práticas 
que caracterizam um estilo de vida sedentário, diferentemente de seus antepassados. 
Este cenário culminou em uma maior atenção com a prática de atividade física em 
diversos estudos, tendo em vista os seus efeitos positivos na prevenção de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e promoção da saúde. (VARGAS; PILATTI; 
GUTIERREZ, 2013). 

As DCNT são as principais causas de óbitos no mundo e têm gerado perda na qualidade 
de vida com limitações em atividades de trabalho e lazer. Apesar disso, seu impacto 
pode ser revertido através de intervenções de promoção de saúde, com redução de 
seus fatores de risco, entre eles, a inatividade física e hábitos alimentares inadequados 
(BRASIL, 2015). Nesse contexto, é de grande importância a implantação e uso de 
políticas públicas que incentivem a adoção de um estilo de vida saudável. Em relação 
aos trabalhadores, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) corrobora para 
alcançar desses objetivos. 

O PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 e tem como objetivo garantir 
aos trabalhadores o acesso à alimentação. Para isso, as empresas vinculadas ao 
programa recebem incentivos fiscais do Governo. Em contrapartida, as empresas 
devem fornecer refeições adequadas a seus funcionários, com o objetivo de melhorar o 
seu estado nutricional, preservando sua saúde e aprimorando assim seu desempenho 
no ambiente de trabalho (BRASIL, 2019). 

Entretanto, diversos estudos têm demonstrado que trabalhadores vinculados a 
empresas cadastradas no PAT encontram-se com taxas de sobrepeso e obesidade, o 
que pode favorecer o aparecimento de DCNT, acarretando em maiores danos à saúde 
e perda da qualidade de vida dessa população (BEZERRA, 2017; VELOSO, SANTANA, 
OLIVEIRA, 2007; SARNO, BANDONI, JAIME, 2008). 

Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de atividade 
física e o comportamento sedentário de trabalhadores de indústrias do setor têxtil 
vinculadas ao PAT no Rio Grande do Norte, com a finalidade de conhecer melhor o 
estilo de vida dessa população. 
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Metodologia 
 

Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizado um estudo descritivo, transversal, 
de natureza quantitativa, junto aos trabalhadores de indústrias vinculadas ao PAT 
localizadas na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

O plano de trabalho fez parte do projeto de pesquisa intitulado “Efeito a longo termo do 
Programa de Alimentação do Trabalhador sobre o estado nutricional antropométrico de 
trabalhadores da indústria de transformação”, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HUOL/UFRN, sob o parecer nº 2.087.237. 

O presente estudo foi realizado em cinco (05) indústrias do setor têxtil, cadastradas no 
PAT. As empresas foram escolhidas por meio de sorteio, e após declarar o aceite da 
pesquisa, cada empresa assinou sua carta de anuência autorizando a coleta de dados 
junto aos seus funcionários. Em seguida, também de maneira aleatória, foram 
selecionados os trabalhadores e aqueles que aceitaram participar da pesquisa, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A fim de obter os dados necessários referentes aos trabalhadores, foi utilizado um 
questionário semiestruturado, envolvendo informações pessoais, sociodemográficas e 
de estilo de vida. Para avaliar o estilo de vida dos trabalhadores foram analisados o nível 
de atividade física e o comportamento sedentário. 

A prática de atividade física foi avaliada utilizando uma versão adaptada do International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ, 2005), que é um instrumento validado e 
amplamente conhecido para determinar o nível de atividade física dos indivíduos de 
acordo com os METs por minuto. O MET refere-se a um valor de intensidade de 
exercícios e é múltiplo da taxa metabólica basal. Este valor corresponde à energia 
necessária para um indivíduo manter-se em repouso. A expressão do gasto de energia 
em METs representa o número de vezes pelo qual o metabolismo em repouso foi 
multiplicado, por exemplo, correr a quatro METs equivale a um gasto calórico quatro 
vezes maior do que o mesmo gasto quando estabelecido em repouso (COELHO-
RAVAGNANI et al., 2013). Este questionário leva em consideração todo esforço físico 
semanal, seja ele desempenhado em atividades de lazer e/ou domésticas, em seguida, 
de acordo com as atividades relatadas, os indivíduos são classificadoss em uma das 
três categorias do questionário, as classificações estão demonstradas no Quadro 1. 

O comportamento sedentário dos trabalhadores foi caracterizado por meio da aplicação 
do SIT Q questionnaire (LYNCH, 2014), este instrumento está dividido em sete (07) 
seções que quantificam o tempo usualmente gasto em atividades de baixo gasto 
energético, como assistir televisão, ler e realizar refeições. Cada seção traz perguntas 
sobre atividades em que o indivíduo realizou sentado ou deitado nos últimos doze (12) 
meses nos contextos de trabalho, transporte, atividades domiciliares e de lazer. Além 
disso, o questionário avalia separadamente os dias úteis e os dias de final de semana. 

Em seguida, todos os dados foram organizados em planilhas utilizando-se o Software 
Microsoft Excel® (2010), onde foram feitas as análises para descrição dos resultados. 
Para a caracterização da amostra utilizou-se: número absoluto de indivíduos e 
percentual para as variáveis categóricas, e média, desvio padrão e percentual para as 
variáveis quantitativas. 
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Resultados e Discussões 
 

Os resultados obtidos no presente estudo apresentam o perfil sociodemográfico e de 
estilo de vida de 121 trabalhadores de indústrias do setor têxtil, cadastradas no PAT. 
Dos 121 trabalhadores, 66% (n=80) são do sexo feminino e 44% (n=41) são do sexo 
masculino. A média de idade da amostra foi de 40,4 (±9,3) anos, se assemelhando de 
forma aproximada a média de idade obtida em um estudo realizado por Sarno et al., em 
2008, em trabalhadores de empresas beneficiadas pelo PAT, que foi de 36,4 anos (DP 
= 10,3). Quanto ao estado marital, maior parte da amostra relatou viver com algum 
companheiro (a) (66,9%), com maior predominância de indivíduos casados em ambos 
os sexos, sendo 51,3% das mulheres e 70% dos homens. 

Em relação ao nível de escolaridade, houve predominância dos trabalhadores com 
ensino médio completo (49,6%), abrangendo 15 homens e 45 mulheres, que foram 
classificadas em maior número no respectivo grupo; 9,1% da amostra possui graduação 
completa, sendo seis (06) homens e cinco (05) mulheres e apenas 0,8% (n=1) não 
possui nenhum grau de escolaridade. Esses resultados assemelham-se com os 
resultados de um estudo realizado na capital do Estado de Pernambuco, Recife, com 
funcionários de duas empresas do setor têxtil assistidas pelo PAT, onde também foi 
observada uma prevalência no número de trabalhadores com ensino médio completo 
(51,5%), e a predominância de mulheres nesse grupo (MESQUITA; MESQUITA, 2013). 
Quanto à renda mensal, a maioria dos entrevistados (95,0%) relatou receber entre um 
(01) e dois (02) salários mínimos, estando todas as mulheres dentro desse grupo. 
Apenas 14,63% dos homens declararam receber uma quantia superior a dois (02) 
salários. 

Quanto ao estilo de vida, o nível de atividade física e comportamento sedentário estão 
apresentados separadamente sob a forma de gráfico e de tabela, respectivamente. 

O Gráfico 1 demonstra o perfil dos trabalhadores das indústrias quanto ao nível de 
atividade física classificados em três categorias de acordo com o IPAQ, por sexo. 

Através desse gráfico, pode-se observar que maior parte dos trabalhadores avaliados 
estão classificados na categoria de nível moderado de atividade física, porém, sem uma 
diferença relevante entre os sexos. Na categoria de nível alto, as mulheres 
apresentaram uma predominância em relação aos homens, sendo 26% contra 17%, 
respectivamente. Além disso, na categoria de baixo nível de atividade física (01), houve 
a predominância de trabalhadores do sexo masculino (37%), em relação ao sexo 
feminino (24%). Desta forma, esses resultados demonstram que na amostra analisada, 
as mulheres são mais ativas que os homens, por estarem presentes em maior 
percentual nas categorias mais ativas, de acordo com o questionário. 

Em divergência aos resultados apresentados nesse estudo para nível de atividade física 
e comportamento sedentário dos trabalhadores, Sávio et al., (2008), em um estudo 
transversal realizado com uma amostra representativa de trabalhadores de ambos os 
sexos vinculados ao PAT no Distrito Federal, demonstrou que as mulheres 
apresentavam um menor nível de atividade física em relação aos homens. Além disso, 
os autores constataram que indivíduos do sexo masculino tinham cinco vezes mais 
chances de apresentar um nível de atividade física adequado para manutenção de um 
padrão adequado de saúde do que indivíduos do sexo feminino. Outro estudo realizado 
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com trabalhadores de uma instituição de ensino superior na Bahia, também demonstrou 
relação entre o nível de atividade física e o sexo, no qual indivíduos do sexo masculino 
apresentaram um maior nível em relação as mulheres (ROCHA et al., 2010). 

A Tabela 1 demonstra a média de tempo gasto em atividades de baixo gasto energético 
em horas por dia, por sexo. 

Pode-se observar que a amostra é homogênea quanto ao indicador de comportamento 
sedentário, tendo em vista que a média de horas por dia realizando atividades 
sedentárias é de 7,2 para o sexo masculino e 7,4 para o sexo feminino, com respectivos 
desvios padrões de 3,1 e 3,0. 

Um estudo realizado por Suzuki et al., em 2006, com objetivo de avaliar a média diária 
de tempo sentado e identificar fatores associados em adultos residentes no município 
de Ribeirão Preto em São Paulo, observou que o tempo médio gasto na posição sentada 
foi de 280,9 minutos, que equivale a aproximadamente 4,6 horas, estando bem abaixo 
dos resultados encontrados no presente estudo, que obteve uma média de 7,3 horas. 
Além disso, os resultados demonstraram que os adultos do sexo masculino 
apresentaram valores médios de tempo sentado maiores que as mulheres, com médias 
diárias de 5,10 e 4,50, respectivamente, diferentemente dos resultados apresentados 
na Tabela 2, que apresentaram as mulheres com uma média maior que os homens, 
ainda que com uma diferença de apenas 0,2. 

O comportamento sedentário tem sido caracterizado como um importante fator de risco 
para a saúde e desenvolvimento de DCNT, além de estar associado a maiores taxas de 
mortalidade por diversas causas. Ademais, a literatura mostra níveis mais elevados de 
saúde em indivíduos ativos quando comparados a indivíduos sedentários, levando 
assim a melhora na capacidade fisiológica na realização de atividades cotidianas e 
laborais, e aumento do senso de auto eficácia, fazendo com que o indivíduo se sinta 
com mais saúde. Contudo, estudos tem demonstrado que mesmo que o indivíduo seja 
fisicamente ativo, dependendo do exercício realizado, o mesmo pode não ser capaz de 
anular os efeitos adversos adquiridos por um alto tempo exposto a comportamentos 
sedentários (MIEKVE, 2013; VITTA, NERI, PADOVANI, 2006; KATZMARZY; LEE, 
2012; PLOEG et al., 2012). Esses dados evidenciam a necessidade de estratégias que 
combatam o sedentarismo nas populações e incentivem a prática de atividade física, a 
fim de diminuir os riscos à saúde e surgimento de doenças. 

 
Conclusão 

 

O estudo demonstrou que os trabalhadores das indústrias do setor têxtil beneficiadas 
pelo PAT, avaliados na pesquisa, possuem em sua maioria, nível de atividade física 
moderado, estando classificados na categoria 02, que representa aqueles indivíduos 
que praticam pelo menos 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Além 
disso, as mulheres mostraram-se mais ativas do que os homens. Em relação ao 
comportamento sedentário, a amostra apresentou uma média de 7h por dia gasto em 
atividades sedentárias, sem diferença entre os sexos. 

Por fim, reforçamos a importância do desenvolvimento de estudos que avaliem o estilo 
de vida dos trabalhadores vinculados ao PAT, com a finalidade de contribuir para o 
planejamento de estratégias de ação voltadas para o incentivo da prática de atividade 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1856 

 

física e combate ao sedentarismo com repercussões positivas para a saúde e qualidade 
de vida dessa população. 
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Quadro 1. Categorias de nível de atividade física segundo o International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ, 2005). 
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Gráfico 1. Perfil dos trabalhadores quanto ao nível de atividade física classificados em 
três categorias de acordo com o IPAQ, por sexo. 

 

 

Tabela 1. Média de tempo gasto por trabalhadores em atividades sedentárias convertido 
em horas por dia. 
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TÍTULO: FORÇA MUSCULAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIVENDO COM 

HIV PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

Resumo 

 

Crianças e adolescentes vivendo com HIV apresentam níveis indesejados de aptidão 
física, comportamento preocupante, pois essa condição se relaciona diretamente com 
o desenvolvimento de distúrbios fisiológicos que afetam a condição funcional dos 
indivíduos. O objetivo do estudo foi avaliar a força muscular e composição corporal de 
crianças e adolescentes vivendo com a infecção do HIV em condições de prática e não 
de exercício físico. Estudo do tipo descritivo de corte transversal. A amostra composta 
por 30 crianças e adolescentes, sendo 19 com HIV. Foram incluídas crianças e 
adolescentes com idades entre 6 e 18 anos. Na determinação da idade, sexo e prática 
de exercício físico aplicou-se uma anamnese. Para avaliação da composição corporal, 
utilizou-se a Absortometria Radiológica de Dupla Energia. A força muscular foi analisada 
pela força de preensão manual com dinamômetro. Os resultados mostraram que a 
composição corporal apresentou diferença estatisticamente significativa nos valores de 
massa total e percentual de gordura do braço entre os grupos com HIV e sem HIV 
(p<0,05); na força houve uma relação negativa para o grupo com HIV em comparação 
ao grupo sem HIV. Conclui-se que a composição corporal e a força muscular de crianças 
e adolescentes vivendo com HIV é prejudicada quando comparadas às crianças sem 
infecção. No entanto, crianças e adolescentes com HIV sob a condição de prática de 
exercício físico podem atenuar as alterações relacionadas a composição corporal. 

 
 
Palavras-chave: força, HIV, Exercício, composição corporal 

TITLE: MUSCLE FORCE OF CHILDREN AND TEENAGERS LIVING WITH HIV 

PHYSICAL EXERCISE PRACTICES 

Abstract 

 

Children and adolescents living with HIV have unwanted levels of physical fitness, which 
is a worrying behavior, since this condition is directly related to the development of 
physiological disorders that affect the functional condition of individuals. The aim of the 
study was to evaluate the muscle strength and body composition of children and 
adolescents living with HIV infection under conditions of practice and not exercise. 
Descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 30 children and adolescents, 
19 with HIV. Children and adolescents aged 6 to 18 years were included. In the 
determination of age, sex and physical exercise, an anamnesis was applied. For the 
body composition evaluation, the Dual Energy Radiological Absortometry was used. 
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Muscle strength was analyzed by handgrip strength with dynamometer. The results 
showed that body composition showed a statistically significant difference in the total 
mass and arm fat percentage values between the groups with and without HIV (p <0.05); 
in strength there was a negative relationship for the group with HIV compared to the 
group without HIV. It is concluded that body composition and muscle strength of children 
and adolescents living with HIV are impaired when compared to children without 
infection. However, children and adolescents with HIV under the condition of physical 
exercise may attenuate changes related to body composition. 

 
 
Keywords: strength, HIV, Exercise, body composition 

Introdução 

O tratamento medicamentoso da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) é com 
a Terapia Antirretroviral (TARV), na qual, promoveu mudanças relevantes no 
desenvolvimento da doença (DE MARTINO et al., 2000). Apesar disso, a condição 
crônica da aids, aponta a utilização do tratamento continuamente, o que causa alguns 
efeitos adversos como, o surgimento da Síndrome Lipodistrófica (anormalidades 
metabólicas e alterações na distribuição da gordura corporal), deixando-os mais 
susceptíveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (GAZZARUSO et al. 
2003; WERNER et al. 2010), juntamente ao prejuízo das aptidões físicas relacionadas 
a saúde, no caso, a composição corporal (VALENTE et al., 2005) e força muscular. 

Evidencia-se na literatura que a população pediátrica vivendo com HIV apresenta um 
nível de atividade física (NAF) inferior a indivíduos saudáveis (CARDOSO et al., 2014), 
revelando níveis indesejados de aptidões físicas (SOMARRIBA et al., 2013; RAMOS et 
al., 2012; SANTOS et al., 2013; CADE; PERALTA; KEYSER, 2002; BARROS et al., 
2006), comportamento esse preocupante, pois as aptidões físicas abrigam atributos 
biológicos que possibilitam proteção no surgimento e desenvolvimento de distúrbios no 
sistema orgânico e que estão diretamente relacionados com a força, resistência 
muscular, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal, aspectos 
esses, importantíssimos para as atividades de vida diária e/ou condição funcional dos 
indivíduos, que influencia diretamente na qualidade de vida dessa população (GUEDES 
et al., 2002). 

 
Metodologia 

 

-Tipo de pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com corte transversal (THOMAS; NELSON; 
SILVERMAN, 2012, p. 39 e 312). 

- População e amostra: 

A população foi formada por crianças e adolescentes de ambos os sexos vivendo com 
HIV/Aids (PVHA) com faixa etária entre 6 a 18 anos de idade e que faziam 
acompanhamento clínico nos Serviços de Atenção Especializada em HIV/AIDS (SAE) 
Natal/RN. 
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- Amostra: 

A amostra foi composta por 30 crianças e adolescentes, sendo 19 com HIV. Todos os 
responsáveis autorizaram a participação assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e as crianças assinaram o Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido (TALE). 

-Critério de Inclusão: 

Crianças e adolescentes entre 06 e a 18 anos, ambos os sexos, vivendo com HIV/Aids, 
usuários de TARV, fazendo acompanhamento clínico regular no Serviço de Atenção 
Especializada em HIV/Aids. 

-Critérios de Exclusão: 

Apresentaram qualquer tipo de condição aguda ou crônica que se tornou um fator de 
impedimento para a participação (limitação física ou mental). 

-Plano de recrutamento: 

Primeiramente foi contatada a Diretoria dos Serviços de Atenção Especializada em 
HIV/Aids (SAE), na cidade de Natal/RN, para explicar o objetivo da pesquisa e assinar 
a carta de anuência. Dada à autorização, esclarecimentos foram feitos sobre a pesquisa. 

Após os responsáveis legais terem conhecimento do objetivo do trabalho e aceitando 
que seus filhos participassem da pesquisa, participaram das entrevistas. 

Como o primeiro contato com responsáveis legais e crianças foram feitos nos SAEs, 
algumas informações preliminares foram observadas nos prontuários médicos, por 
exemplo: anamnese, informações mais recentes e também retrospectivas sobre 
parâmetros imunológicos (valores de carga viral, linfócitos TCD4+ e TCD8+, tempo/tipo 
da terapia antirretroviral, sintomas clínicos de evolução da infecção). 

Foram realizadas entrevistas individuais (aplicação de anamnese estruturada e 
questionários com as crianças e adolescentes vivendo com HIV/Aids. 

-Medidas éticas de proteção à confidencialidade e à privacidade: 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido (TALE) foram lidos e explicados de forma simples e objetiva aos 
responsáveis e aos menores participantes do estudo. A todos os participantes foram 
garantidos o sigilo e anonimato das informações e os dados coletados mediante a 
concordância dos participantes e a assinatura do TCLE e TALE. 

Todas as informações obtidas foram sigilosas e o nome dos participantes não foram 
identificados em nenhum momento, sendo os resultados utilizados para fins científicos, 
respeitando assim a dignidade e garantindo a autonomia dos indivíduos, assegurando 
sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 
manifestação expressa, pois ficou claro que a sua participação foi voluntária, o que 
significa que poderiam desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem 
que isso lhe trouxesse nenhuma penalidade. 
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-Avaliações: 

Para esta pesquisa, alguns instrumentos e procedimentos específicos foram 
necessários para a realização dos testes: 

Instrumentos de medida: 

-Anamnese: abrangeu aspectos sobre sexo, idade, escolaridade e hábitos de vida 
envolvendo a investigação sobre a prática regular de atividade física. 

- A avaliação de composição corporal: 

Foi realizada por meio do método indireto de Absortometria Radiológica de Dupla 
Energia – DXA (GE, modelo Prodigy Advance, software GE Lunar, Madison, EUA). 
Através do DXA, foi possível estabelecer estimativas sobre a quantidade de gordura 
total por regiões, assim como a massa livre de gordura. Para a realização do 
procedimento o avaliado ficou posicionado em decúbito dorsal sobre a superfície do 
próprio aparelho, onde o braço do scanner deslizou sobre o seu corpo, a uma distância 
de 80 cm e de maneira retilínea, realizando-se o rastreamento a partir da cabeça até os 
pés, com duração de aproximadamente 5 minutos. 

- A avaliação da força muscular dos membros superiores: 

Foi realizada pela força de preensão manual (FPM), mensurada por meio de 
dinamômetro de marca Jamar®. Esse protocolo apresenta alta reprodutibilidade em 
crianças/adolescentes (GERODIMOS; KARATRANTOU, 2013; ORTEGA et al., 2008; 
VAN DEN BELD et al., 2006). Para realização das ações musculares de preensão 
manual, o avaliado posicionou-se sentado, com o ombro aduzido e neutro, cotovelo 
flexionado a 90º, antebraço em posição neutra, punho entre 0º e 30º de extensão e 0º e 
15º de desvio ulnar. A barra móvel do dinamômetro foi ajustada ao tamanho da mão do 
avaliado para que permanecesse apoiada à altura da segunda falange dos quatro 
últimos dedos e a barra de apoio próxima às cabeças dos quatro últimos metacarpos. O 
avaliado realizou a maior tensão possível de flexão dos dedos com a preensão da barra 
móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do polegar. Durante a execução do 
teste não foi permitido nenhuma movimentação do cotovelo ou do punho para que 
acontecesse somente a flexão das articulações dos quatro últimos dedos. Foi solicitado 
que que o avaliado evitasse a participação do polegar na ação de preensão muscular. 
Serão realizadas três tentativas de forma alternada, em cada uma das mãos, sendo 
obtidas informações sobre a preensão manual da mão direita e esquerda. A preensão 
manual final foi resultante da média encontrada em cada mão (GUEDES, 2006, v.1, p. 
425). 

A tabulação dos dados foi realizada na planilha do Excel. A análise estatística foi feita 
no software SPSS 2.2. Uma análise descritiva sobre valores de frequência, médias e 
desvios padrões foi realizada. Em seguida foi utilizado o teste de normalidade. Ao 
encontrar parametria dos dados, para comparar os grupos com HIV e sem; praticantes 
de exercício físico (sim e não) foi utilizado o teste t para amostras independentes. Para 
todos os testes foi adotado um nível de significância de p<0,05. 

 
Resultados e Discussões 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1864 

 

 

As idades médias das crianças e adolescentes com HIV foi de 11,10±33,9 e das crianças 
e adolescentes sem HIV foi de 12,45±3,69. 

A tabela 1 apresenta resultados referente à caracterização das crianças e adolescentes 
com HIV e sem HIV. 

A tabela 2 apresenta os resultados referente aos valores de força e composição corporal 
das crianças e adolescentes com HIV e sem HIV. O principal resultado está na 
composição corporal, que apresentou diferença estatisticamente significativa nos 
valores de massa total e percentual de gordura do braço entre os grupos. É relevante 
citar ainda que a força das crianças e adolescentes que vivem com a infecção do HIV 
apresentam valores médios baixos ou prejudicados quando comparados ao grupo sem 
infecção. 

Na tabela 3 estão os valores de força e composição corporal de crianças e adolescentes 
apenas com a infecção do HIV, sendo analisado agora, a condição de prática de 
exercício físico (sim e não). Nessa análise, verifica-se que o principal resultado continua 
na “composição corporal”, apresentando diferença estatisticamente significativa nos 
valores de massa total, percentual de gordura total e percentual de gordura do tronco, 
mostrando que jovens com HIV que não praticam exercício físico são prejudicados 
nessa aptidão física. Verificou-se um comportamento contrário na força de preensão 
manual de ambas as mãos do grupo, observou-se que as crianças não praticantes de 
exercício físico apresentaram maiores valores 

Por fim, na tabela 4, também estão os valores de força e composição corporal de 
crianças e adolescentes, mas sem a infecção do HIV, sendo analisado também a 
condição de prática de exercício físico (sim e não). Os resultados apresentam-se 
similares aos encontrados em crianças com HIV, sendo também o principal achado “a 
composição corporal” (percentual de gordura total e percentual de gordura do tronco do 
grupo). 

O presente estudo objetivou avaliar a força muscular e composição corporal de crianças 
e adolescentes vivendo com a infecção do HIV em condições de prática e não de 
exercício físico, além de fazer comparações dos parâmetros com outro grupo que não 
apresentava o vírus. O principal achado no estudo foi que a “composição corporal” foi 
mais prejudicada, resultado esse representado pela diferença estatística observada. A 
justificativa, para tal resultado, está relacionado aos efeitos adversos das terapias 
antirretrovirais que também não poupam a população pediátrica, pois proporcionam 
alterações físicas e fisiológicas que podem comprometer a saúde geral (física, mental e 
social). 

Evidencia-se na literatura comportamento similares, como no estudo de Werner et al. 
(2010) que observou alterações de composição corporal. Tremeschin et al. (2011) 
também identificou que crianças e adolescentes infectados pelo HIV tratados com 
terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) apresentam parâmetros nutricionais 
comprometidos em comparação com um grupo controle saudável pareado. No estudo 
de Ramalho et al. (2015) verificou-se que crianças e adolescentes infectados pelo HIV 
e em TARV apresentam comprometimento em marcadores de composição corporal, 
apontando que essas anormalidades são consistentes com a precocidade clínica, 
deficiência na infecção pelo HIV adquirida verticalmente e com exposição a TARV. 
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Assim como no estudo de Brambilla et al. (2001) que encontrou comportamento de 
lipoatrofia periférica no grupo estudo, nos quais, indicam ser características específicas 
de crianças tratadas com HAART. 

Em seguida quando observamos em cada grupo (com HIV e sem HIV) diferentes 
condições de prática de exercício físico (sim e não), verificamos que o grupo com a 
infecção do HIV apresentou alterações negativas na massa total, percentual de gordura 
total e no tronco quando não estavam praticando exercício físico. 

A justificativa para os achados deve-se pelo fato do exercício físico possibilitar melhoras 
em padrões de aptidão física como na composição corporal, em virtude das práticas 
promoverem maiores gastos energéticos, e consequentemente diminuir valores 
relacionados a massa total e percentuais de gorduras. 

Esse comportamento está em concordância com o trabalho de Barros et al (2008) pois 
encontrou que grupo de criança soropositiva para o HIV em tratamento com 
antirretrovirais apresentam comprometimento de variáveis antropométricas. 

Tal contexto indica que crianças com infecção não praticantes de exercício físico 
apresentaram valores mais preocupantes quando comparadas ao grupo praticante, o 
que pode indicar uma maior predisposição ao desenvolvimento da lipodistrofia e 
alterações metabólicas (GAZZARUSO et al. 2003; WERNER et al. 2010). Sabe-se que 
a elevada prevalência de acúmulo de gordura abdominal juntamente a outras alterações 
merecem destaque, já que tais desordens são fatores de risco plausíveis para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, indicando por exemplo, a necessidade 
de uma maior monitorização cuidadosa a ocorrência de altas taxas de dislipidemia. 
Essas evidencias são encontradas na literatura (BARROS et al., 2006; WERNER et al., 
2010; RIBEIRO et al., 2010; JACOBSON et al., 2011; SONAGLIO et al., 2011). 

Nos dados de massa livre de gordura não encontramos diferença significativa, mas 
observou-se que não seguiu o mesmo comportamento, pois aqueles que não 
participavam de práticas de exercícios físicos apresentavam melhores resultados de 
massa livre de gordura. Esse comportamento pode ser explicado pela fisiologia humana, 
estudos sobre crescimento e desenvolvimento maturacional, pois durante a infância não 
é comum observarmos valores de muscularidade acentuadas. Essa sugestão está 
sendo dada, pois o estudo Guedes (1997) especifica que com o avanço da idade, 
principalmente, durante a puberdade há um acentuado ganho de massa muscular e 
ósseo. Corroborando com os achados de Silva (2002), que indicam que crianças a partir 
de 12 anos possuem uma quantidade maior de massa magra, especialmente as do 
gênero masculino. 

Analisando os grupos (ex.: “com HIV” e “sem HIV” – SIM EXERCÍCIO e NÃO 
EXERCÍCIO) verificamos comportamentos diferentes, pois a força de preensão manual 
em ambas as mãos apresentaram maiores valores no grupo dos não praticantes. 

A justificativa para tal resultado, deve-se as idades médias diferentes, pois tanto no 
grupo “com HIV” como “sem HIV” as crianças e adolescentes que faziam exercício, a 
idade média era menor (com infecção: 10,37 anos; sem infecção: 10,20), enquanto que 
no grupo não praticante (com infeção: 13,14 anos; sem infecção: 12,2) anos de idade. 
Fatores esses, que podem ser explicados por comportamentos biológicos como os 
maturacionais relacionados ao crescimento e desenvolvimento que influenciam 
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diretamente nos desempenhos dessas aptidões físicas (ZAMPIER et al., 2007; 
TOURINHO, 2017). 

O estudo de Cardoso (2014) concorda em parte com nossos achados, pois na sua 
amostra encontrou uma força de preensão manual de 23,75 ± 8,27 kgf, sendo 
considerada uma média intermediária quanto às encontradas na literatura com jovens 
não infectados. Já no presente estudo nossa média geral foi 16,04 ± 7,30 para braço 
direito e 15,13 ± 7,09 para braço esquerdo, demonstrando assim, ser um valor abaixo 
da média da literatura. No entanto, ainda no estudo de Cardoso (2014) verificou-se que 
a força aumentou em função dos estágios de maturação sexual (F=8,88; p<0,01) e, mas 
não diferiu entre os níveis de atividade física. Esse estudo reforça em partes nossas 
hipóteses. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que a composição corporal de crianças e adolescentes vivendo com HIV é 
prejudicada quando comparadas às crianças sem infecção. No entanto, crianças e 
adolescentes com HIV sob a condição de prática de exercício físico podem atenuar as 
alterações relacionadas a lipohipertrofia como acúmulo de gordura total e/ ou na região 
do tronco, causadas pelos efeitos adversos das terapias antirretrovirais. E a força 
muscular das crianças e adolescentes que vivem com a infecção do HIV apresentam 
valores médios baixos ou prejudicados quando comparados ao grupo sem infecção. 

Recomenda-se ao final desse estudo que a população pediátrica seja inserida em 
programas de exercícios físicos para que obtenham melhores comportamentos 
relacionados a saúde geral, minimizando o risco ao advento de doenças 
cardiovasculares, consequentemente, alcançar melhores condições para a qualidade 
de vida, além disso, é importante que para os próximos estudos se busque minimizar 
as diferenças de idade entre os participantes inseridos em cada grupo, para que fatores 
biológicos relacionados a maturação não apresentem discrepância que atinja 
diretamente os resultados, principalmente quando se for avaliar força. 
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Tabela 1 - Caracterização de crianças e adolescentes com HIV (n= 19) e sem HIV 
(n=11). 

 

 

Tabela 2 – Força e composição corporal de crianças e adolescentes com HIV (n= 19) e 
sem HIV (n= 11) 
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Tabela 3 – Força e composição corporal de crianças e adolescentes com HIV (n= 19) 

 

 

Tabela 4 – Força e composição corporal de crianças e adolescentes vivendo sem HIV 
(n= 11) 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS E QUALIDADE DE VIDA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ASMA 

Resumo 

Objetivo:Investigar a relação entre controle clínico da asma e condição socioeconômica 
na qualidade de vida de crianças e adolescentes com asma.Metodologia:Estudo de 
caráter transversal e exploratório com crianças e adolescentes com idade de 07 a 17 
anos,com diagnóstico clínico de asma. O controle clínico da asma foi avaliado pelos 
critérios estabelecidos pela Global Initiative for Asthma 2018.Para a avaliação de 
qualidade de vida foi utilizado o questionário Pediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire(PAQLQ).O nível socioeconômico foi avaliado foi avaliado por meio dos 
critérios da Classificação Econômica Brasil.Para verificar a relação entre controle da 
asma e qualidade de vida,foi utilizado o pelo teste de t de student e seu correspondente 
não paramétrico,Mann-Witney.Para analisar a relação entre condição socioeconômica 
e qualidade de vida,utilizou-se a correlação de Pearson e seu correspondente não 
paramétrico,Spearman.Resultados:Participaram  78 crianças/adolescentes com 
asma,da classe econômica C1 e C2,  54,7% possuíam asma controlada/parcialmente 
controlada e 45,3% não controlada,média de 5,01± 1,11 pontos no escore total do 
PAQLQ.Houve correlação significativa e fraca entre a pontuação do questionário 
socioeconômico e PAQLQ nos domínios média toral r=0,23;p=0,04, função emocional 
r=0,28;p=0,01, limitação de atividade física rho=0,28;p=0,001.Conclusão:Os 
dados sugerem relação entre nível socioeconômico e qualidade de vida de crianças e 
adolescentes com asma. 
 
Palavras-chave: Asma. Controle clínico. Condição socioeconômica. Qualidade de vida 

TITLE: Relationship between clinical variables and quality of life of children and 

adolescents with asthma 

Abstract 
Cross-sectional and exploratory study with children and adolescents aged 7 to 17 years, 
with clinical diagnosis of asthma. Clinical management of asthma was assessed by the 
criteria established by the Global Initiative for Asthma (2018). To evaluate the quality of 
life, the questionnaire Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) was used. 
The socioeconomic level was evaluated and evaluated using the criteria of the Brazilian 
Economic Classification (CCEB). The data were analyzed by the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version 22.0, to verify the relationship between asthma control 
and quality of life, was used by the student t test and its non-parametric correspondent, 
Mann-Witney. To analyze the relationship between socioeconomic condition and quality 
of life, the Pearson correlation and its nonparametric correspondent, Spearman, were 
used. Results: 78 children / adolescents with asthma, of economic class C1 and C2, 41 
(54.7%) had controlled / partially controlled asthma and 34 (45.3%) uncontrolled asthma, 
mean of 5.01 ± 1.11 points in the total PAQLQ score. Affected and significant between 
socioeconomic diagnosis and PAQLQ in the mean domains of r = 0.23; p = 0.04, 
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emotional program = 0.28; p = 0.01, physical activity limit rho = 0.28; p = 0.01. 
Conclusion: The data suggest that there is a relationship between socioeconomic level 
and quality of life of children and adolescents with asthma. 
 
Keywords: Asthma. Clinical control. Socioeconomic condition. Quality of life. 

Introdução 

A asma é uma doença crônica caracterizada por um processo inflamatório das vias 
aéreas, sendo definida pela presença de sintomas respiratórios tais como: falta de ar, 
aperto no peito, tosse e limitação variável do fluxo expiratório (GLOBAL INITIATIVE FOR 
ASTHMA, 2019). Considerando o Brasil, a asma é um grave problema de saúde pública, 
que gera um alto impacto na saúde crianças e adolescentes. Apesar da redução da taxa 
de morte observa-se uma tendência de aumento da prevalência da doença entre 
crianças e adolescentes (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA, 2018). No Brasil, e 
prevalência da asma em torno de 20% na população pediátrica (SOLÉ et al., 2014). 

O aumento da ocorrência de sintomas e a repercussão da asma sobre o indivíduo está 
intimamente relacionada com a falta de controle da doença (ALI GAZZOTTI et al., 2013). 
Quando não controlada, a asma impacta negativamente a qualidade de vida dos 
indivíduos (CARDOSO et al., 2017). Os fatores que interferem na qualidade de vida de 
crianças e adolescentes com asma advêm de múltiplas condições, incluindo o controle 
clínico da doença e a condição socioeconômica da população (PETSIOS et al., 2013). 
Entretanto, apesar de ser uma doença crônica, a asma possui tratamento, sendo 
possível controlar os seus sintomas por meio de um manejo adequado (GLOBAL 
INITIATIVE FOR ASTHMA, 2019). O manejo adequado da asma pode ser favorecido 
com a inclusão de uma avaliação rotineira que deverá incluir o controle da asma, 
considerando controle de riscos futuros para eventos adversos, aderência ao 
tratamento, e a presença de comorbidades que poderiam contribuir para a exacerbação 
dos sintomas a qualidade de vida (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA, 2019). 

A associação entre qualidade de vida e controle clínico da asma encontra-se 
frequentemente descrita na literatura e em estudos prévios (LI et al., 2013; LUYSTER 
et al., 2012; URRUTIA et al., 2012). Entretanto, a relação entre controle clínico, 
qualidade de vida e condição socioeconômica, ainda não foram claramente elucidadas, 
considerando a população pediátrica brasileira. Além disso, poucos estudos avaliam a 
população de adolescentes separadamente para verificar a relação entre o controle 
clínico da asma e a qualidade de vida (AMARAL et al., 2014). Diante do exposto, o 
objetivo do presente estudo é investigar a relação entre controle clínico da asma e 
condição socioeconômica na qualidade de vida de crianças e adolescentes com asma. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal e exploratório. A amostra foi delimitada 
por conveniência, a partir do encaminhamento médico de um centro de referência de 
tratamento da asma localizado no município de Natal – RN. Foram incluídas crianças e 
adolescentes com idade de 07 a 17 anos, com diagnóstico clínico de asma, de acordo 
com os critérios da Global Initiative for Asthma (2018). As crianças e adolescentes só 
foram incluídas no estudo após a sua concordância por meio do Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido (TALE), mesmo que os pais e/ou responsáveis tenham externado 
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seu consentimento por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
As crianças e adolescentes não poderiam apresentar infecção respiratória aguda nas 
últimas duas semanas que precederam o início da coleta; histórico de cirurgias torácicas 
ou abdominais recentes; doenças respiratórias crônicas associadas. As crianças e 
adolescentes que apresentassem incapacidade de realizar ou compreender os 
procedimentos necessários; que faltassem às coletas durante o período pré-definido; ou 
apresentassem algum sintoma agudo do trato respiratório durante a coleta seriam 
excluídas do estudo. 

Foram realizadas avaliações de controle clínico, qualidade de vida e nível 
socioeconômico, descritos a seguir. O nível de controle da asma foi avaliado por meio 
dos critérios estabelecidos pela Global Initiative for Asthma (2018). Para a avaliação de 
qualidade de vida foi utilizado o questionário Pediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire (PAQLQ). O questionário PAQLQ foi originalmente desenvolvido na 
língua inglesa e foi posteriormente adaptado e validado para uso na população brasileira 
de 7 a 17 anos (JUNIPER et al., 1996; LA SCALA; NASPITZ; SOLE, 2005; SARRIA et 
al., 2010). Este questionário contém 23 itens divididos em três domínios, sendo estes: 
limitação das atividades (5 itens), sintomas (10 itens) e função emocional (8 itens). O 
escore pode ser feito a partir da média por domínio e total. Considerando o seu formato 
estrutural e conceitual, o PAQLQ pode ser utilizado no formato autoaplicável ou 
respondido por meio de entrevistas. A avaliação socioeconômica foi realizada por meio 
do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) descrito pela Associação 
Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP) (KAMAKURA; MAZZON, 2016). 

A análise dos dados foi realizada utilizando o Software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows, considerando-se nível de significância de 
5%. A normalidade de distribuição dos dados foi investigada utilizando o teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Na análise descritiva dos dados quantitativos, foram utilizadas 
medidas de tendência central e dispersão, e para os dados categóricos, foram utilizadas 
frequências absolutas e relativas. Para verificar a relação entre controle da asma e 
qualidade de vida, foi utilizado o teste de t de student e seu correspondente não 
paramétrico, Mann-Witney. Para analisar a relação entre condição socioeconômica e 
qualidade de vida, utilizou-se a correlação de Pearson e seu correspondente não 
paramétrico, Spearman. Os valores recomendados pelo British Medical Journal para a 
correlação foram considerados como referência, sendo correlação muito fraca (0,00 a 
0,19), fraca (0,20 a 0,39), moderada (0,40 a 0,69), forte (0,70 a 0,89) e muito forte (0,90 
a 1,00). O poder da amostra final foi calculado a posteriori no software G*Power versão 
3.1, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram poder de 
82% para detectar como significativas correlações iguais ou superiores a 0,32. 

 
Resultados e Discussões 
 

Participaram do estudo 78 crianças/adolescentes com idade média de 10,79±2,53 anos, 
sendo 44 do sexo masculino (56,4%). Nenhum participante foi excluído do estudo. No 
que diz respeito à classificação econômica, os indivíduos se enquadraram em média, 
nas classes C1 e C2 (baixa classe média), sendo a faixa da variação da renda familiar 
dessas classes de R$ 1.195 a R$ 726. Considerando o controle clínico 41 (54,7%) 
possuíam asma controlada/parcialmente controlada e 34 (45,3%) não controlada. Não 
houve significância ao comparar controle clínico com qualidade de vida (tabela 13). 
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Os resultados do teste de correlação entre controle clínico com a pontuação obtida no 
questionário socioeconômico não houve significância p=0,83. As correlações da 
pontuação do questionário socioeconômico com a pontuação obtida por domínios no 
questionário de qualidade de vida (PAQLQ) podem ser verificadas na tabela 2. 

A avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes com asma ainda é pouco 
abordada na literatura em comparação com a população adulta. Em nosso estudo foi 
possível encontrar associação entre a condição socioeconômica e qualidade de vida 
nos domínios do questionário PAQLQ: função emocional, limitação de atividade física e 
escore total. 

Em nossos resultados não houve significância ao comparar controle clínico com 
qualidade de vida. No entanto, estudos demonstram que a redução na qualidade de vida 
dos indivíduos com asma é proporcional ao grau de atividade da doença (FURTADO et 
al., 2018; MATSUNAGA et al., 2015). De fato, em nosso estudo as menores pontuações 
obtidas no questionário PAQLQ foram observadas no grupo considerado não 
controlado, sendo então comparáveis aos resultados encontrados por (FURTADO et al., 
2018). A análise de Matsunaga e cols (2015) (MATSUNAGA et al., 2015) possuí 
sistemática semelhante a nossa. Ao comparar indivíduos com diferentes níveis de 
controle clínico classificados pela Global Initiative for Asthma (GINA), o grupo com asma 
não controlada obteve maiores valores no questionário PAQLQ. 

Ao mensurar o impacto da asma nas atividades da vida diária e na saúde, Gazzotti e 
cols (2013) (GAZZOTTI et al., 2013) referiram que indivíduos com asma não controlada 
ou parcialmente controlada apresentavam maior impacto da doença em seu cotidiano. 
Conforme nossos resultados e com os estudos supracitados, repercussões na 
qualidade de vida são evidenciadas mesmo em indivíduos com asma considerada 
parcialmente controlada. Em consonância com os objetivos propostos pela GINA 
(2019), o controle adequado dos sintomas, a fim de manter os níveis considerados 
normais de atividade e a prevenção de exacerbações são metas almejadas, 
independente do nível de controle da asma. 

As correlações entre qualidade de vida e condição socioeconômica foram fracas, mas 
significativas nos domínios escore total, limitação de atividade física e função emocional. 
Tais domínios estão situados entre os menos comprometidos na amostra. 

Em observações anteriores a relação entre qualidade de vida com nível socioeconômico 
ainda é considerada inconsistente em indivíduos com asma: alguns estudos relatam 
correlações positivas (DIDSBURY et al., 2016; SAHNI et al., 2017; SZYNKIEWICZ et 
al., 2013), negativas (AMARAL et al., 2014; REICHENBERG; BROBERG, 2000; 
REIMBERG et al., 2018) ou inconsistentes (HANCOX, 2004). Uma justificativa para tais 
achados pode ser as disparidades socioeconômicas encontradas em diferentes países 
(SINHAROY; MITRA; MONDAL, 2018). 

Alguns estudos (DIDSBURY et al., 2016; SZYNKIEWICZ et al., 2013) mostraram que 
indivíduos com melhor condição socioeconômica relatam níveis superiores de qualidade 
de vida. Dissbury e cols (2016) e Szynkiewicz e cols (2013) (DIDSBURY et al., 2016; 
SZYNKIEWICZ et al., 2013) notaram associação estatisticamente significativa entre 
maior nível de escolaridade dos cuidadores e qualidade de vida. Tal achado corrobora 
com a associação encontrada em nosso estudo como possível justificativa, tendo em 
vista que a maioria dos responsáveis das crianças/adolescentes possuíam nível 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1874 

 

educacional médio ou superior, logo possuem maior nível de instrução que pode ser 
favorável ao manejo da asma (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA, 2018). 

Culturalmente relacionamos indivíduos com melhor poder aquisitivo a níveis superiores 
de controle clínico da asma, devido melhores oportunidades para o tratamento da 
doença. Foi constatado em nossa observação a ausência de diferença estatística 
significativa ao comparar o controle clínico da asma com a pontuação obtida no 
questionário socioeconômico. Uma limitação do nosso trabalho pode ser a classe social 
dos indivíduos, sendo a maioria situada na classe média. 

Um estudo que avaliou as mesmas variáveis em adolescentes brasileiros com asma, de 
forma semelhante não houve correlação estatística, possivelmente pela mesma 
limitação, por contemplar apenas o estrato social médio (AMARAL et al., 2014). 

O controle adequado da asma também pode ser alcançável em populações mais 
desfavorecidas financeiramente. Visto que, o acesso facilitado ao serviço de saúde 
mesmo em indivíduos que apresentam vulnerabilidades sociais foi relatado como 
condição moderadora para o controle da asma (EMILIO et al., 2019). Tal aspecto chama 
a atenção para a necessidade da garantia do acesso igual e equitativo aos serviços de 
saúde, objetivando um controle mais efetivo da asma. Em nosso estudo, os estratos da 
nossa amostra situam-se em sua maioria na classe média, e dispunham de acesso 
regular ao tratamento para asma. 

Em nossa revisão a associação da condição socioeconômica com função emocional foi 
um achado ainda pouco abordado na literatura. Em análises prévias a função emocional 
já foi relacionada com nível de escolaridade do cuidador (AMARAL et al., 2014) e com 
a severidade da asma (GOMES DE SOUZA; COUTO SANT’ANNA; B. POMBO MARCH, 
2013). Tal achado pode ser de extrema importância tendo em vista que os fatores 
emocionais e comportamentais podem representar fatores de risco para as 
exacerbações da asma (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA, 2018). Dessa forma 
tonrna-se premente a maior investigação de repercussões emocionais em indivíduos 
com situação financeira desfavorecida com diagnóstico de asma. 

Dentre os domínios do questionário PAQLQ, sintomas foi único em que não houve 
correlação com condição socioeconômica. Porém esse foi o âmbito que obteve menor 
média em comparação com os outros, presumindo-se maior acometimento neste 
aspecto. 

Contudo, foi possível observar resultados ainda pouco citados na literatura como a 
correlação entre variáveis socioeconômicas com qualidade de vida. Acerca da avaliação 
do controle clínico da asma, inferimos que são necessárias intervenções com maior grau 
de sensibilidade para uma avaliação mais abrangente desta doença, com intuito de 
garantir condições de tratamento que proporcionem melhores condições de vida à estes 
pacientes. Dos fatores limitantes para o estudo, sugere-se a investigação em condições 
financeiras mais baixas e com inconstância ou ausência de acesso ao tratamento da 
asma. 

 
Conclusão 
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Foi possível observar resultados ainda pouco citados na literatura como a correlação 
entre variáveis socioeconômicas com qualidade de vida. Acerca da avaliação do 
controle clínico da asma, inferimos que são necessárias intervenções com maior grau 
de sensibilidade para uma avaliação mais abrangente desta doença, com intuito de 
garantir condições de tratamento que proporcionem melhores condições de vida à estes 
pacientes. Dos fatores limitantes para o estudo, sugere-se a investigação em condições 
financeiras mais baixas e com inconstância ou ausência de acesso ao tratamento da 
asma. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Correlação entre controle clínico e qualidade de vida das 
crianças/adolescentes. 
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Tabela 2. Correlação entre a pontuação do questionário socioeconômico e qualidade de 
vida das crianças/adolescentes. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito anti-inflamatório e antipeçonhento dos extratos de 

Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe pinnata, obtidos sob diferentes condições de cultivo 

Resumo 

O interesse da população em produtos de origem vegetal vem crescendo rapidamente 
nos últimos anos. A OMS sugere que ainda há a necessecidade de desenvolvimento de 
metodologias adequadas para avaliar a qualidade e segurança desses produtos.  As 
espécies Kalanchoe laciniata (L.) DC. e Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Oken 
(Crassulaceae) são conhecidas popularmente como saião e coirama. Usadas 
largamente na medicina tradicional por sua ação anti-inflamatória, alguns relatos na 
literatura sugerem o potencial antiofídico. Nesse contexto, o presente estudo tem como 
objetivo realizar uma abordagem metabolômica voltada para a avaliação do controle de 
qualidade dos extratos, além de realizar uma investigação do potencial antiofídico de 
ambas. Como resultados mais significativos: i. as atividades in vitro evidenciaram o 
potencial das espécies frente ao envenenamento, e mostraram que o os estresses 
salino e hídrico influenciam diretamente na atividade dos extratos frente a inibição da 
atividade da PLA2 da peçonha de B. erythromelas; ii. quantificar três flavonoides no 
extrato de B. pinnatum por CLUE-DAD e sugerir o flavonoide quercetina3-O-α-L-
arabinopiranosil-(1→2)-O-α-L-ramnopiranosídeo como marcador específico para a 
espécie. Este trabalho significou um grande avanço no estudo com as espécies, uma 
vez que foi feito a quantificação de substâncias isoladas e sugerido que condições de 
cultivo podem influenciar na produção de metabólitos e então, em atividades biológicas 
dos extratos. 

 
Palavras-chave: Validação. Metabolômica. Marcador. Crassulaceae. Fitoterápico. 

TITLE: Evaluation of the antiinflammatory and antipotent effect of Kalanchoe brasiliensis 

and Kalanchoe pinnata extracts under various cultivation conditions 

Abstract 
 

The population interest in herbal medicines products has been growing rapidly in recent 
years. The WHO suggests that there is still a need to develop appropriate methodologies 
to assess the quality and safety of these products. Kalanchoe laciniata (L.) DC. and 
Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Oken (Crassulaceae) popularly known as saião and 
coirama. Used widely in traditional medicine for its anti-inflammatory action, some 
reports in the literature suggest the antiophidic potential of these species. The most 
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significant results were i. in vitro activities showed the potential of the species in the face 
of poisoning and showed that saline and water stresses conditions directly influence 
PLA2 inhibition; ii: to quantify three flavonoids in the extract of B. pinnatum by HPLC-
DAD and to suggest the flavonoid quercetin 3-O-α-L-arabinopyranosyl-(1à2)-O-α-L-
rhamnopyranoside as a specific marker it. This work was a great advance in the study 
with the species, since it was made the quantification of isolated substances and 
suggested that cultivation conditions may influence the production of metabolites and 
then the biological activities of the extracts. 

 
 
Keywords: Validation. Metabolomic. Marker. Crassulaceae. Herbal medicine. 

Introdução 

O Brasil é um país de grande variedade cultural e étnica, que contém de 15% a 20% da 
biodiversidade mundial juntamente com um valioso conhecimento tradicional a respeito 
de plantas medicinais. Porém, a diversidade dos biomas brasileiros é pouco explorada 
para a obtenção de bioprodutos de valor agregado (BRASIL, 2006; FUNARI et al., 2013). 
Nesse sentido, Bryophyllum pinnatum (Lam) Oken (Figura 1), nativa de Madagascar, e 
Kalanchoe laciniata (L.) DC. (Figura 2), nativa do Brasil, conhecidas popularmente como 
Saião ou Coirama, são usadas largamente na medicina tradicional, na forma de suco 
das folhas e folhas prensadas, por sua ação anti-inflamatória e cicatrizante 
(FERNANDES et al., 2019; ZAPPI, 2015; AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005).  
  
O interesse da população em produtos de origem vegetal vem crescendo rapidamente 
nas últimas décadas. A Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 
(Renisus) é uma lista de plantas medicinais que tem potencial para gerar produtos de 
interesse ao SUS. Com o objetivo de orientar estudos e pesquisas que possam 
contribuir para produção de fitoterápicos, na assistência básica de saúde.Os 
fitoterápicos são definidos como produtos obtidos de matéria-prima ativa vegetal, exceto 
substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa (BRASIL, 2014a). 
A validação de métodos analiticos é aplicada para garantir a confiabilidade, 
reprodutibilidade e qualidade do método (MOEIN; EL BEQQALI; ABDEL-REHIM, 2017). 

A metabolômica é uma ciência que vem sendo bastante utilizada para avaliar o 
comportamento da plantas sobre condições normais e estressadas (HONG et al., 2016; 
JORGE et al., 2015; TUGIZIMANA et al., 2018), objeto do nosso estudo, para 
caracterizar as respostas metabólicas frente a estresses abióticos, como hídrico e salino 
que são os maiores fatores ambientais adversos que diminuem o crescimento e a 
qualidade da planta (FUNARI et al., 2013; SUN et al., 2014; GIESSER et al., 2015; 
RIZWAN et al., 2015). Esses estresses podem alterar o teor de metabólitos e 
desenvolver respostas adaptativas para minimizar os efeitos dos estresses. Pretende-
se correlacionar as condições de cultivo com a resposta farmacológico, em busca de 
obter extratos quantificado em teor de ativos. 

A literatura popular relata o uso das folhas da espécie Bryophyllum pinnatum no uso de 
picadas de serpentes e escorpiões (BAHEKAR; KALE; NAGPURE, 2012; SARKHEL, 
2014; FÉLIX-SILVA et al., 2017). Os venenos ofídicos são constituídos por uma mistura 
complexa de proteínas e polipeptídeos farmacologicamente ativos, algumas com 
atividades enzimáticas, responsáveis pelos efeitos locais e sistêmicos. As principais 
toxinas encontradas em venenos ofídicos são fosfolipases A2 (PLA2), serinoproteases 
(SVSPs), metalloproteases (SVMPs), acetilcolinesterases (AChEs), L-aminoácido-
oxidases (LAAOs), nucleotidases e hialuronidases (GUTIÉRREZ, 2002; PINHO; 
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PEREIRA, 2001; KANG et al., 2011). Diversos estudos têm demonstrado que as PLA2s 
de venenos botrópicos estão envolvidos em respostas inflamatórias tais como edema, 
dor, migração leucocitária, necrose e miotoxicidade (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; 
1995). 

Devido a falta de veneno da serpente B. erythromelas, foi possível realizar apenas o 
estudo in vitro com a fosfolipase (PLA2). No entanto, os demais estudos in vitro e in vivo 
serão continuados a partir da obtenção do novo veneno, uma vez que o projeto já foi 
aprovado no Comité de Ética de Uso de Animais da UFRN. 

 
Metodologia 

 

Os materiais vegetais de K. laciniata e B. pinnatum foram catalogados e identificados, 
com os números UFRN 5468 e UFC 57335, respectivamente. Ao atingirem a idade, as 
plantas foram submetidas ao estresse hídrico, no qual foi suspensa a rega diária durante 
0, 5, 10, 20, 30 dias e 10 dias cíclicos (10 dias de supensão de rega + 10 dias com rega 
diária), para promover a recuperação (T0, T5, T10, T20, T30 e T10c, respectivamente). 
Para cada tratamento de estresse hídrico (n = 10), tiveram plantas controle (n = 10), que 
foram regadas diariamente. A figura 1 ilustra o processo de indução de estresse hídrico. 
Essa metodologia foi baseada no trabalho realizado por Winter, Garcia e Holtum 
(2008). As plantas foram submetidas ao estresse salino, no qual foi realizada irrigação 
diária com água salinizada com cloreto de sódio) nas concentrações: 50 mM, 100 mM 
e 200 mM (grupos G1, G2 e G3, respectivamente) durante 30 dias. Para esse estudo, 
foram coletados dois grupos controle que receberam irrigação de água não salinizada, 
o primeiro ao iniciar o experimento, e o segundo após 30 dias para servir de referência 
para os grupos tratados. Cada grupo tinha dez indivíduos (n = 10). A figura 2 ilustra o 
processo de indução de estresse salino. Essa metodologia foi baseada nos trabalhos 
realizado por Bloom (BLOOM, 2008) e Cushman e cols. (CUSHMAN et al., 2008a, 
2008b). 

Após os tratamentos de estresse, as plantas tratadas e controles foram coletadas e 
armazenadas em nitrogênio líquido até o momento da preparação dos extratos, para 
preservar ao máximo a constituição metabólica, através do quenching metabólico. A 
matéria-prima vegetal foi processada por turboextração em liquidificador industrial por 5 
minutos com álcool etílico PA 50%, na proporção 1:1, p/v (droga vegetal: solvente); 
sendo filtrados a vácuo. Em seguida a fase alcoolica foi evaporada com o auxílio de um 
evaporador rotatório (Buchi®) a temperatura de 45 ºC. Os extratos foram congelados a 
-80 °C e liofilizados obtendo-se o extrato liofilizado. Além das coletas dos indivíduos, um 
pool de indivíduos (em triplicada) também foi coletado para avalição farmacológica 
antiofídica in vitro. 

Análise morfológica macroscópica da folha de cada grupo foi realizada por meio da 
análise e registro de alterações características de aspecto, cor, textura e tamanho. A 
análise de Rendimento (R) foi realizada com base na razão entre as massas (m) da 
matéria prima vegetal (MPV) utilizado (folhas frescas) e do extrato hidroetanólico 
liofilizado (EHEL) obtido para cada indivíduo. 

Para avaliação das atividades in vitro, foi coletado um pool em triplicata para cada grupo 
de cada estresse, salino e hídrico. A peçonha da serpente Bothrops erythromelas foi 
obtida por extração manual de espécimes adultos e então liofilizado e mantido a -20ºC 
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até o uso. Sendo dissolvida em tampão fosfato-salino (PBS) e sua concentração 
expressa em conteúdo de proteínas totais, determinado pelo método de Bradford, 
utilizando soroalbumina bovina (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). A atividade 
fosfolipásica da peçonha foi determinada turbidimetricamente utilizando suspensão de 
gema de ovo como substrato, conforme descrito previamente na literatura, com 
pequenas modificações (FÉLIX-SILVA et al., 2017). 

Para o ensaio, diferentes concentrações de peçonha foram pré-incubadas por 30 min a 
37 ºC em um volume final de 100 μL. Em seguida, 100 μL de substrato foram 
adicionados e incubados por 30 min a 37 ºC. Passado o período de incubação, a 
absorbância foi lida a 925 nm, utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-BioTek, 
Winooski, VT, EUA). Brancos foram preparados da mesma forma, substituindo o 
substrato por igual volume de tampão. A análise de variância, Anova, seguido de teste 
de Tukey para comparação das médias nos ensaios foram realizados através do 
software estatístico GraphPad Prism® versão 5.00. P-valores <0,05 foram considerados 
significativos. 

O método desenvolvido para quantificação dos flavonoides majoritários do extrato 
hidroetanólico liofilizado (EHEL) das folhas de B. pinnatum por CLUE-DAD foi validado 
de acordo as exigências estabelecidos pela RDC nº 166 de 24 de julho de 2017 
(BRASIL, 2017): linearidade, precisão, exatidão, seletividade, robustez, limite de 
detecção (LOD) e quantificação (LOQ). Para validação foi utilizado o método do padrão 
externo, na qual o padrão usado está presente no extrato, nesse caso, os flavonoides 
isolados do EHEL das folhas de B. pinnatum, a saber: quercetina 3-O-α-L-
arabinopiranosil- (1→2)-O-α-L-ramnopiranosídeo (Bp1, figura 24), canferol 3-O-α-L-
arabinopiranosil-(1→2) -O-α-L-ramnopiranosídeo (kapinatosídeo) (Bp2) e quercetina 3-
O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) (Bp3). 

Utilizou-se um Cromatógrafo Líquido de Ultra Velocidade acoplado a detector de arranjo 
de diodo (CLUE-DAD) da Shimadzu®, modelo LC-20AD, com detector DAD modelo 
SPD-M20A, auto injetor, forno para coluna e software LabSolutions®. Os reagentes 
foram: Acetonitrila (ACN) grau HPLC (J.T. Baker®), Ácido Trifluoroacético (TFA) grau 
PA (J.T. Baker ®), Metanol grau HPLC (J.T. Baker®) e água Milli-Q®. Para a análise 
dos flavonoides do EHEL foi desenvolvido um método empregando uma coluna C18 
Phenomenex® Kinetex (150 x 4,6 mm, 2,6 µm). Como fase móvel, foi desenvolvido um 
gradiente de ACN (solvente B) e TFA 0,3 % (A), com 7–15% B, 0–3 min; 15–20% B, 3–
12 min; 20–22% B, 12–30 min. O fluxo foi constante em 0,7 mL/min, o volume de injeção 
de 12 µL e a detecção realizada a 254 e 340 nm com a aquisição de espectros UV na 
faixa de 190 a 450 nm. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o 
software Microsoft® Excel®. As amostras foram solubilizadas em uma mistura de 
metanol e água (1:1, v/v). A concentração final do EHEL de B. pinnatum foi 2 mg/mL e 
os compostos isolados e frações, 100 μg/mL. As amostras foram filtradas em 
membranas de 0,45 μm (MillexTM, Merck®). 

 
Resultados e Discussões 

 

Na figura 5 e 7, verifica-se uma alteração morfológica das mudas de B. pinnatum e K. 
laciniata, respectivamente, durantes os dias de tratamento. Comparando com o 
indivíduo controle, é observada a perda da coloração verde forte quando as plantas 
estavam sendo tratadas com rega diária. A folha apresentou coloração verde mais 
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escura e sem brilho, além de uma espessura mais fina e uma consistência menos rígida 
em relação ao controle, especialmente no T20t e T30t. Na figura 6 é ilustrado a alteração 
de rendimento; após a análise das médias ± DP (n = 10 indivíduos) é possível perceber 
que o rendimento diminuiu conforme aumentam os dias de suspensão de rega. Isso 
pode ser confirmado após a análise estatística, na qual o T20T e o T30T apresentaram-
se significativamente diferentes do T0 (condição inicial antes de começar o estresse 
hídrico) e de seus respectivos controles a um P<0,05. Além disso, tanto T20T quanto 
T30T diminuíram em relação aos T5T e T10T (P<0,05), sugerindo que aumento dos dias 
de suspensão de rega acarretam a diminuição do rendimento das mudas de B. 
pinnatum, e não houve diferença estatística (P<0,05) entre o T20T e o T30T, mostrando 
que não há perda de rendimento entre esses grupos. 

Alem disso, nesse estudo hídrico o T10c, apresentou uma maior massa em relação a 
todos grupos (grupos tratados e controle), apesar de que, estatisticamente, ele só foi 
significativamente diferente do seu respectivo controle T20C e dos tratamentos T20T e 
T30T, sugerindo que a retomada da rega estimula a recuperação da condição fisiológica 
normal do vegetal. Esse dado do T10c é bastante interessante, pois vai de encontro ao 
trabalho recente publicado por Wang e cols (2018), no qual mostrou que a presença de 
um gene em Kalanchoe daigremontiana, após uma re-irrigação, estimula uma floração 
mais precoce das folhas do tabaco. No entanto, outros estudos adicionais devem ser 
realizados para confirmar a possível presença desse gene na espécie e como ele 
influenciaria. 

Sabe-se que a planta responde ao estresse com a superprodução de metabólitos 
antioxidantes como os polifenóis. Além disso, o estresse hídrico induz, como resposta 
geral, o acúmulo de vários aminoácidos, como valina, leucina, isoleucina e agmatina 
(como precursor de poliaminas) juntamente com carboidratos que, em combinação com 
prolina podem exercer papel osmoprotetor (ARBONA et al., 2013; CHAVES; FLEXAS; 
PINHEIRO, 2009). A análise dos dados de rendimento do extrato sugere provável 
resistência a escassez de água pelo metabolismo dessa planta. Essa resistência pode 
ser justificada por essa espécie pertencer a família Crassulaceae, que tem o 
metabolismo do ácido crassuláceo (CAM), o que lhe confere adaptação a regiões áridas 
(BORLAND et al., 2014, 2015; DAVIS; LEBAUER; LONG, 2014). 

Na figura 8 é ilustrado a alteração de rendimento durante o tempo do tratamento. Após 
a análise das médias ± DP (n = 10 indivíduos) é possível perceber o rendimento não 
diminuiu conforme aumentam os dias de suspensão de rega. Ao contrário do que ocorre 
em B. pinnatum, nenhum grupo tratamento de K. laciniata apresentou-se 
estatisticamente diferente do controle T0 (P<0,05). Além disso, não houve diferenças 
significativas entre os grupos controle e tratamento dentro de uma mesma condição de 
suspensão de rega (P<0,05). Ainda é importante destacar que o T20T se apresenta 
como o melhor em termos de ganho de rendimento, uma vez que após análise de 
ANOVA seguida de teste de Turkey (P<0,05), apresentou ganho de rendimento em 
relação ao T10T, sugerindo a superioridade daquela condição de estresse hídrico em 
relação a esta. 

E por fim, o T10cT, B. pinnatum, não se apresentou diferente em termos de ganho de 
rendimento em relação ao seu respectivo controle T20C ou ao grupo tratamento T20T. 
Esses achados para K. laciniata podem sugerir que essa espécie possa ter uma 
condição evolutiva superior a B. pinnatum em relação a resistência ao aporte hídrico.  
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O estresse salino afeta todos os principais processos da planta, como germinação, 
crescimento, pigmentos fotossintéticos e fotossíntese, relação de água, desequilíbrio de 
nutrientes, estresse oxidativo e produtividade (PARIHAR et al., 2015). A literatura mostra 
que a salinização diminui a capacidade de captação de água pela planta, reduzindo ou 
parando o crescimento e o desenvolvimento reprodutivo, e, se as condições salinas 
persistirem, morte da planta (ARBONA et al., 2013; RIZWAN et al., 2015; 
SREENIVASULU et al., 2000). 

Na figura 9 e 11, é possível ver alteração morfológica das mudas B. pinnatum e K. 
laciniata, respectivamente, quando comparado com o indivíduo controle, podendo ser 
observada a perda da coloração verde forte quando as plantas estavam sendo tratadas 
com rega sem adição de NaCl. A folha apresentou coloração verde mais amarelada e 
um tamanho menor que o normalmente encontrado nas mudas, no entanto, nem a 
espessura nem a consistência das folhas foram alteradas nos grupos tratamento. 

Na figura 10, é ilustrada a alteração de rendimento após a análise das médias ± DP (n 
= 10 indivíduos), sendo possível perceber que o rendimento dos grupos tratamento 
diminui em relação ao grupo controle coletado no T0 (T0G0), mas que não há diferenças 
estatísticas em relação ao grupo controle T30G0 (ou seja, aquele regado normalmente 
sem salinidade durante os 30 dias de estudo), sugerindo que após 30 dias, a rega com 
solução concentrada de NaCl não altera o rendimento em relação ao grupo que recebeu 
rega normalmente durante esses 30 dias. Não houve diferença estatística entre os 
grupos submetidos a salinidade (figura 15), o que pode inferir que não há diferença no 
rendimento entre a maior e a menor concentração de NaCl. 

A análise de ganho de rendimento do estresse hídrico de K. laciniata apresentou 
resultados diferentes quando comparados com os dados de B. pinnatum. Na figura 12 
é ilustrado a alteração de rendimento durante o tempo do tratamento. Após a análise 
das médias ± DP (n = 10 indivíduos) é possível perceber que o rendimento não diminuiu 
conforme o grupo T0 (T0G0), ao contrário do que ocorre em B. pinnatum, no qual há 
diminuição do rendimento. Na análise estatística, os grupos tratamento T30G1 e T30G3 
apresentaram-se estatisticamente diferente do controle T0G0 (P<0,05). No entanto, não 
houve diferenças significativas entre os grupos controle T30G0 e tratamento T30G1, 
T30G2 e T30G3 (P<0,05). Esses achados para K. laciniata podem sugerir que essa 
espécie possa ter uma condição evolutiva superior a B. pinnatum em relação a 
resistência ao estresse salino. 

O estresse salino pode inibir o crescimento da planta de duas formas, chamadas de i. 
efeito osmótico ou déficit hídrico de salinidade e ii. efeito sal-específico ou excesso 
iônico da salinidade. No primeiro deles (i), a presença de sal na solução do solo reduz 
a capacidade da planta de absorver água e isso leva a reduções na taxa de crescimento. 
Já no segundo (ii), se quantidades excessivas de sal entrarem na planta na corrente de 
transpiração, haverá danos às células nas folhas transpirantes e isso pode causar 
reduções adicionais no crescimento. Estes efeitos de salinidade reduzem o potencial 
hídrico e causa desequilíbrio iônico ou distúrbios na homeostase e toxicidade dos íons. 
A alteração do potencial hídrico leva à redução inicial do crescimento e à limitação da 
produtividade da planta (PARIHAR et al., 2015). 

Alguns fitohormônios desempenham papel fundamental na resistência a salinidade, 
como o ácido abscísico (ABA) que possui um papel regulador na expressão de genes 
sal-responsivos sob condição de salinidade, e, pode acarretar o aumento da 
concentração interna de Ca2+ e na produção de H2O2 no citoplasma, induzindo o 
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fechamento estomático, reduzindo a assimilação de CO2 e impondo penalidades ao 
rendimento (CABOT; SIBOLE; BARCELO, 2009; FAHAD et al., 2015; HEDRICH; 
SHABALA, 2018). 

As fosfolipases A2 (PLA2s) representam uma superfamília de enzimas lipolíticas que 
catalisam, especificamente, a hidrólise da ligação éster na posição sn-2 de 
glicerofosfolipídeos, resultando na geração de ácidos graxos (araquidonato) e 
lisofosfolipídeos (DE PAULA et al., 2009). Além de sua função catalítica, PLA2s de 
venenos ofídicos também possuem atividades farmacológicas adicionais que podem ser 
dependentes ou independentes de sua atividade catalítica. Atividades hemorrágica, 
miotóxica, hemolítica, edematogênica e neurotóxica são exemplos de atividades 
descritas para PLA2s, implicando a participação dessas toxinas em diversos efeitos 
tóxicos e/ou farmacológicos observados em envenenamentos ofídicos (ARNI; WARD, 
1996). 

A atividade fosfolipásica in vitro testada dos extratos obtidos do cultivo de mudas de B. 
pinnatum e K. laciniata submetidas aos estresses hídricos e salinos, neste estudo, 
avaliou, apenas as Asp49 PLA2s, ou seja, as enzimaticamente ativas. Nas Figuras 13, 
14, 15 e 16, podem ser visualizados os valores de concentração inibitória em 
porcentagem dos extratos a 1 mg/mL para cada grupo controle e tratado dos estresses 
de salinidade e suspensão de rega, tanto para B. pinnatum quanto para K. laciniata. 
Resultado foi semelhante ao observado em estudo anterior (FERNANDES et al., 2016), 
os extratos de B. pinnatum demonstraram uma maior atividade em relação aos de K. 
laciniata, especialmente nas condições de estresse hídrico. 

Como poder visualizado na figura 13, há diferenças estatisticamente significativas 
(P<0,05) entre os grupos tratamento T10T, T20T, T10cT e T30T em relação ao grupo 
controle T0 (ou seja, aquele que reflete as condições da planta antes de começarem os 
tratamentos). Outro dado importante a se notar é que houve um aumento da inibição da 
atividade fosfolipásica da peçonha, se compararmos o T5T em relação aos demais 
grupos tratamento T10T, T20T e T30T, com exceção do T10cT no qual não houve 
diferenças estatísticas em relação ao T5T (P<0,05). Ainda seguindo esse raciocínio, um 
dado interessante a se discutir é que a inibição da atividade fosfolipásica da peçonha 
no T20T é maior que no T30T, sugerindo que até 20 dias de suspensão de rega, temos 
o aumento da inibição, ou seja, temos o extrato mais ativo, no entanto, após um período 
mais prolongado de 30 dias de suspensão de rega começa a haver uma diminuição da 
eficácia do extrato frente a PLA2. Comparando com os dados de rendimento, figura 6, 
vemos que não há diferenças entre esses dois grupos. 

É importante discutir o resultado de inibição obtido para o T10cT quando comparado ao 
seu controle (T20C), pois contraditoriamente aos resultados encontrados para 
rendimento (figura 6) que mostram uma boa recuperação de biomassa, mostra uma 
atividade inibitória mais discreta, semelhante aos demais grupos controle e tratamento 
de estresse hídrico com menos tempo de suspensão de rega (T5 e T10). 

Por último, ainda discutindo a figura 13, vale salientar que não existe diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos controle e tratamento na maioria das 
condições de estresse hídrico, a saber T5 (5 dias de suspensão de rega), T10 (10 dias 
de suspensão de rega), T30 (30 dias de suspensão de rega) e T10c (10 dias de 
suspensão de rega, seguido de 10 dias de rega normal em relação ao controle T20C), 
com exceção do tratamento de 20 dias de suspensão de rega, no qual controle e 
tratamento foram significativamente diferentes (P<0,05). 
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Na indução do estresse salino de B. pinnatum (figura 14), temos outro resultado 
bastante interessante em relação a atividade fosfolipásica que contrasta com as 
observação da análise de rendimento (figura 10). É possível perceber que atividade do 
extrato no grupo T30G1 não é diferente do T0G0 (P<0,05), sugerindo que uma 
salinidade mínima pode favorecer a inibição da atividade da fosfolipase pelo extrato de 
B. pinnatum (Figura 14). Assim, pode-se afirmar que, no estudo de estresse salino, as 
condições de salinidade a 50 e 100 mM (G1 e G2, respectivamente) são importantes 
para a manutenção da atividade do extrato de B. pinnatum frente a ação fosfolipásica 
da peçonha de B. erythromelas. 

A partir do gráfico da figura 15, não há muitas diferenças entre os grupos controle e 
tratamento (P<0,05), apenas os grupos T5C e T5T apresentam diferenças em relação 
ao controle T0. A um P<0,05, todos os grupos tratamento em diferentes tempos de 
suspensão de rega (T10T, T20T, T10cT e T30T), são estatisticamente diferentes de 
T5T, mostrando uma diminuição da inibição da atividade da fosfolipase pelo extrato. 
Esse último achado é bastante interessante, uma vez que ocorre justamente o contrário 
com B. pinnatum, isto é, para essa espécie, há um aumento da atividade do extrato 
frente a PLA2 até 20 dias de suspensão de rega, voltando a diminuir com 30 dias, mas 
não na mesma intensidade que se visualiza do T30T de K. laciniata. Ainda na figura 20, 
vale salientar que não existe diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
controle e tratamento de cada condição de estresse hídrico, a saber T5 (5 dias de 
suspensão de rega), T10 (10 dias de suspensão de rega), T20 (20 dias de suspensão 
de rega), T30 (30 dias de suspensão de rega) e T10c (10 dias de suspensão de rega, 
seguido de 10 dias de rega normal). Por fim, ao contrário do que aconteceu na avaliação 
do estresse hídrico de B. pinnatum, na qual grupo T20T apresentou melhor atividade 
inibitória, para K. laciniata, a melhor condição foi o T5T, apresentando-se como uma 
condição cultivo importante para aumento da atividade frente a ação da PLA2 de B. 
erythromelas para essa espécie. 

Em relação ao estresse salino de K. laciniata (figura 16), os grupos T30G1 e T30G2, 
mostraram significativamente diferentes em relação ao controle T0G0, assim como em 
relação ao T30G0 (P<0,05). Quando comparados os grupos tratamento, após 30 dias 
de estresse salino (a saber: G1 - 50 mM NaCl, G2 - 100 mM NaCl e G3 - 50 mM NaCl), 
não houve diferenças de inibição significativas entre os grupos T30G1 e T30G2, no 
entanto, é possível notar que após comparação entre esses grupos e o grupo T30G3, 
há uma marcante diminuição da atividade, assim como em B. pinnatum. Há um fato 
bastante curioso no estresse salino de K. laciniata quando comparado ao de B. pinnatum 
em relação a inibição da PLA2 da peçonha, pois nesta última apesar de nos T30G1 e 
T30G2 haver maior atividade quando comparados aos mesmos grupos de K. laciniata, 
o T30G3 é mais ativo que o T30G3 de B. pinnatum. Diante do exposto, e corroborando 
com os resultados de B. pinnatum, pode-se afirmar que, no estudo de estresse salino, 
as condições de salinidade a 50 e 100 mM (G1 e G2, respectivamente) são importantes 
para a manutenção da atividade do extrato de K. laciniata frente a ação fosfolipásica da 
peçonha de B. erythromelas. 

O desenvolvimento do método partiu de uma condição já desenvolvida por CLAE-DAD 
para B. pinnatum (FERNANDES et al., 2016), que foi otimizada para o CLUE. A 
transferência de método foi realizada pelo software da Supelco® Analytical® HPLC 
Method Transfer Calculator (Sigma-Aldrich®) (https://www.sigmaaldrich.com/analytical-
Chromatography/ hplc/method-transfer-calculator.html), e baseada na literatura 
(LANÇAS, 2009; MALDANER; CRISTINA; FONTES, 2012; MALDANER; JARDIM, 
2009). Adaptações foram realizadas. 
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O método desenvolvido foi validado seguindo os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 
166 de 24 de julho de 2017. A metodologia foi validada para a quantificação de três 
flavonoides: Bp1 (figura 24), Bp2 e Bp3. 

A respeito da literatura, não foram encontrados trabalhos que tenham desenvolvido uma 
metodologia validada para a quantificação dos flavonoides de B. pinnatum. Foram 
encontrados trabalhos que quantificaram os flavonoides majoritários no extrato aquoso 
da espécie, especialmente o Bp1 (quercetina 3-O-α-L-arabinopiranosil-(1→2)-O-α-L-
ramnopiranosídeo) e o Bp3 (quercitrina ) por CLAE, no entanto, apenas foi realizada 
uma curva de calibração da rutina e a quantificação dos flavonoides, expressos em 
termos de rutina, foi corrigida utilizando uma fator de correção de massa molecular (fator 
de correção = MMflavonoide/MMrutina) (MUZITANO et al., 2011; NASCIMENTO et al., 
2013, 2018). 

Nesse contexto, esse trabalho foi o primeiro a validar uma metodologia analítica por 
CLUE-DAD para a quantificação dos flavonoides majoritários no EHEL de B. pinnatum, 
isto é, uma metodologia que seja além de linear, também sensível, precisa, exata e 
robusta. A validação desses parâmetros é fundamental para avaliação de qualidade no 
desenvolvimento de fitoterápicos. Após a validação total do método desenvolvido, foram 
quantificados os flavonoides Bp1, Bp2 e Bp3 a partir das curvas de calibração individuais 
determinadas para cada composto, como pode ser visualizado na tabela 1. 

Neste trabalho, o extrato foi avaliado em 5 concentrações diferentes (1, 2, 3, 4 e 5 
mg/mL) em triplicata. A partir da média das áreas referente a cada pico, foi substituído 
o valor de y da equação, para achar a concentração em μg/mL da substância dentro do 
extrato nas 5 concentrações testadas, e, finalmente, calculado a concentração de 
substância em mg/g de extrato. Esse valor de mg/g de extrato foi transformado em 
porcentagem, ou seja, quantos porcentos de cada flavonoide podemos encontrar em 1 
g de extrato. Vale salientar que o DPR para as diversas concentrações dos extratos 
analisados se deteve abaixo de 5% indicando um coeficiente de variância mínimo em 
relação à média obtida. Quanto ao aspecto da linearidade da metodologia analítica 
desenvolvida, é visível pelos resultados obtidos que o método se encontra de acordo 
com as especificações da legislação nacional vigente (BRASIL, 2017a), uma vez que é 
possível perceber que a concentração dos compostos isolados em relação a 
concentração do EHEL de B. pinnatum é linear (figura 17). 

Os valores obtidos na quantificação desses flavonoides (gráfico em porcentagem na 
figura 18) foram comparados com outros trabalhos na literatura (MUZITANO et al., 2011; 
NASCIMENTO et al., 2013, 2015, 2018). Vários fatores podem interferir nos teores de 
metabólitos em uma espécie vegetal (ALAERTS et al., 2010; TISTAERT; DEJAEGHER; 
HEYDEN, 2011), pode-se citar a época e o local da coleta, além do método de extração 
e solvente empregado. 

Por fim, considerando Bp1 como um flavonoide bioativo incomum e importante, nossos 
achados são muito interessantes, especialmente porque as folhas de B. pinnatum 
constituírem uma fonte dessa substância (MUZITANO et al., 2011; NASCIMENTO et al., 
2015, 2018). Alguns trabalhos como o de Muzitano e cols (2011) e Nascimento e cols 
(2015 e 2018) investigaram as influências do método extrativo, da época do ano e da 
suplementação de radiação UV no teor desse composto no extrato aquoso de B. 
pinnatum, sugerindo que esse possa ser um marcador específico para essa espécie. A 
quantificação mostrou que o flavonoide Bp1 (figura 19) é o majoritário para essa 
espécie. Esta molécula foi descrita para poucas espécies de outras famílias botânicas, 
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mas não como substância majoritária (NIELSEN; OLSEN, 2005; PAWLOWSKA et al., 
2009; ROTH et al., 2011). 

Estudo realizado por Nascimento e cols (2018), reforçaram que esse flavonoide 
incomum pode ser usado como marcador para B. pinnatum através de um estudo de 
otimização da metodologia de extração do extrato aquoso para obter um maior teor 
dessa substância, reduzindo os custos do processo extrativo, provando que esse 
flavonoide é realmente majoritário e sua obtenção pode ser melhorada aumentando a 
temperatura do método extrativo para 40 ºC e reduzindo o tempo de extração 
(NASCIMENTO et al., 2018). Somado a isso, esse componente majoritário tem 
apresentado atividade anti-inflamatória (DE ARAÚJO et al., 2019; FERREIRA et al., 
2014) e leishimanicida (MUZITANO et al., 2006a), apresentando-se como forte 
candidato a marcador ativo para esta espécie. 

 
Conclusão 
 
No que diz respeito ao estudo de cultivo, foi padronizado um método de cultivo para as 
espécies B. pinnatum e K. laciniata sob diferentes condições de estresse salino e 
estresse hídrico, ambos foram capazes de alterar as características morfológicas das 
folhas e o rendimento em biomassa para ambas espécies. Foi possível concluir que B. 
pinnatum tem um determinado nível de resistência ao estresse hídrico, sendo capaz de 
resistir até pelo menos 20 dias suspensão de rega sem alterar a produção dos 
metabólitos. Em relação ao estresse salino de B. pinnatum, é possível inferir que na 
menor concentração de NaCl na água utilizada para rega, já há uma alteração de 
metabólitos em relação ao grupo controle, no entanto, entre os grupos salino (50, 100 e 
200 mM), não há alteração na produção de metabólitos. Quanto ao que se refere aos 
resultados para K. laciniata, é possível sugerir que essas espécies conseguem resistir 
mais ao estresse hídrico e salino que B. pinnatum em termos de ganho de rendimento. 

Em relação ao resultado farmacológico obtido, há um aumento da atividade do extrato 
de B. pinnatum frente a inibição da atividade da PLA2 da peçonha de B. erythromelas 
com o aumento do tempo de suspensão de rega até o T20, sendo a melhor condição de 
estresse para essa espécie. No entanto, para K. laciniata, ocorre justamente o contrário, 
ou seja, há uma diminuição da atividade do extrato frente a inibição da PLA2 da peçonha 
de B. erythromelas com o aumento do tempo de suspensão de rega, sendo a condição 
T5 dias de suspensão de rega, a melhor para a espécie. No estresse salino, ambas as 
espécies se comportaram de maneira semelhante, com boa inibição da PLA2 nos 
grupos T30G1 e T30G2, mas diminuindo a atividade dos extratos na maior concentração 
de NaCl no T30G3 (200 mM), dessa forma, os tratamentos 50 e 100 mM de NaCl foram 
os melhores para a atividade dos extratos. Por fim, independente dos tipos de estresse 
que as espécies sejam submetidas, B. pinnatum sempre se apresenta como mais ativa 
na inibição da PLA2. 

De acordo com a validação e o desenvolvimento do método de quantificação, o 
composto quercetina 3-O-α-L-arabinopiranosil-(1→2)-O-α-L-ramnopiranosídeo (Bp1) 
apresenta alto teor no EHEL, sendo um forte candidato a marcador específico da 
espécie. 

Dentre os trabalhos químicos referente a B. pinnatum, é possível dizer que os 
flavonoides são a classe de metabólitos secundários mais descritos e considerados de 
grande importância para a espécie, sendo tratados como majoritários. O flavonoide Bp1 
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(majoritário) foi quantificado e apresentou teor de 26,4 mg/g de extrato. Assim, o método 
por CLUE-DAD se mostrou mais uma vez uma valiosa ferramenta para quantificação de 
flavonoides em amostras complexas de extratos vegetais. 
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Figura 1 – Folhas (A) e Flores (B) de Bryophyllum pinnatum. 

 

 

Figura 2 – Folhas (A) e Flores (B) de Kalanchoe laciniata. 
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Figura 3 – Ilustração esquematizada do estudo de estresse hídrico. 

 

 

Figura 4 - Ilustração esquematizada do estudo de estresse salino. 

 

 

Figura 5 – Registro da evolução morfológica macroscópica das mudas de B. pinnatum 
durante o estudo de estresse hídrico. 
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Figura 6 - Gráfico que ilustra a média em % (±DP) do rendimento do estresse hídrico de 
B. pinnatum. 

 

 

Figura 7 - Registro da evolução morfológica macroscópica das mudas de K. laciniata 
durante o estudo de estresse hídrico. 
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Figura 8 - Gráfico que ilustra a média em % (±DP) da quantidade de biomassa do 
estresse hídrico para K. laciniata 

 

 

Figura 9 - Registro da evolução morfológica macroscópica das mudas de B. pinnatum 
durante o estudo de estresse salino. 
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Figura 10 - Gráfico que ilustra a média em % (±DP) a quantidade de rendimento do 
estresse salino para B. pinnatum. 

 

 

Figura 11 - Registro da evolução morfológica macroscópica das mudas de K. laciniata 
durante o estudo de estresse salino. 
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Figura 12 - Gráfico que ilustra a média em % (±DP) a quantidade de rendimento do 
estresse salino para K. laciniata. 

 

 

Figura 13 - Inibição da atividade fosfolipásica da peçonha de B. erythromelas para os 
extratos de cada grupo controle e tratamento de estresse hídrico de B. pinnatum. 

 

 

Figura 14 - Inibição da atividade fosfolipásica da peçonha de B. erythromelas para os 
extratos de cada grupo controle e tratamento de estresse salino de B. pinnatum. 
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Figura 15 - Inibição da atividade fosfolipásica da peçonha de B. erythromelas para os 
extratos de cada grupo controle e tratamento de estresse salino de B. pinnatum. 

 

 

Figura 16 - Inibição da atividade fosfolipásica da peçonha de B. erythromelas para os 
extratos de cada grupo controle e tratamento de estresse hídrico de K. laciniata. 
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Tabela 1 - Concentração dos compostos Bp1, Bp2 e Bp3 nas amostras do EHEL de B. 
pinnatum 

 

 

Figura 17 - Linearidade Concentração EHEL B. pinnatum x Concentração flavonoides 
Bp1, Bp2 e Bp3. 

 

 

Figura 18 - Concentração (%) de cada flavonoide isolado no EHEL de B. pinnatum. 
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Figura 19 - Estrutura química de Bp1. 
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TÍTULO: Incidência do Diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada em 

paciente submetidos a cirurgia cardíaca 

Resumo 

Objetivo: investigar a incidência do diagnóstico de lesão por pressão em pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. Método: Trata-se de um estudo de coorte prospectiva 
para populações restritas, com abordagem quantitativa. O local de estudo foi um hospital 
de ensino no Nordeste do Brasil. A população foi composta por 64 pacientes que se 
submeteram a cirurgia cardíaca de março a novembro de 2018 e a amostra por aqueles 
que desenvolveram lesão por pressão. Para a coleta dos dados foi utilizada a escala de 
Braden para predição do risco de lesão por pressão do primeiro ao décimo dia de pós-
operatório. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva. Resultados: 
15 pacientes apresentaram diagnóstico de integridade da pele prejudicada, o que 
correspondeu a uma incidência de 23,4%. Conclusão: a incidência do diagnóstico de 
integridade da pele prejudicada na amostra estudada foi elevada. 
 
Palavras-chave: Cuidados Pós-operatórios; Lesão por Pressão; Enfermagem 

Cardiovascular 

TITLE: Incidence of nursing diagnosis impaired skin integrity in a patient undergoing 

cardiac surgery 

Abstract 

Objective: To investigate the incidence of pressure injury diagnosis in patients 
undergoing cardiac surgery. Method: This is a prospective cohort study for restricted 
populations with a quantitative approach. The study site was a teaching hospital in 
northeastern Brazil. The population consisted of 64 patients who underwent cardiac 
surgery from March to November 2018 and the sample by those who developed pressure 
injury. For data collection, the Braden scale was used to predict the risk of pressure injury 
from the first to the tenth postoperative day. Data were analyzed using descriptive 
statistics. Results: 15 patients had a diagnosis of impaired skin integrity, which 
corresponded to an incidence of 23.4%. Conclusion: the incidence of the diagnosis of 
impaired skin integrity in the studied sample was high. 
 
Keywords: Postoperative care; Pressure injury; Cardiovascular Nursing 

Introdução 

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico 
ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta 
e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada 
em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao 
cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, 
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comorbidades e pela sua condição (MORAES et al., 2016). Os pacientes cirúrgicos são 
os primeiros candidatos a desenvolverem lesões de pele, devido à diminuição de fluxo 
sanguíneo capilar, por tempo prolongado de imobilidade e pressão. Uma das 
complicações mais comuns é o desenvolvimento de Lesões por Pressão (LP). Existem 
fatores de risco intrínsecos e extrínsecos relacionados à etiopatogenia da LP que se 
desenvolvem durante o processo intra e pós-operatório do paciente (MIRAN et al., 
2016). As LP possuem alta prevalência, em estudo descritivo, que utilizou como objetivo 
a identificação dos fatores de risco para o surgimento de lesão por pressão, os 
resultados evidenciaram que, do total da amostra investigada (n=50), 74% dos 
pacientes foram acometidos por lesão por pressão no estágio I (BARBOSA; OLIVA; 
SOUSA, 2011). Nesse contexto, o enfermeiro deve estar em constante vigilância, 
realizando o exame físico completo da pele do paciente na fase de pós-operatória, 
realizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e elencando o 
diagnóstico “integridade da pele prejudicada” quando necessário. Com ênfase no 
aspecto da incisão cirúrgica; investigar vermelhidão, calor exagerado ou drenagem na 
pele e nas mucosas; monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele; monitorar 
ressecamento e umidade excessiva da pele; monitorar a cor e a temperatura da mesma 
(MOORHEAD et al., 2010). A relevância de estudos que identifiquem a incidência de 
lesão por pressão em pacientes hospitalizados são de grande importância para os 
pacientes, profissionais e instituições de saúde, pois, podem subsidiar a implementação 
de ações preventivas adequadas as necessidades dos pacientes, submetidos a 
avaliação, planejamento e aplicação de cuidados voltados a prevenção de lesões e 
manutenção da integridade da pele. 
 
Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico 
ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta 
e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada 
em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao 
cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, 
comorbidades e pela sua condição (MORAES et al., 2016). 
 
Os pacientes cirúrgicos são os primeiros candidatos a desenvolverem lesões de pele, 
devido à diminuição de fluxo sanguíneo capilar, por tempo prolongado de imobilidade e 
pressão. Uma das complicações mais comuns é o desenvolvimento de Lesões por 
Pressão (LP). Existem fatores de risco intrínsecos e extrínsecos relacionados à 
etiopatogenia da LP que se desenvolvem durante o processo intra e pós-operatório do 
paciente (MIRAN et al., 2016). 
 
As LP possuem alta prevalência, em estudo descritivo, que utilizou como objetivo a 
identificação dos fatores de risco para o surgimento de lesão por pressão, os resultados 
evidenciaram que, do total da amostra investigada (n=50), 74% dos pacientes foram 
acometidos por lesão por pressão no estágio I (BARBOSA; OLIVA; SOUSA, 2011). 
 
Nesse contexto, o enfermeiro deve estar em constante vigilância, realizando o exame 
físico completo da pele do paciente na fase de pós-operatória, realizando a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e elencando o diagnóstico 
“integridade da pele prejudicada” quando necessário. Com ênfase no aspecto da incisão 
cirúrgica; investigar vermelhidão, calor exagerado ou 
 
Metodologia 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1903 

 

Trata-se de um estudo de coorte prospectiva para populações restritas, com abordagem 
quantitativa, que será desenvolvido na UTI Cardiológica do HUOL. 

A população do estudo foi constituída por todos os pacientes que realizarem cirurgias 
cardíacas e permanecerem o pós-operatório internados na UTI Cardiológica do HUOL 
durante o período estudado. 

Para definir o número de pacientes a serem estudados, foi realizado o cálculo amostral, 
utilizando uma fórmula para estudos de populações finitas e que leva em consideração 
o nível de confiança, o erro amostral e o tamanho da população. Assim, foram 
considerados como parâmetros: o nível de confiança de 95% (Zα= 1,96), o erro amostral 
de 5% e a população de 100 pacientes. A partir da aplicação da fórmula, encontrou-se 
um tamanho amostral de 72 indivíduos com base nos pacientes submetidos a cirurgia 
cardíaca no ano de 2016. 

A coleta de dados foi realizada com dois instrumentos de escala: Braden e ELPO. A 
coleta de dados foi executada da seguinte forma: período pré-operatório - após 
confirmação da agenda cirúrgica, o paciente será selecionado a partir dos critérios de 
inclusão. O pesquisador realizará visita pré-operatória no local onde o paciente 
encontra-se internado ou no próprio centro cirúrgico antes do procedimento para o 
preenchimento dos dados do instrumento da escala de ELPO juntamente com a 
inspeção da pele e o registro do escore da escala de Braden. 

No período intraoperatório, o paciente foi acompanhado pelo pesquisador e enfermeiro 
convidado desde a entrada na sala de cirurgia até́ a sua transferência para sala de 
recuperação pós-anestésica, para registro do escore da ELPO. No período Pós-
Operatório (PO), a inspeção da pele do paciente se deu no Pós-Operatório Imediato 
(POI) que abrange as primeiras 24 horas após a cirurgia e inclui o tempo em que o 
cliente permanece na sala de recuperação pós-anestésica e diariamente até́ a alta do 
paciente ou o limite máximo de internação correspondente há 10 dias. 

Para definir o diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada, como objeto 
desse estudo será realizado um levantamento prévio dos DE mais prioritários em 
pacientes hospitalizados na UTI cardiológica no período pós-operatório. Para tanto, 
procedeu-se a busca eletrônica de informações no sistema MV 2000i gestão hospitalar 
versão: 4.8.0 (J119) e no aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários – AGHU 
versão 6.9.184495 do referido hospital, abrangendo o período de março a setembro de 
2018. 

A escala de Braden é composta por seis domínios avaliativos, a saber: percepção 
sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Os 
participantes foram classificados, segundo o escore da escala de Braden para o risco 
de LP, da seguinte forma: risco muito elevado (paciente com escore igual ou menor que 
nove), risco elevado (paciente com escore igual ou entre 10 e 12), risco moderado 
(paciente com escore 13 ou 14), em risco (paciente com escores 15 ou 16, adulto e, 17 
ou 18, idoso). 

A coleta de dados foi realizada de março a setembro de 2018, na UTI cardiológica, 
sendo os dados obtidos digitalizados em planilhas do programa Microsoft /Excel XP e 
importadas para o software estatístico SPSS. 
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O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUOL. 
Todos os participantes do estudo, ou seus responsáveis legais foram esclarecidos sobre 
os objetivos da pesquisa e convidados a assinar o Termo de Consentimento Esclarecido 
(TCLE). 

 
Resultados e Discussões 
 

No período de março a novembro de 2018, foram admitidos 64 pacientes para a 
realização de cirurgias cardíacas no hospital pesquisado, dos quais 15 apresentaram 
lesões por pressão, nos quais foi identificado o diagnóstico de integridade da pele 
prejudicada. Assim, a incidência de LP foi de 23,4%, confirmando que a ocorrência de 
lesão no grupo estudado foi elevada. Resultados semelhantes foram identificados por 
Borghardt et al. (2016), ao avaliarem 77 pacientes adultos na região Sudeste do Brasil, 
nos quais a incidência de LP foi de 22,0%. 

O risco de LP foi avaliado por meio da escala de Braden em todos os pacientes do 
primeiro ao décimo dia de UTI. No primeiro dia de avaliação todos os pacientes (100,0%) 
apresentaram “risco muito alto” no momento da aplicação do instrumento, devido a 
utilização de drogas depressoras do sistema nervoso central e da instabilidade 
hemodinâmica em que o paciente se encontrava. Contudo, viu-se que no dia em foi 
detectada a lesão 33,3% dos pacientes ainda permaneciam classificados como “risco 
muito alto”, seguido de “risco alto” e “risco moderado” ambos com 26,6%. Observou-se 
também que o risco de desenvolver lesões foi um achado frequente no universo 
pesquisado. 

 
Conclusão 

 

A incidência de lesão por pressão e do diagnóstico integridade da pele prejudicada foi 
elevada entre pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. O não seguimento dos 
pacientes após a alta da UTI revelou-se uma limitação do presente estudo, uma vez que 
a ocorrência de lesões nesses pacientes em outras unidades de internação e a 
gravidade das mesmas não foi mensurada. Assim, sugere-se que sejam realizados 
outros estudos com população e cenários diferentes, de forma a fornecer subsídios para 
o cuidado contínuo e também, para fomentar a implementação de estratégias de 
prevenção com base em protocolos institucionais em pacientes críticos. 
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TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS DE ANSIEDADE E CONTROLE CLÍNICO 

DE CRIANÇAS COM ASMA 

Resumo 

Introdução/objetivos: A asma é uma das doenças respiratórias mais frequente em 
crianças. Caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e manifesta-
se clinicamente por episódios de sibilância, dispnéia, “aperto” no peito e tosse. Estudos 
mostram a relação da asma com sintomas de ansiedade. O objetivo deste estudo foi 
observar a relação entre ansiedade e o controle clínico de crianças com asma residentes 
no Município de Natal. Método: estudo observacional, de caráter transversal. A 
população do estudo foi constituída por crianças com diagnóstico de asma persistente 
controlada. Inicialmente foi preenchida uma ficha de caráter clínico e dados 
antropométricos, seguido da realização de exames de função pulmonar. Adiante, as 
crianças e os pais foram submetidas à aplicação do questionário de controle clínico 
(ACT e c-ACT), Ansiedade (SCAS e SCAS-P), e qualidade de vida (PAQLQ). 
Resultados: amostra composta por 42 crianças com idade média de 10,4 ±1,9 anos, de 
ambos os gêneros. O controle clínico das crianças avaliado através do escore do c-ACT 
e ACT, apresentaram média de 18,5±4,5 e 14,3 ±3,6, respectivamente. Os resultados 
mostraram ansiedade elevada, identificada em 35,7% das crianças. Foram observadas 
correlações negativas e significativas entre o c-ACT e os sintomas de ansiedades. 
Conclusão: Os achados sugerem que os sintomas de ansiedade, presentes em crianças 
com asma, estão relacionados a um pior controle clínico da doença. 
 
Palavras-chave: Asma; Crianças; Ansiedade, Pais. 

TITLE: Correlation between symptoms of anxiety and clinical control of children with 

asthma. 

Abstract 

Introduction / Objectives: Asthma is one of the most common respiratory diseases in 
children. Characterized by lower airway hyperresponsiveness and clinically manifested 
by episodes of wheezing, dyspnea, chest tightness, and cough. Studies show the 
relationship of asthma with anxiety symptoms. The aim of this study was to observe the 
relationship between anxiety and clinical control of children with asthma living in the city 
of Natal. Method: cross-sectional observational study. The study population consisted of 
children with a diagnosis of controlled persistent asthma. Initially, a clinical form and 
anthropometric data were completed, followed by pulmonary function tests. Ahead, the 
children and parents were submitted to the clinical control questionnaire (ACT and c-
ACT), Anxiety (SCAS and SCAS-P), and quality of life (PAQLQ). Results: sample 
composed of 42 children with an average age of 10.4 ± 1.9 years, of both genders. The 
clinical control of the children evaluated by the c-ACT and ACT scores presented a mean 
of 18.5 ± 4.5 and 14.3 ± 3.6, respectively. The results showed high anxiety, identified in 
35.7% of children. Negative and significant correlations were observed between c-ACT 
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and anxiety symptoms. Conclusion: The findings suggest that anxiety symptoms present 
in children with asthma are related to worse clinical control of the disease 
 
Keywords: Asthma; Children; Anxiety, parents 

Introdução 

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela hiperresponsividade das 
vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo. Esta se manifesta 
clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, “aperto” no peito, tosse, 
e resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental e outros fatores 
específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Segundo a 
Global Iniciative for Asthma (GINA), a asma afeta cerca de 300 milhões de pessoas em 
todo o mundo. Apesar de poder acometer todas as faixas etárias, a asma é considerada 
uma das doenças respiratórias crônicas mais frequente em crianças, levando a 
consideráveis restrições físicas, emocionais e sociais. Segundo dados do Ministério da 
Saúde (2011), é a quarta maior causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e, devido a sua alta prevalência e comorbidade dentro da população pediátrica 
pode ser considerada um problema de saúde pública, sendo necessária a implantação 
de medidas efetivas para seu controle. Diversos estudos revelam que crianças 
asmáticas se apresentam menos condicionadas fisicamente quando comparadas às 
crianças sadias, por apresentarem alterações na função pulmonar, pela presença de 
broncoespasmo e pelo aumento do trabalho respiratório. Quando ocorre o 
broncoespasmo induzido pelo exercício, esta limitação aumenta e estas crianças 
apresentam os sintomas característicos da asma, incapacitando-as assim de 
participarem de suas atividades recreativas, o que geraria um quadro de limitação e 
exclusão social. Aspectos relacionados a qualidade de vida têm sido amplamente 
investigados na população asmática pediátrica.Diversos estudos revelam que pacientes 
asmáticos apresentam restrição da qualidade de vida autorrelatada nos domínios físico, 
psicológico e social quando comparados a indivíduos saudáveis. Sundbown et al, (2015) 
e Matsunaga et al (2015) observaram que aspectos relacionados à qualidade de vida 
em crianças asmáticas apresentam consideráveis correlações com variáveis de controle 
clínico, justificando o fato que informações sobre a qualidade de vida sejam incluídas 
como indicador de avaliação da eficácia, eficiência e impacto de propostas de 
tratamentos para esta população. A ansiedade também tem sido demonstrada como 
sendo uma comorbidade frequente em crianças e adolescentes asmáticos.16–18 
Dudney et al (2017) observaram que indivíduos asmáticos apresentam uma prevalência 
de transtornos de ansiedade três vezes maior quando comparados a indivíduos 
saudáveis. Esta variável tem sido associada com episódios de depressão e distúrbios 
de sono, exercendo influência direta no controle clínico e na diminuição da qualidade de 
vida desta população.A literatura sugere que o desenvolvimento de medidas de 
avaliação e controle da ansiedade sejam consideradas no manuseio clínico destes 
pacientes. Considerando que a avaliação dos sintomas de ansiedade sejam variáveis 
individualmente recomendadas na literatura para manutenção e condução do manejo 
clinico da asma pediátrica, observa-se a necessidade deste estudo, que teve por 
objetivo observar a relação entre ansiedade, controle clínico de crianças com asma 
residentes no Município de Natal e regiões metropolitanas. 
 
Metodologia 

 
O projeto foi inicialmente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para análise 
e obtenção de parecer, de acordo com a resolução 466 ⁄ 12 do Conselho Nacional de 
Saúde. A participação no referido estudo foi realizada de forma voluntária mediante a 
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orientação sobre o experimento, assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido- TCLE pelos pais e ⁄ ou responsáveis e termo de assentimento pelas 
crianças participantes do estudo. Trata-se de um estudo observacional, de caráter 
transversal conduzido de acordo com as recomendações do STROB (2010). A pesquisa 
foi realizada nas dependências do Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória, 
situado no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. A população do presente estudo foi constituída por crianças na faixa etária entre 
7-12 anos, com diagnóstico de asma persistente controlada, encaminhadas a partir de 
Centros de Referência para tratamento da asma pediátrica do município de Natal-RN e 
regiões metropolitanas. O diagnóstico de asma foi realizado por médico pneumologista 
pediátrico seguindo os critérios da GINA (2017) - Global Initiative for Asthma, 
considerando como critérios diagnósticos episódios de limitação do fluxo aéreo, 
acompanhado por falta de ar e chiado. Foram inclusas no estudo crianças, de ambos 
os sexos, na faixa etária entre 6 e 12 anos, com diagnóstico de asma há pelo menos 6 
meses. As crianças não deveriam ter: obesidade ,doença cardíaca ou neuromuscular 
diagnosticada ou infecções nas vias aéreas superiores ou inferiores nas duas semanas 
que antecederam a realização dos testes. Os participantes do estudo não poderiam 
apresentar: obesidade, diagnóstico de doença pulmonar crônica, cardiovascular ou 
neuromuscular, 22 presença de comprometimento neurológico e/ou incompreensão das 
orientações necessárias para a realização dos testes propostos, estivessem em 
tratamento de fisioterapia respiratória ou qualquer treinamento físico com frequência 
maior que duas vezes por semana; crianças com dermatites, otites, e qualquer indicação 
clínica que as impossibilitasse a realização da terapia aquática; fossem incapazes de 
realizar qualquer uma das etapas da avaliação proposta. Também foram excluídos os 
que desistiram de participar da pesquisa. O primeiro contato com os participantes foi 
realizado por telefone, onde foram marcados os dias dos exames e dadas explicações 
sobre os objetivos, a importância e os procedimentos que seriam realizados dentro do 
protocolo do estudo, assim como recomendações para o dia da avaliação, tais como: 
não realizar atividade física extenuante no dia anterior, ir com roupa confortável e não 
ter realizado refeição volumosa pelo menos 3 horas antes dos procedimentos. 
Inicialmente foi preenchida pelo avaliador uma ficha de avaliação específica de caráter 
clínico e dados antropométricos, seguido da realização de exames de função pulmonar. 
Posteriormente, as crianças e os pais foram submetidas à aplicação do questionário de 
controle clínico (ACT), Ansiedade (SCAS e SCAS-P), e qualidade de vida (PAQLQ). Os 
dados antropométricos, peso e altura, foram mensurados por meio de uma balança. A 
fórmula de peso/altura2 será utilizada para calcular o índice de massa corpórea (IMC). 
Além disso, o nome, a data de nascimento, o sexo, peso e altura foram plotados no 
software WHO Anthro Plus (Organização Mundial de Saúde - WHO, 2007) para avaliar 
o estado nutricional de cada participante. Foi utilizado o espirômetro disponível do 
Departamento de Fisioterapia da UFRN para aferição dos volumes e capacidades 
pulmonares. As medições da espirometria foram realizadas pré e pós o uso de 
broncodilatador seguindo o protocolo da American Thoracic Society e a European 
Respiratory Society. Os dados foram analisados pelo software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 23.0 (SPSS, Chicago, IL, EUA). A estatística 
descritiva da amostra foi realizada inicialmente por meio de médias e desvios-padrão 
para variáveis quantitativas, e frequências absolutas e relativas para as variáveis 
categóricas. O teste de correlação de Pearson foi realizado para avaliar correlação entre 
os Sintomas de Ansiedade e as variáveis de controle clínico da asma. As magnitudes 
das correlações foram classificadas da seguinte forma: ≤0,25 : muito baixa; 0,26-0,49: 
baixa; 0,50-0,69: moderado; 0,70 -0,89: alta e 0,90-1,00: muito alta. A relação entre o 
controle clínico (c-ACT e ACT) com as variáveis categóricas foi avaliada pelo teste t de 
Student ou ANOVA, de acordo com o número de categorias das variáveis. Em seguida, 
foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método Stepwise), entre as 
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variáveis independentes, para avaliar quais eram capazes de determinar a variação do 
controle clínico (c-ACT e ACT). Para cada desfecho, foram utilizadas na regressão, as 
covariáveis que apresentaram p <0,20 na análise bivariada. As variáveis com p <0,05 
foram consideradas e retidas no modelo final. Um nível de significância ou valor de p 
<0,05 e 95% de intervalos de confiança foram usados para todos os testes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um total de 43 crianças, com idade entre 7-12 anos, com idade média de 10,4 ±1,9 
anos, de ambos os gêneros (25 meninos) foram consideradas elegíveis para participar 
deste estudo. Destas, uma criança não conseguiu realizar as avaliações propostas e foi 
excluída do estudo, totalizando uma amostra de 42 crianças com asma. Observou-se 
que 73,8% das crianças participantes do estudo apresentaram histórico familiar de 
asma, 16,7 % são expostas aos hábitos de tabagismo dos pais, e 52,4% realizavam 
algum tipo de atividade física em uma frequência mínima de duas vezes por semana. O 
controle clínico das crianças participantes da amostra, avaliado através do escore do c-
ACT e ACT, apresentaram média de 18,5±4,5 e 14,3 ±3,6, respectivamente. Em relação 
à severidade da asma, 31% da amostra foi classificada com asma leve, 38,1 % asma 
moderada e 31% asma grave. Em relação ao controle da asma, 16,7%, 52,4%, e 31,0 
% foram classificados por apresentar asma controlada, parcialmente controlada e 
descontrolada, respectivamente. Sabe-se que o controle e a severidade da asma são 
classificações intimamente associadas, pois ambas envolvem aspectos relacionados 
aos sintomas da doença, limitação das atividades, frequência das crises, consumo de 
medicamentos e diminuição da função pulmonar.31 Destacamos que o Brasil é um dos 
países com maior prevalência de asma em crianças, com altas taxas de asma grave e 
não controlada. Ansiedade elevada, identificada pela análise do escore total da SCAS, 
foi observada em 35,7% das crianças avaliadas. Entretanto, observou-se que todas as 
crianças do estudo apresentaram um ou mais sintomas de ansiedade elevados, 
identificado pelos domínios da SCAS. Os sintomas de ansiedade mais frequentemente 
encontrados foram: Ansiedade de separação- AS (50,0%), Medo de Ferimentos Físicos- 
MFF (42,9%), Problemas Obsessivos Compulsivos- POC (38,1 %), Fobia Social- FS 
(35,7%), Ansiedade Generalizada- AG (26,2%) e Ataque de Pânico e Agarofobia- APA 
(23,8%). A prevalência de sintomas de ansiedade em crianças com asma está 
suportada por estudos epidemiológicos prévios conduzidos em grandes grupos 
populacionais. Autores apontam uma alta prevalência de transtornos de ansiedade em 
pacientes com asma, sendo acima de 30% em crianças e adolescentes e 34% em 
adultos,34 com potencial destaque para os sintomas de fobia social, ansiedade de 
separação, ataque de pânico e agorafobia, por apresentarem taxa de prevalência de 
duas à três vezes maior em jovens com asma em comparação à não asmáticos. Estes 
sintomas têm sido associados ao aumento no número de idas à emergência, assim 
como ao aumento no consumo de medicamentos para o controle da doença. Foram 
observadas correlações negativas e significativas entre o c-ACT e os sintomas de 
ansiedades identificado pelo escore total da SCAS ( r = -0,62, p ≤ 0,01), Fobia Social ( 
r = -0,50, p ≤ 0,01), Ansiedade Generalizada ( r = -0,44, p ≤ 0,01), Ataque de Pânico e 
Agorafobia ( r = -0,66, p ≤ 0,01), e Problemas Obsessivos Compulsivos ( r = -0,47, p ≤ 
0,01). Giacco et al., (2016) observaram uma estreita relação entre asma e desordens 
de ansiedade em uma amostra de adultos com asma. Estes autores afirmaram que a 
presença de asma aumenta duas vezes o risco de transtorno de ansiedade. Entretanto, 
Valença et al., (2005)38, não encontraram diferenças significativas na prevalência de 
transtornos de ansiedade e depressão entre os grupos de indivíduos adultos com asma 
leve/moderada e grave, sugerindo que os sintomas de ansiedade estejam presentes em 
pacientes com asma independente da severidade da doença. A análise de regressão 
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linear resultou em um modelo estatisticamente significativo entre os sintomas de fobia 
social e escolaridade do chefe familiar, explicando 19,3% da variação dos escores do 
controle clínico da asma. Os outros sintomas de ansiedade identificados na SCAS, não 
apresentaram associações significativas com o controle clínico e, portanto, não foram 
retidos no modelo final. Nossos resultados corroboram com o estudo de Di Marco et al 
(2010). Estes autores observaram que a presença de sintomas de ansiedade em 
indivíduos adultos com asma está associada a um pobre controle da asma, além de 
uma forte relação com visitas à emergências e hospitalizações.33 Os resultados do 
presente estudo sugerem que comportamento similar ocorra na população pediátrica. 
 
Conclusão 

 
Os achados deste estudo sugerem que os sintomas de ansiedade, presentes em 
crianças com diagnóstico de asma, estão relacionados a um pior controle clínico da 
doença. Desta forma, considera-se relevante que, no cotidiano, o manejo clínico da 
asma infantil envolva ainda, a adoção das ferramentas úteis e a atualmente disponíveis 
para avaliar em crianças brasileiras, desfechos importantes como sintomas de 
ansiedade e controle clínico. 
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TÍTULO: Análise da imuno-expressão de Oct4 e CD44 em células inflamatórias do 

microambiente tumoral em carcinoma epidermóide de lábio inferior. 

Resumo 

A glicoproteína transmembrana CD44 é reconhecida por ser um marcador altamente 
expresso em células tronco tumorais. A literatura também relata que a expressão 
aberrante de OCT4 pode contribuir para o processo neoplásico, apresentando-se como 
um potencial marcador para células-tronco tumorais. Assim, levando em conta as 
evidências de que as células tronco têm sido associadas à tumorigênese de algumas 
neoplasias humanas, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar a expressão imuno-
histoquímica das proteínas CD44 e OCT4 em células inflamatórias de carcinoma 
epidermoide de lábio inferior e a associação desta marcação com parâmetros 
clinicopatológicos dos casos estudados, a fim de fornecer informações sobre a influência 
de células do microambiente tumoral no processo da carcinogênese. A seleção da 
amostra foi intencional sendo constituída por 40 casos de Carcinoma epidermóide de 
lábio inferior (CELI). Após análise verificou-se que a média do número total das células 
inflamatórias positivas em todos os casos estudados foi de 63,91 para o CD44. 
Concluiu-se que mais casos demonstraram uma baixa imuno-expressão para CD44, 
correspondendo a 27 casos. 
 
Palavras-chave: Carcinoma epidermóide de lábio inferior; Imuno-histoqúimica. 

TITLE: Analysis of Oct4 and CD44 immunoexpression in inflammatory cells of the tumor 

microenvironment in lower lip squamous cell carcinoma. 

Abstract 
CD44 transmembrane glycoprotein is known as highly expressed marker in cancer stem 
cells. In addition, the literature reports that aberrant OCT4 expression may contribute to 
the neoplastic process, presenting itself as a potential marker for cancer stem cells. 
Cancer stem cells have been associated with the tumorigenesis of some human 
neoplasms. The aim of the research was to evaluate the immunohistochemistry 
expression of CD44 and OCT4 proteins in inflammatory cells of lower lip squamous cell 
carcinoma, as well as as the the association with clinicopathological parameters. This 
analyse will provide information about the influence of microenvironment cells in the 
carcinogenesis process. The sample selection was intentional and comprises 40 cases 
of CELI. The average total number of positive inflammatory cells in all cases was 63.91 
for CD44. This value was used to divide the cases between the high and low expression 
groups. It was concluded that more cases show a low immunoexpression for CD44, with 
a total of 27 cases. 
 
Keywords: Lower lip squamous cell carcinoma; immunohistochemistry. 

Introdução 
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O sistema imunológico tem o potencial de reconhecer e destruir células neoplásicas 
antes de haver a formação de tumores. No entanto, as células cancerígenas geralmente 
burlam o sistema imunológico ao evitar o reconhecimento ou estimular ativamente 
processos imunossupressores. Linfócitos T de infiltração tumoral (LITs) específicos para 
antígenos associados a tumores (AATs) têm sido frequentemente detectados em 
pacientes com câncer. Diversos estudos têm mostrado a presença de uma população 
de LITs em melanoma, adenocarcinoma, leucemia, (NAGORSEN et al., 2003) câncer 
de ovário (DI et al., 2013), carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (NGUYEN et 
al., 2016) e carcinoma epidermoide oral (FANG et al., 2017). O Carcinoma epidermoide 
oral envolve as regiões de lábio e cavidade oral (mucosa jugal, gengiva, palato duro, 
língua e assoalho de boca). O carcinoma de epidermoide de lábio inferior (CELI) é um 
dos tumores malignos mais comuns da cavidade oral, cuja prevalência corresponde a 
25% a 30% de todos os casos de carcinoma nesta localização. Sua etiopatogênese é 
multifatorial e dentre os fatores de risco são descritos a exposição solar crônica, a 
predisposição genética e a progressão da queilite actínica (QA) (CARVALHO et al., 
2011).Desta forma, esta neoplasia afeta geralmente homens brancos de meia-idade 
com ocupações associadas a exposição solar crônica, como agricultores e pescadores. 
No processo de carcinogênese, tem sido crescente o número de evidências que 
suportam um modelo hierárquico o qual propõe que o desenvolvimento, crescimento e 
metástase do câncer são guiados por uma pequena população de células-tronco 
tumorais (CTT) (RAM et al., 2017). Esta, constitui um grupo heterogêneo de células 
altamente tumorigênicas que têm capacidade de se multiplicar de forma assimétrica, 
resultando em células com capacidade de auto-renovação e pertencentes a subgrupos 
menos indiferenciados na escala hierárquica (BAILLE et al., 2017). Dessa forma, tanto 
a tumorigenicidade quanto a imunogenicidade dessas células representam um desafio 
com grande potencial para abordagens clínicas (DHODAPKAR et al., 2010). Diversos 
marcadores associados a embriogênese e tumorigênese têm sido estudados a fim de 
auxiliar na identificação dessas populações indiferenciadas, dentre eles o OCT4 e o 
CD44 (RACILA et al., 2011). O fator de transcrição da família de genes homeobox POU 
OCT4 (octamer-binding transcription factor 4), também conhecido como POU5F1, age 
como um regulador-chave de pluripotência em estágios iniciais de desenvolvimento de 
mamíferos. Em circunstâncias normais, a proteína OCT4 é expressa em CTE, tanto em 
ratos quanto em humanos, mas não em células de tecidos diferenciados. A expressão 
desregulada de OCT4 pode ser verificada através de análises imuno-histoquímicas em 
vários tumores sólidos humanos. É possível que a expressão aberrante de OCT4 possa 
contribuir para o processo neoplásico, apresentando-se como um potencial marcador 
para células-tronco tumorais (ZEINEDDINE et al., 2014; LI et al., 2015). A glicoproteína 
transmembrana CD44 é reconhecida por ser um marcador altamente expresso em CTT, 
associado à proliferação, migração e diferenciação, exercendo papel crucial na 
progressão tumoral e metástase (RAM et al., 2017). Funciona como um receptor para 
ácido hialurônico (AH) e tem sido relatada uma interação constante CD44-AH na 
invasão tumoral de muitas neoplasias, bem como um aumento da concentração de AH 
em células malignas e pré-malignas (BASAKRAN, 2015). Considerando as evidências 
de que as CT têm sido associadas à tumorigênese de algumas neoplasias humanas e 
as informações contidas na literatura científica acerca do papel do OCT4 e do CD44 
como marcadores de CT, esta pesquisa propõe avaliar comparativamente a expressão 
imuno-histoquímica de OCT4 e CD44 no infiltrado inflamatório peritumoral em uma série 
de casos de CELI, visando uma melhor compreensão sobre a influência do 
microambiente tumoral na progressão deste tipo de neoplasia. 
 
Metodologia 
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Esta pesquisa foi registrada no Sistema Nacional CEP/CONEP através do Sistema 
Plataforma Brasil e de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012). Desta forma, foi 
submetido à análise de seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado com o parecer Nº 2.165.445. 
Representa um estudo comparativo, observacional, analítico e com corte transversal, 
caracterizada pela análise da imunoexpressão de CD44 e OCT4 em células do infiltrado 
inflamatório peritumoral em 40 casos de CELI, estabelecendo-se relações com 
parâmetros clínicopatológicos. A análise do perfil imuno-histoquímico foi realizada nos 
cortes histológicos submetidos a técnica da imuno-histoquímica.Em seguida, as lâminas 
foram escaneadas (Pannoramic MIDI, 3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-Thege M. 
str.Budapest, Hungary) e visualizadas as imagens através do software Panoramic 
Viewer1.15.2 (3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary). A 
marcação foi considerada positiva para OCT4 quando as células do infiltrado 
inflamatório peritumoral apresentaram coloração acastanhada nuclear e/ou 
citoplasmática enquanto para o CD44, esta marcação foi citoplasmática e/ou 
membranar. Com base na metodologia utilizada por Jackute et al. (2015) e Fang et al. 
(2017), 5 campos microscópicos foram selecionados de forma aleatória e fotografados 
sob um aumento de 33X no software Panoramic Viewer1.15.2 (3DHISTECH Kft 29-33, 
Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary) . O número total das células inflamatórias 
positivas para o CD44 foi quantificado , através do programa ImageJ no estroma do 
tumor, excluindo as células inflamatórias dentro de ninhos e ilhas tumorais. Para cada 
caso, foi calculada a média da quantidade de células inflamatórias imunomarcadas nos 
05 campos avaliados. A média do número total das células inflamatórias positivas para 
a proteína estudada de todos os casos foi utilizada como valor que separou os casos 
entre os grupos de alta e baixa expressão de CD44 no infiltrado inflamatório peritumoral. 
 
Resultados e Discussões 

 
Esta pesquisa continua em andamento tendo sido renovada junto a Pro-Reitoria de 
Pesquisa..Até o momento, foi executada a análise do perfil imuno-histoquímico de CD44 
de todos os casos. Assim, os resultados parciais permitiram a realização dos cálculos 
das médias individuais (por lâmina) e totais (40 casos) das células inflamatórias 
positivas para este marcador. A média do total de células positivas dos 40 casos foi 
63,91, número utilizado para dividir os casos entre os grupos de baixa e alta expressão 
da proteína no infiltrado inflamatória peritumoral. Os casos que exibiram uma média 
acima da média total (63,91) apresentaram alta imuno-expressão dessa proteína no 
infiltrado inflamatória peritumoral, enquanto os casos que apresentaram uma média 
abaixo da média total (63,91) foram classificados como o grupo de baixa imuno-
expressão. Sendo assim, dos 40 casos analisados, 13 foram enquadrados no grupo alta 
imuno-expressão de CD44 e 27 demonstraram uma baixa imuno-expressão para este 
marcador. Após análise da expressão para o Oct4, será feita uma análise comparativa 
com os aspectos clínico-patológicos das lesões, bem como entre a imunoexpressão dos 
marcadores no infiltrado e nas células tumorais utilizando testes estatísticos. Estas 
análises permitirão esclarecer o papel das células inflamatórias no microambiente 
tumoral pela expressão de marcadores de pluripotência tumoral. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa continua em andamento no próximo semestre. 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar e dietético de micronutrientes em pacientes 

oncológicos hospitalizados 

Resumo 

 

O câncer é definido como enfermidade multicausal crônica, em que as células possuem 
crescimento descontrolado. Resulta de vários fatores, sendo um dos principais, a dieta 
inadequada. As fases de iniciação, promoção e progressão de carcinogênese têm sido 
frequentemente relacionadas ao estresse oxidativo. OBJETIVO: Analisar o estado 
nutricional de pacientes oncológicos mediante consumo alimentar e dietético de cálcio, 
zinco, ferro e vitaminas C, E, D e B12. MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório, 
incluindo pacientes internados nas enfermarias e pacientes ambulatoriais com 
diagnostico de câncer. Para investigar o consumo dos nutrientes foi feito o recordatório 
24hrs. RESULTADOS: Amostra foi composta por 58 pacientes com idade entre 20 e 85 
anos. De acordo com o consumo alimentar analisado, o consumo alimentar de todos os 
nutrientes analisados estavam abaixo das recomendações diárias segundo as DRI’s. 
CONCLUSÃO: A população estudada não atingiu o consumo diário recomendado para 
os minerais e vitaminas analisados nos recordatórios, tendo assim uma grande 
porcentagem de consumo inadequado. Desta forma, a orientação nutricional é um fator 
indispensável para auxiliar na prevenção e controle do câncer. 

 
 
Palavras-chave: Nutrientes. Minerais. Neoplasias. 

TITLE: Evaluation of food and dietary intake of micronutrients in hospitalized cancer 

patients. 

Abstract 

 

Cancer is defined as chronic multicausal disease, in which cells have uncontrolled 
growth. It results from several factors, being one of the main ones, the inadequate diet. 
The stages of initiation, promotion and progression of carcinogenesis have often been 
related to oxidative stress. OBJECTIVE: To analyze the nutritional status of cancer 
patients through dietary and dietary intake of calcium, zinc, iron and vitamins C, E, D and 
B12. METHODS: An exploratory descriptive study including patients admitted to the 
wards and outpatients diagnosed with cancer. To investigate the consumption of 
nutrients was made the 24hrs recall. RESULTS: Sample consisted of 58 patients aged 
between 20 and 85 years. According to the food intake analyzed, the food intake of all 
analyzed nutrients was below the daily recommendations according to the DRI's. 
CONCLUSION: The studied population did not reach the recommended daily intake for 
the minerals and vitamins analyzed in the recalls, thus having a large percentage of 
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inadequate consumption. Thus, nutritional guidance is an indispensable factor to assist 
in cancer prevention and control. 

 
 
Keywords: Nutrients. Minerals. Neoplasms. 

Introdução 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer para o biênio 2018-2019, haverá a ocorrência 
de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. Devido aos seus grandes números, 
o câncer é considerado um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, 
reafirmando a ideia de que estratégias de tratamento e prevenção são de grandiosa 
importância e relevância (BRASIL,2017). 

Sabe-se que os diferentes tipos de câncer interferem de diferentes maneiras no estado 
nutricional, no prognóstico da doença e no tempo de permanência hospitalar e que o 
tempo de hospitalização pode estar associado ao risco nutricional, em especial, em 
pacientes com doenças neoplásicas (SAKA et al., 2011). 

A alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como o segundo fator de risco 
de câncer que pode ser prevenido (BRASIL, 2012). Segundos estudos, dietas contendo 
substâncias anticarcinogênicas (antioxidantes, minerais e carotenoides), são dadas 
como protetoras contra essa patologia (WANG et al., 2007). A função de nutrientes 
antioxidantes na etiologia do câncer continua em discussão, visto que estes nutrientes 
possuem importante função estrutural e atuam como cofatores de diversas enzimas 
(SHETTY et al., 2013). 

Sabendo disso, os minerais e vitaminas se destacam por seu potencial antioxidante e 
em diversas funções auxiliares no corpo humano e devido a isto, a ingestão em 
quantidades inadequadas no organismo pode contribuir tanto para danos e 
modificações oxidativas do DNA, aumentando o risco de desenvolver o câncer, quanto 
para auxiliar no tratamento dos indivíduos com neoplasias, atuando de forma benéfica 
no organismo (FERNANDES; MAFRA, 2005). 

O presente estudo visa avaliar o consumo alimentar e dietético de cálcio, zinco, ferro e 
vitaminas C, E, D e B12 em pacientes oncológicos, afim de enriquecer os estudos de 
consumo alimentar e câncer. 

 
Metodologia 

 
QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob parecer 
de nº 2.404.828 do projeto “Análise das etapas do cuidado nutricional em pacientes 
oncológicos”, a pesquisa foi efetivada com o aceite voluntário dos pacientes, onde eles 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As questões éticas 
foram respeitadas em todos os momentos do estudo, bem como foram mantidos o sigilo 
e o anonimato dos participantes. 
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POPULAÇÃO E DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo observacional, transversal e prospectivo, onde os voluntários 
com diagnóstico de neoplasia foram submetidos à questionários específicos. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Foram incluídos os pacientes adultos e idosos, com idade igual ou superior a 20 anos, 
de ambos os sexos, com diagnóstico de câncer confirmado por biópsia, internados na 
enfermaria oncológica do HUOL em até 24h e pacientes ambulatoriais. Pacientes que 
fizeram o uso contínuo de corticoterapia foram excluídos deste estudo. 

COLETA DOS DADOS 

A população foi caracterizada a partir de um questionário com indicadores demográficos 
e sociais, citotumoral e tempo de diagnóstico. 

O consumo alimentar destes pacientes foi coletado meio do método Recordatório 24 
horas (R24h), em dois dias não consecutivos, um no ato da entrevista e outro no 
intervalo de 30-45 dias, a fim de calcular a variância intrapessoal da ingestão de 
nutrientes. 

Os dados referentes ao consumo alimentar e dietético de cálcio, zinco, ferro e vitaminas 
C, E, D e B12 foram analisados por meio do software DietSmart® (São Paulo, Brasil) 
com a adição de preparações e alimentos à base de dados conforme necessário, sendo 
utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) 
e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O registro do consumo alimentar e dietético foi realizado no primeiro contato com o 
voluntário, a partir da realização do recordatório 24 horas, onde, de forma qualitativa e 
quantitativa, as pacientes relataram os alimentos consumidos no dia anterior, com 
riqueza de detalhes, baseando-se em suas memórias. 

Os dados referentes ao consumo alimentar e dietético foram analisados por meio do 
software DietSmart® (São Paulo, Brasil) com a adição de preparações e alimentos à 
base de dados conforme necessário, sendo utilizadas a Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) e a do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Foram analisados o conteúdo de cálcio, zinco, 
ferro, vitamina C, vitamina E, vitamina D e vitamina B12 e comparados às 
recomendações de EAR (Estimated Average Requirement). 

 
Resultados e Discussões 

 
Até a presente data, a amostra analisada possui um total de 58 pessoas, sendo que 
destas 53,5% são mulheres e 46,5% homens. A faixa etária variou de 20 a 85 anos e 
os tipos de neoplasia são das mais variadas especialidades. Do total de pacientes 
avaliados, os tipos de neoplasias mais prevalentes foram tumores no trato 
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gastrointestinal (28%) e leucemia mieloide aguda (21%), e 59% tinham diagnóstico 
inferior a 6 meses. 

Somando-se a isto, o quadro 1 (em anexo) mostra a porcentagem de inadequação dos 
nutrientes. Pode-se perceber que o consumo de nutriente na dieta dessas pessoas 
demonstrou um grande déficit em todos os itens avaliados (cálcio, zinco, ferro, vitaminas 
C, E, D e B12), quando comparados à DRI. 

Dados do Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional (IBRANUTRI), que avaliou 
pacientes de hospitais de todo o Brasil, demonstraram que 66,3% dos pacientes 
oncológicos hospitalizados foram considerados desnutridos. A grande prevalência de 
desnutrição nesses indivíduos associa-se à redução na ingestão total de alimentos e às 
alterações metabólicas provocadas pelo tumor, evidenciando o grande impacto negativo 
da enfermidade no estado nutricional (WAITZBERG, 2001). 

Essas alterações do estado nutricional de pacientes oncológicos estão associadas com 
redução da reposta ao tratamento, afetando as funções orgânicas e levando a um maior 
tempo de internação hospitalar, maiores taxas de complicações, pior prognóstico e 
aumento da morbimortalidade (WONG et al., 2001). 

Identificar o risco nutricional neste grupo de pacientes de forma precoce, com o fim de 
oferecer uma conduta nutricional adequada com o objetivo de minimizar a desnutrição 
bem como os efeitos colaterais da terapia anticâncer se torna de extrema importância e 
relevância clínica-nutricional. 

Diante desses resultados apresentados, é possível perceber que todos os minerais e 
vitaminas apresentaram um grau significativo de inadequação, o que em conversa com 
outros estudos realizados, tem relação direta com a piora do estado clinico desses 
pacientes. 

 
Conclusão 

 

Grande parte da população estudada não atingiu o consumo diário recomendado para 
o os nutrientes analisados. Desta forma, a orientação nutricional é um fator 
indispensável para auxiliar na prevenção e controle do câncer. 

Por isso, deve-se aprofundar ainda mais na pesquisa e nos resultados obtidos, afim de 
comparar os resultados encontrados e as referencia bibliográficas sobre assunto e 
assim, beneficiar a sociedade cientifica com estudos mais atuais. 
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Porcentagem de inadequação dos nutrientes na amostra entrevistada 
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TÍTULO: Qualidade de vida relacionada a asma: comparação entre a percepção das 

crianças, adolescentes e seus pais. 

Resumo 

Introdução: A asma é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas oriunda de 
uma hiperresponsividade brônquica a estímulos diretos ou indiretos, causando forte 
impacto emocional que pode repercutir negativamente na qualidade de vida relacionada 
a saúde (QVRS) do indivíduo. Objetivo: avaliar a concordância entre a percepção da 
QVRS de crianças e adolescentes com asma e a de seus pais/responsáveis a partir da 
versão brasileira do PedsQLTM Asthma Module SF 22. Métodos: foram avaliados 170 
participantes com asma com idade de 5 a 18 anos e 85 pais/responsáveis respectivos. 
A condição socioeconômica foi avaliada com o questionário Critério de Classificação 
Econômica Brasil. A QVRS foi avaliada pelo instrumento PedsQLTM Asthma Module 
SF22 em sua versão para a população brasileira. A função pulmonar foi mensurada pela 
espirometria adotando valores de referências. Foi avaliado o coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) para comparar os escores dos questionários, e o tamanho do efeito 
(TE), calculado pelo d de Cohen. Resultados: O CCI das crianças e seus 
pais/responsáveis foi de 0,313 para o domínio “sintomas” (TE = 0,02) e 0,447 no domínio 
“problemas de tratamento” (TE = 0,02). O CCI entre adolescente e seus 
pais/responsáveis foi de 0,490 no domínio “sintomas” (TE = 0,002) e 0,549 no domínio 
“problemas de tratamento” (TE = 0,06). Conclusão: O PedsQLTM Asthma Module Short 
Form 22 é capaz de fornecer medidas com satisfatória concordância. 
 
Palavras-chave: Asma, qualidade de vida, crianças, adolescentes. 

TITLE: PEDSQLTM ASTHMA MODULE SF 22: PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE 

OF CHILDREN/ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS/RESPONSIBLE 

Abstract 

Introduction: Asthma is characterized by chronic inflammation of the airways from 
bronchial hyperresponsiveness to direct or indirect stimuli, causing a strong emotional 
impact that can negatively affect the health-related quality of life (HRQL) of the individual. 
Objective: to evaluate the agreement between the perception of the HRQoL of children 
and adolescents with asthma and that of their parents / guardians from the Brazilian 
version of the PedsQLTM Asthma Module SF 22. Methods: 170 participants with asthma 
between 5 and 18 years old were evaluated and 85 parents / guardians. The 
socioeconomic condition was evaluated with the questionnaire Criterion of Economic 
Classification Brazil. The HRQL was evaluated by the PedsQLTM Asthma Module SF22 
in its version for the Brazilian population. Pulmonary function was measured by 
spirometry using reference values. The intraclass correlation coefficient (ICC) was used 
to compare the questionnaire scores, and the effect size (TE), calculated by Cohen's d. 
Results: The ICC of the children and their parents / guardians was 0,313 for the domain 
"symptoms" (TE = 0,02) and 0,447 for the "problems of treatment" (TE = 0,02). The ICC 
between adolescents and their parents / guardians was 0.490 in the "symptoms" domain 
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(TE = 0.002) and 0.549 in the "treatment problems" domain (TE = 0.06). Conclusion: The 
PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 is able to provide measures with satisfactory 
agreement 
 
Keywords: Asthma, quality of life, children, adolescent. 

Introdução 
A asma é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas procedente de uma 
hiperresponsividade. Pode ser desenvolvida por fatores genéticos ou de risco ambiental, 
como: mofo, animais de estimação, poeira, vírus e outros [1,2]. A doença provoca 
episódios de sibilância, dispneia, tosse, opressão torácica e despertares noturnos; 
levando assim, a obstrução do fluxo aéreo[1]. A doença não controlada, além de causar 
e agravar diversas consequências físicas, também traz um intenso impacto 
emocional[3], gerando uma repercussão negativa na qualidade de vida relacionada a 
saúde (QVRS) das crianças/adolescentes e de seus familiares[4]. Alguns instrumentos 
de medida, genéricos ou específicos, desenvolvidos para analisar a QVRS já estão 
validados e disponíveis para uso na população brasileira [5] O Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL) possui módulos genéricos e específicos para doenças estipuladas 
e analisa a QVRS de crianças e adolescentes de 02 a 18 anos de idade[6]. Neste estudo 
utilizamos o PedsQLTM Asthma Module Short Form 22, um instrumento que se mostrou 
compreensível, de simples aplicação e com tempo de aplicação adequado para avaliar 
a QVRS de crianças e adolescentes brasileiros com diagnóstico de asma [7]. A literatura 
existente analisa se a QVRS de pais/responsáveis reflete as mudanças da QVRS das 
crianças/adolescentes. Porém, existe uma enorme lacuna quando se pensa sobre como 
a QVRS das crianças/adolescentes é afetada pelo modo como os pais/responsáveis 
percebem a QVRS dos filhos. Não raro, as dificuldades dos filhos em expressarem sua 
condição são dificilmente percebidas pelos pais[8]. O grau de insciência dos 
pais/responsáveis sobre a asma[9], bem como a percepção irreal sobre a QVRS dos 
filhos pode agravar os níveis de qualidade de vida percebidos pela própria criança. 
Diante do exposto, o propósito desse estudo foi avaliar a concordância entre a 
percepção da qualidade de vida relacionada a saúde de crianças e adolescentes com 
asma e a percepção de seus pais/responsáveis a partir da versão brasileira do 
PedsQLTM Asthma Module Short Form 22. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de caráter transversal e exploratório que utiliza dados parciais 
de uma tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia 
da UFRN. Foram consideradas elegíveis crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 
com idade de 5 a 18 anos, com diagnóstico médico confirmado de asma[1] Ainda, as 
crianças e os adolescentes não poderiam ter outras doenças crônicas ou agudas que 
pudessem comprometer sua QVRS, como histórico de cirurgias torácicas, infecções 
pulmonares de repetição, fibrose cística, bronquiectasia e terem feito uso de 
corticosteroides sistêmicos nas duas últimas semanas prévias ao estudo [10]. Os 
pais/responsáveis das crianças e adolescentes que assinaram o TCLE e demonstraram 
ter conhecimento sobre as funções diárias das crianças/adolescentes também foram 
incluídos no estudo. Foram excluídas da amostra aquelas crianças/adolescentes que 
demonstraram incapacidade de realizar algum dos procedimentos necessários, bem 
como os pais/responsáveis, que desistiram de participar da pesquisa [11,12]. A 
avaliação antropométrica foi realizada por meio de uma balança digital G-Tech Glass 
3S® modelo 31 (Accumed, Rio de Janeiro – RJ, Brasil). A pesagem foi realizada com o 
participante em uso de roupas leves e descalço na posição ortostática com os 
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calcanhares unidos. Para mensuração da estatura, as panturrilhas, nádegas, dorso e 
região occipital estavam em contato com a régua antropométrica, sendo a cabeça 
alinhada pelo examinador. O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado a partir da 
relação peso/altura². Em seguida, o estado nutricional das crianças e dos adolescentes 
foram avaliados utilizando o software da Organização Mundial da Saúde WHO Anthro 
Plus (2016) [13]. A avaliação do nível socioeconômico, foi realizada pelos Critérios de 
Classificação Econômica Brasil proposto pela Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (ABEP) [14]. Para o presente estudo foi considerado classe A (A1 e A2), B 
(B1 e B2), C(C1 e C2), D e E. Para cada pergunta atribui-se uma pontuação de acordo 
com a quantidade de itens do lar, grau de escolaridade do chefe da família (maior 
colaborador com renda para residência) e acesso a serviços públicos, ao final, a soma 
de todas a perguntas gera um escore de 0 a 46, de forma que, quanto maior a pontuação 
melhores são as condições socioeconômicas da família [15]. Para a avaliação da QVRS 
dos participantes e pais/responsáveis foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a 
língua portuguesa/Brasil do instrumento PedsQLTM Asthma Module SF22, destinado a 
indivíduos de 2 a 18 anos. Por ser a versão curta, o instrumento, reduz o tempo de 
coleta e não necessita de guias para o seu manejo, além de dispor de uma melhor 
confiabilidade e validade quando comparado com sua versão longa. [12]. Este 
instrumento foi elaborado em versões destinadas aos indivíduos nas faixas etárias 5-7 
anos, 8-12 anos e 13-18 anos e aos pais/responsáveis dos indivíduos nessas faixas 
etárias, como também uma versão para os pais/responsáveis de crianças com idade 
entre 2 a 4 anos. Nele inclui o auto relato das crianças e dos adolescentes com idades 
entre 5 a 18 anos; em paralelo com o relato dos pais/responsáveis de crianças e 
adolescentes com idade entre 2 e 18 anos. O questionário é composto por 22 itens 
distribuídos em dois domínios: sintomas e tratamento. As questões são relacionadas ao 
mês anterior à aplicação do questionário[7] As versões destinadas aos indivíduos de 5 
a 18 anos e aos pais/responsáveis são compostas por uma escala Likert de 5 pontos, 
que variou de 0 (nunca) a 4 (sempre). Para facilitar as respostas das crianças com idade 
de 5 a 7 anos, as repostas contava foram reformuladas e simplificadas numa escala de 
3 respostas possíveis - 0 (não), 2 (as vezes) e 4 (muito), com cada escolha da resposta 
ancorada à escala de rosto triste e feliz [24]. Para o escore de cada domínio, a 
pontuação 0 na escala, corresponde a 100 pontos, 1 corresponde a 75 pontos, 2, 3 e 4 
correspondem a 50, 25, 0 pontos, respectivamente. Uma pontuação mais elevada indica 
uma maior qualidade de vida. A pontuação total, tanto para o auto relato das crianças e 
dos adolescentes, quanto para o relato dos pais/responsáveis, foi computada através 
da soma dos itens dividida pelo número de itens respondidos em cada domínio. No 
entanto, caso houvesse mais de 50% dos itens da dimensão não respondidos, o escore 
da dimensão não era computado [7,16,17]. A função pulmonar foi avaliada por meio da 
espirometria, utilizando um espirômetro portátil digital KOKO® (Longmont, Estados 
Unidos da América), seguindo as orientações da American Thoracic Society e European 
Respiratory Society [18]. Para a realização da avaliação, as crianças/adolescentes 
permaneceram na posição sentada, utilizando clipe nasal mantendo a cabeça em 
posição neutra. Foram registradas e analisadas à capacidade vital forçada (CVF), 
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), à relação VEF1/CVF, o pico de 
fluxo expiratório (PFE), e o valor do fluxo expiratório forçado entre os 25% e 75% da 
CVF (FEF25%-75%). Foram selecionados os melhores valores da CVF, do (VEF1) e 
comparados com valores de referência para a população brasileira de acordo com 
dados antropométricos [19]. Os dados foram analisados por meio do software SPSS 
20.0, com nível de significância de 5%. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste 
Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram expressos por frequências, médias e desvios 
padrões. Para comparar os escores do questionário das crianças e dos adolescentes 
com o dos seus pais/responsáveis foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse 
(CCI). Valores menores que 0,4 são pobres, iguais ou maiores que 0,4 e menores que 
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0,75 são satisfatórios e maiores ou iguais a 0,75 são excelentes[20]. O tamanho do 
efeito foi calculado pelo d de Cohen[21]. O poder da amostra foi de 0,88, calculado a 
posteriori, para a correlação das medidas obtidas na avaliação da QV entre os dois 
questionários. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra do estudo foi composta por 170 participantes, sendo 54 crianças, 31 
adolescentes e 85 pais/responsáveis respectivos. A maioria das crianças eram do sexo 
masculino (64,80%) e dos adolescentes, do sexo feminino (51,6%) com idade média 
respectivamente de 8,62 ± 1,75 e 13,45 ± 1,15 anos, respectivamente. A amostra de 
crianças e adolescentes avaliadas neste estudo foi composta majoritariamente por 
indivíduos eutróficos e grande parte com asma leve, classificada pela severidade (42,6% 
das crianças e 35,5% dos adolescentes). O nível de escolaridade predominante entre 
crianças e adolescentes (98,1% e 54,8%) foi o fundamental completo e para 
país/responsáveis das crianças e adolescentes ( 50% e 32,3%) o ensino médio 
completo. O nível socioeconômico da amostra total foi sobretudo composto por as 
classes C, D e E. O CCI entre os escores obtidos no questionário PedsQLTM Asthma 
Module Short Form 22 das crianças e seus pais/responsáveis foi de 0,313 para o 
domínio “sintomas” (TE = 0,02) e 0,447 no domínio “problemas de tratamento” (TE = 
0,02). O CCI entre adolescente e seus pais/responsáveis foi de 0,490 no domínio 
“sintomas” (TE = 0,002) e 0,549 no domínio “problemas de tratamento” (TE = 0,06). A 
versão brasileira do PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 ao ser aplicada a uma 
amostra de crianças/adolescentes e seus pais/responsáveis apresentou medidas 
satisfatórias para avaliação da QVRS de crianças e adolescentes com diagnóstico de 
asma. Diferentemente, Aragão et al.,[22] ao avaliarem uma amostra de 126 
crianças/adolescentes com idade de 7 a 19 anos observaram, por meio do instrumento 
Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), uma baixa percepção dos 
responsáveis sobre o impacto da doença na vida de seus filhos. Estes autores utilizaram 
uma versão adaptada e não validada do PAQLQ (PAQLQ-A) para analisar a 
concordância da percepção da QVRS de crianças/adolescentes com asma e seus pais, 
e identificaram uma baixa concordância entre estas medidas[22]. No presente estudo, 
não foi imposto que apenas os pais respondessem o questionário. De fato, foi admitido 
que pais ou responsáveis adultos respondessem o instrumento, enaltecendo a 
participação na pesquisa daqueles que estavam mais diretamente relacionados aos 
cuidados com a saúde da criança/adolescentes. Este aspecto pode ter influenciado a 
alta concordância observada a partir das medidas obtidas entre crianças/adolescentes 
e seus pais/responsáveis. Acreditamos que alguns sintomas e problemas com o 
tratamento podem não ser facilmente percebidos pelos pais em resultado da rotina de 
trabalho dos mesmos, podendo estes aspectos serem mais perceptíveis a um cuidador 
ou outro membro da família. Vale ressaltar que ambos os estudos incluíram 
participantes com os diversos níveis de severidade (leve, moderada e grave) no entanto, 
utilizaram instrumentos de medidas obtidas por questionários diferentes (PAQLQ e 
PedsQLTM)[22]. Os achados de Aragão et al.,[22] podem estar relacionados à 
dificuldade na compreensão pelas crianças/adolescentes e seus pais de frases e termos 
existentes no PAQLQ, e especialmente por este instrumento apresentar versão única 
para todas as faixas etárias e apresentar uma longa escala de pontos (7 alternativas por 
resposta). Por outro lado, o PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 contém duas 
versões distintas (crianças/adolescentes e pais/responsáveis) para cada uma das faixas 
etárias compreendidas entre 05 a 07, 08 a 12 e 13 a 18 anos. No entanto, para pré-
escolares (02 a 04 anos) apenas a versão dos pais está disponível. Em adição, Alves 
(2018) afirmou que o PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 mostrou-se 
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compreensível e de fácil aplicação em uma amostra de 234 indivíduos brasileiros e que 
o instrumento avalia atividades subjetivas de cada etapa da vida da criança.[7]. No 
presente estudo, estes aspectos podem ter contribuído para que os pais/responsáveis 
tenham apresentado percepção semelhante da QVRS de seus filhos em relação à 
percepção destes. No tocante à concordância entre essas medidas, observa-se que os 
pais/responsáveis mostraram uma percepção satisfatória do impacto da doença nos 
adolescentes tanto no domínio “sintomas” como no domínio “problemas de tratamento” 
e também no domínio “problemas de tratamento” das crianças. Demonstrando a 
existência de uma sintonia com seus responsáveis, tanto na questão da doença, quanto 
no contexto linguístico, escolar, familiar e social. Este aspecto é potencialmente benéfico 
para o apropriado manejo da doença, posto que uma boa percepção dos 
pais/responsáveis acerca da QVRS pode facilitar a identificação da exacerbação de 
sintomas, da necessidade de acompanhamento médico, do momento ideal para uso de 
medicamentos, além de prevenir estresses psicossociais dentro do âmbito familiar, e 
diminuir o risco de exacerbação da doença [23] Os resultados deste estudo indicaram 
uma maior QVRS para o domínio “problemas de tratamento” quando comparado com o 
domínio “sintomas da asma”, tanto para crianças e adolescentes quanto para percepção 
de seus pais/responsáveis. Esses apanhados reforçam o estudo de Alves (2018) 
também elaborado no Brasil e ainda com os apanhados de estudos prévios realizados 
em países desenvolvidos em crianças com asma[24,25]. Danansuriya et al.,[24] e Chan 
et al., [25] analisaram respectivamente 140 e 125 adolescentes, e semelhantemente 
verificaram melhor qualidade de vida para o domínio “problemas de tratamento”. No 
entanto, os autores desses estudos observaram escores substancialmente mais 
elevados para ambos os domínios quando comparado aos obtidos no presente estudo. 
O estudo atual foi sucedido no nordeste brasileiro, em que o nível socioeconômico e o 
nível de escolaridade são baixos e o acesso à saúde de qualidade é árduo quando 
comparados com países desenvolvidos. Fatores que podem influenciar diretamente na 
frequência e intensidade dos sintomas relacionado à asma e consequentemente em um 
maior comprometimento da QVRS dos indivíduos. É admissível que o domínio 
“sintomas” possa ter apresentado um menor escore devido às condições climáticas e 
dos fatores ambientais [26]. As mudanças climáticas na cidade de Natal/RN e região 
metropolitana, embora não sejam amplas, podem afetar a qualidade do ar inalado, além 
de favorecer a deposição de material particulado da atmosfera, ampliando assim, a 
concentração de possíveis fatores de exacerbação como ácaros e fungos [27,28]. É 
notável que avaliar a QVRS de crianças/adolescentes é uma tarefa melindrosa, pois é 
imprescindível uma análise subjetiva das experiências vivenciadas pelo indivíduo[22]. O 
presente estudo apresentou um nível satisfatório de concordância entre as respostas 
obtidas acerca da QVRS de crianças e adolescentes com asma, através das versões 
do PedsQLTM Asthma Module Short Form 22, em adição às avaliações clínicas e 
laboratoriais consideradas rotineiras no manejo clínico da asma. 
 
Conclusão 
 
Em conclusão, os achados do presente estudo são sugestivos de que a versão brasileira 
do PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 é capaz de fornecer medidas com 
satisfatória concordância entre crianças/adolescentes com diagnóstico de asma entre 
05 e 18 anos e seus pais/responsáveis indicando que as versões do instrumento são 
capazes de avaliar o construto qualidade de vida relacionada à saúde sob os mesmos 
aspectos quando aplicados à população estudada. 
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TÍTULO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE A 

MORBIMORTALIDADE MATERNA 

Resumo 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a morbimortalidade materna em um recorte 
temporal de dez anos, através de uma revisão integrativa da literatura. Metodologia: A 
autora realizou uma pesquisa de artigos científicos publicados entre os anos 2008 a 
2018 nas bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde, SCOPUS e Web of 
Science. Foram encontrados 51.452 títulos relacionados e selecionados 249 estudos ao 
final da análise. Resultados: Os resultados nacionais e internacionais foram 
semelhantes no que diz respeito ao conteúdo dos estudos e aos profissionais que 
estavam publicando. Os assuntos mais abordados foram sobre o diagnóstico 
sociodemográfico da mortalidade materna por regiões, as principais causas clínicas da 
morbimortalidade, as barreiras que dificultam o acesso à saúde. Os principais 
profissionais que publicam esse tipo de assunto são os profissionais da área da 
medicina, da saúde pública e enfermagem. Os aspectos bióticos foram pouco discutidos 
nas publicações. Conclusão: A mortalidade materna tem suscitado muita discussão no 
âmbito acadêmico, principalmente no que diz respeito à caracterização 
sociodemográfica e as principais causas clínicas relacionadas à morbimortalidade 
materna, ficando em menor evidência as questões éticas. 

 
Palavras-chave: Mortalidade materna, Near miss, complicações na gravidez 

TITLE: Maternal Morbimortality: An Integrative Review of Literature 

Abstract 

Objective: The aim of this study is to analyze maternal morbidity and mortality in a ten-
year temporal context through an integrative literature review. Methodology: The author 
has read scientific researches published from 2008 to 2018 in the electronic databases: 
Virtual Health Library, SCOPUS and Web of Science. It was found 51,452 related titles 
and it was selected 249 studies at the end of the analysis. Results: The national and 
international results were similar in two points: the content of the studies and the 
professionals whose were publishing they. The most discussed subjects were the 
sociodemographic diagnosis of maternal mortality by region, the main clinical causes of 
morbidity and mortality, and the barriers that hinder access to health. The main 
professionals who publish this type of subject were professionals in the field of medicine, 
public health and nursing. Biotic aspects have been little discussed in the publications. 
Conclusion: Maternal mortality has been the subject of much discussion in the academic 
field, especially regarding the sociodemographic characterization and the main clinical 
causes related to maternal morbidity and mortality. Ethical issues are less evident. 
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Introdução 

No final da década de 90, após a Conferência Internacional sobre a População e o 
Desenvolvimento, a saúde materna começou a ser entendida como indicador vital da 
saúde e desenvolvimento global (THOMAS et al, 2014). Tal fato precedeu a inclusão da 
redução da mortalidade materna como uma das metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento do 5° Milênio, visando reduzir em três quartos dos índices observados 
até 2015 (Assembleia Geral das Nações Unidas, 2000). Desde então, vários programas 
de desenvolvimento social e combate a mortalidade materna foram iniciados. 
Entretanto, segundo o relatório de metas do Desenvolvimento do milênio (2014), houve 
uma redução de apenas 45% da mortalidade materna até 2013, evidenciando que 
apesar do progresso em todo mundo ainda se falta muito para garantir o cumprimento 
da meta. 

A morte materna é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aquela 
ocorrida durante a gravidez ou até 42 dias após o término da mesma. Ela divide-se em: 
morte obstétrica direta, quando ocorre devido complicações durante a gravidez; parto e 
puerpério, por causa de intervenções incorretas; ou mortes obstétricas indiretas, 
resultantes de doença prévia ou que se desenvolveram durante a gestação, mas que 
foram agravadas pelo efeito da gravidez (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Após a 
diminuição em números absolutos de mortalidade materna, o conceito de near miss, 
definido como mulheres que sobrevivem a condições de risco de vida decorrentes de 
complicações relacionadas à gravidez e ao parto (WHO, 2009), também passou a ser 
discutido, fornecendo um melhor diagnóstico da qualidade da saúde materna. 

Nesse cenário, a discussão de aspectos relacionados à morbimortalidade materna na 
saúde pública nacional e mundial, com suas principais divergências e consensos, é de 
questão de suma importância, possuindo, ainda, presente temática forte correlação com 
questões de cunho ético pouco exploradas. Perguntas como “qual a atenção dedicada 
a este tema pela comunidade científica?”, objetivada em “qual o quantitativo de 
publicações no Brasil e no mundo?” e “quem são as pessoas, ou grupos profissionais 
que mais o abordam nacional e mundialmente?” foram as norteadoras da presente 
pesquisa, a qual tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura em um 
recorte temporal de 10 anos. 

 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no período de Agosto de 2018 
a Julho de 2019, mediante consulta nas bases de dados eletrônicas: SCOPUS, Web of 
Science e Biblioteca Virtual em Saúde da Bireme. Para a seleção de artigos utilizou-se 
os descritores “Maternal mortality” e “Maternal mortality and Pregnancy complications” 
e suas representações em português. Foram incluídos artigos em qualquer idioma, 
nacionalidade e publicados entre os anos de 2008 e 2018, que puderam ser acessados 
através do portal Periódicos CAPES. Foram excluídos editoriais, cartas, capítulos de 
livros, livros, artigos relacionados à mortalidade por doenças específicas e aqueles que 
não atendiam aos objetivos da pesquisa. Desse modo, encontrou-se um total de 51.452 
artigos, dos quais foram lidos 772 resumos após identificação do título. Após a leitura 
dos resumos, detectou-se um total de 249 trabalhos que se adequaram aos objetivos 
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desta revisão, dentro os quais 48 encontravam-se duplicados entre as bases de dados. 
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o modelo validado pela Union Ration- 
Scientifique Internationale (URSI), o qual foi adaptado ao modelo desta pesquisa. Por 
fim, foi realizada uma avaliação dos aspectos de natureza quantitativa e qualitativa. 
 
Resultados e Discussões 

 

Após a leitura e análise dos resumos, foram aplicados os critérios de inclusão e 
exclusão. Com isso, um total de 249 artigos foram selecionados para fazer parte desta 
revisão. Realizou-se a análise dos dados dos estudos sobre o assunto, reunindo na 
presente revisão integrativa da literatura os principais aspectos discutidos no Brasil e no 
mundo sobre a morbimortalidade materna. 

Foram selecionados sessenta e nove artigos Brasileiros, destes trinta e oito foram 
escritos por profissionais médicos, quinze por profissionais da saúde pública, quatorze 
por profissionais da enfermagem, um pela saúde coletiva e um pelo setor de 
epidemiologia. 

Os artigos de outros países totalizaram cento e vinte publicações médicas, trinta e 
quatro de saúde pública, onze de enfermagem, três de epidemiologia, três de sociologia, 
quatro em políticas de saúde, duas de conferências de saúde,um de engenharia, uma 
de saúde coletiva e um em psicologia. 

A principal perspectiva das publicações brasileiras e internacionais foram a 
caracterização sociodemográfica das mulheres que sofreram com a mortalidade ou near 
miss materno, avaliar a incidência das ocorrências, os desfechos clínicos associados e 
fatores relacionados como a cor da pele, local de ocorrência e dificuldades de acesso 
ao sistema de saúde. 

Constatou-se que o perfil epidemiológico da mortalidade materna no Brasil se manteve 
semelhante entre os estados. De acordo com estudo realizado por Soares et al., que 
analisou os triênios 2005 a 2007 e de 2008 a 2010, no Paraná, a prevalência das causas 
obstétricas diretas da mortalidade materna, se manteve maior que as de causas 
indiretas nos dois triênios, em hospitais de referência à gestação de baixo ou alto risco. 
O mesmo trabalho revelou que em torno de 90% da mortalidade ocorrida no período 
eram de causas evitáveis. Outra pesquisa, realizada no estado de São Paulo, 
comparando os anos de 2000 e 2011, também mostrou a prevalência da morte 
obstétrica de causa direta maior que a de causas indiretas, porém identificou uma queda 
dessa relação inferior à média nacional (BEPA, 2013). 

Em uma investigação, realizada em Ribeirão Preto, novamente se verificou uma maior 
relação de causas obstétricas diretas, sendo os distúrbios hipertensivos (44,8%) a 
principal causa de mortalidade direta, numa mostra de 33 óbitos, seguida de infecções 
(10,3%) e embolias (1,7%) (FERNANDES, 2015). Corroborando com os achados do 
Estado de São Paulo, no qual vislumbra-se que a hipertensão e a hemorragia foram as 
principais causas clínicas de morte obstétrica direta, e as doenças do aparelho 
circulatório agravados pela condição da gestação, as causas indiretas (BEPA, 2013). 

Uma revisão sistemática realizada no Irã, mostrou que as maiores taxas de mortalidade 
materna são de causas obstétricas diretas, como sangramento, eclâmpsia, sepse e 
embolia, respectivamente. Dentre as causas indireta estão as doenças de base e as 
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doenças de coração (DADIPOOR, 2017). No Reino Unido, fatores como pré -natal 
inadequado (OR 15,87, IC 95% 6,73-37,41); comorbidades médicas (OR 4,82, IC 95% 
3,14–7,40); problemas de gravidez anteriores (OR = 2,21, IC 95% 1,34-3,62) e distúrbios 
hipertensivos da gravidez (OR 2,44, IC 95% 1,31–4,52) foram associados a mortalidade 
materna (NAIR, 2015). 

Outra questão bastante debatida é a ocorrência de near miss materno. Segundo Dias 
et al., na Pesquisa nacional Nascer no Brasil estimou-se um total de ocorrência de 
23.747 casos para o país para o período de 2011 a 2012.O estudo chamou atenção 
para a caracterização demográfica e sócio-econômicas da morbidade materna, seus 
resultados demonstrando maior incidência em extremos de idade, porém não 
demonstrou relação significativa com outras variáveis, como cor, situação conjugal e 
escolaridade (DIAS, 2014). 

Entretanto, um estudo seccional, realizado no Rio Grande do Norte, com 848 mulheres, 
com idade entre 15 e 49 anos, encontrou associação de near miss com mulheres da 
raça preta/parda (razão de prevalência [RP] = 1,23; intervalo de confiança de 95% 
[IC95%] = 1,04–1,46); piores condições econômicas (RP = 1,33; IC95% = 1,12–1,58) e 
pré-natal na rede pública (RP = 1,42; IC95% = 1,16 -1,72) (ROSENDO, 2017). 

Um estudo transversal com 492 gestantes, também realizado no Rio Grande do Norte, 
evidenciou elevado risco relativo para desenvolvimento de near miss para a raça não 
branca (OR = 2,5; RP = 2,3), pacientes casadas (OR = 7,9; RP = 7,1), baixo grau de 
escolaridade (OR = 3,1; RP = 2,8) e renda familiar menor que 1 salário mínimo (OR = 
7,0; RP = 5,5) (SOUZA, M. 2015). As associações entre idade materna avançada e 
níveis baixos de escolaridade também foram encontradas no estudo secundário do 
banco de dados da Pesquisa demográfica brasileira realizado em 2006 (SOUZA, J. 
2010). 

Em contraponto, segundo Fernandes et al., a associação da morbidade materna 
relacionada a raça não foi comprovada em um estudo transversal com 
representatividade nacional (FERNANDES, 2017). Outra pesquisa, realizada em 
Curitiba, para analisar os fatores de risco para ocorrência de near miss nas diferentes 
raças, também não identificou a cor como um fator de risco (MARTINS, 2016). 

Segundo Rosendo et al, as condições clínicas mais frequentes para near miss foram 
Hemorragia e Infecção do trato urinário. Para Souza M. et al, Pré -eclâmpsia grave, 
HELLP, e hemorragia foram as causas clínicas associadas ao near miss. O Aborto, parto 
cesáreo anteriores, a não-adesão ao pré-natal também foram critérios significantes 
associados à morbidade materna (GALVÃO, 2014). 

Estudo descritivo realizado na Colômbia mostrou que as causas mais frequentes de 
morbidade materna foram Eclâmpsia, choque hipovolêmico e choque séptico, em 
causas agrupadas encontram-se os distúrbios hipertensivos em primeiro lugar e as 
complicações hemorrágicas em segundo (FRANCO, 2016). 

Uma revisão de literatura, realizada discutiu as principais causas de atrasos a ida 
precoce das mulheres ao sistema de saúde e identificou-se fatores como a não 
identificação da gravidade dos sintomas, falta de poder de decisão, pobreza, distância, 
falta de transporte adequado, mecanismo de encaminhamento ineficaz (FILIPPI, 2009). 

Bioética e morbimortalidade 
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A discussão bioética introduziu mudanças de grande impacto, principalmente na saúde, 
amparados nos princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O 
código de ética médico, por sua vez, elenca 25 incisos de acordo com esses princípios 
fundamentalistas (NEVES & SIQUEIRA, 2010) para nortear as tomadas de decisões 
clínicas. 

Baseados nesses princípios que regem a ética médica, e a sua relação com os casos 
de morbimortalidade materna, percebeu-se, nesta revisão, que o grande quantitativo de 
produções acadêmicas tecnicista tornam pobre a discussão bioética tornando-a muito 
superficial e sutil nos estudos. Porém, algumas publicações que trazem relatos de casos 
de mulheres e famílias que sofreram com o near miss materno abordam algumas 
questões interessantes. 

Um estudo brasileiro realizado com doze mulheres que sofreram near miss materno 
revela que a experiência tem importante impacto particularmente quando existe a 
violação dos direitos humanos, como intervenções dolorosas, discriminação de gênero, 
falta de privacidade e tratamento desrespeitando a integridade física e emocional das 
pacientes (AGUIAR & TANAKA, 2016). Outro estudo, realizado em Campinas/SP, 
Brasil, relata a ocorrência de um transtorno pós traumático associado a morbidade 
materna (SOUZA JP, 2009) que se soma aos desfechos clínicos. 

Tudo isso fere o princípio da não maleficência médica, além da autonomia da paciente 
que se encontra em condições vulneráveis na hora do parto. 

Segundo um outro estudo, realizado no país de Gana, a qualidade do cuidado foi 
associada a disponibilização de informações e a boa comunicação dos profissionais da 
saúde, tornando até mais fácil lidar com o trauma (TUNÇALP, 2012). Lembrando que a 
relação médico paciente é de extrema importância no cuidado materno fazendo a 
diferença no desfecho final. 

É importante salientar também que a mortalidade materna não traz apenas transtornos 
para a família, mas para toda a comunidade, afetando a estrutura familiar. Um estudo 
revelou a associação entre morte perinatal e complicações materna (VOGEL, 2013), 
pois a necessidade básica de uma criança está essencialmente na presença da figura 
materna (RODRIGUES -LEAL & VERDÚ, 2012). Isso envolve fatores sociais e 
econômicos que se relacionam a bioética social e clínica. 

Discussão 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a mortalidade materna reflete as 
desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 2009). No 
Brasil, as causas obstétricas diretas, mantém os índices de mortalidade materna 
elevado, e diversos artigos comprovam esse fato (VIANA, 2011), podendo-se levantar 
questionamentos éticos e sociais relevantes: sendo 90% das mortes maternas evitáveis 
e em sua grande parte de causas diretas (SOARES, 2013), a simples existência dessas 
mortes e near miss demonstra um descaso com a saúde pública no Brasil, 
especialmente com os cuidados referentes à saúde das mulheres e crianças. 

O near miss materno, está associada diretamente a idade, vários estudos relataram que 
complicações na gravidez aumentam com a idade, especialmente em mulheres com 
mais de 35 anos (SOUZA J. 2010), com baixa escolaridade e baixa renda, mostrando a 
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conexão estreita entre morbimortalidade e condições sócio-econômicas (ROSENDO, 
2017). 

Sobre a associação direta do near miss com a raça, os estudo divergiram, sendo essa 
ligação encontrada na região nordeste (SOUZA, M. 2015 / ROSENDO, 2017), 
principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Tornando comprovada vinculação 
entre raça, condições sócio-econômicas e atendimento em serviço público com o maior 
possibilidade de sofrer agravos, isso indica deficiência no cuidado prestado a essa 
população de maior vulnerabilidade social. Um estudo seccional realizado em 2012 nos 
Estados Unidos revelou que mulheres negras que estavam grávidas tinham um nível 
socioeconômico mais baixo, status e experimentaram mais medidas institucionalizadas 
de racismo (CLAY, 2018). 

Diante do exposto, é importante considerar que a morte materna produz um impacto 
negativo na dinâmica familiar, podendo repercutir diretamente na morbimortalidade 
infantil (RODRIGUES - LEAL & Verdú, 2013). 

Para diminuição de tais iniquidades defende-se medidas como o vínculo da gestante a 
uma unidade, transporte seguro, classificação de risco da gestante, ações de educação 
permanente para a qualificação de médicos e enfermeiros para a atenção pré-natal, ao 
parto e às emergências obstétricas, além do fortalecimento dos Comitês de Vigilância à 
morte materna (BEPA, 2013). 

Limitações: Todas as fases de produção dessa revisão integrativa foi realizado por 
apenas uma pesquisadora. Outro ponto que deve ser esclarecido é que a pesquisa foi 
realizada com os artigos de publicações de acesso aberto ou disponibilizados pelo 
acesso remoto via CAFe, destinado ao conteúdo assinado do Portal de periódicos 
CAPES disponível para a instituição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
o que pode está causando um viés nos resultados acima apresentados. Tudo isso pode 
ser visto como limitações deste estudo. 

 
Conclusão 
 

A grande quantidade de publicações sobre a mortalidade materna demonstra o quanto 
a temática tem interessado aos pesquisadores da área da saúde, principalmente 
médicos, agentes da saúde coletiva e enfermeiros. Sendo os principais aspectos 
discutidos, em âmbito nacional e internacional, as questões de perfil sócio -demográfico 
e as principais causas clínicas que culminam na morbimortalidade materna, chegando 
a um consenso, em sua maioria, que a melhor forma de combater esse mal é investindo 
em saúde, educação e qualidade de vida das mulheres. Enquanto isso, as questões de 
cunho ético, como a violação dos direitos humanos ou impacto negativo da ação contra 
a mulher, ficaram diluídas entre as análises epidemiológicas e clínicas. 
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TÍTULO: AFIRMATIVAS DE DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM DE PESSOAS VIVENDO COM AIDS À LUZ DOS FOCOS DA 

PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

Resumo 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) propicia um cuidado acurado e 
de grau científico para pessoas vivendo com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS), o Processo de Enfermagem (PE) baseado na Teoria das Necessidades 
Humanas visa um cuidado direcionado ao indivíduo e de qualidade. A Classificação 
Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE®) é uma das taxonomias utilizadas pelos 
profissionais de Enfermagem e contemplam fenômenos, intervenções e resultados de 
enfermagem. Objetivo-se: Construir afirmativas de Diagnósticos/Resultados e 
Intervenções de Enfermagem de pessoas vivendo com Aids à partir dos focos da Prática 
de Enfermagem utilizando a CIPE®. Trata-se de um estudo transversal com abordagem 
quantitativa. A amostra foi composta por 120 pessoas vivendo com Aids. O estudo 
transcorreu em duas etapas: 1ª: identificação dos fenômenos da Prática de Enfermagem 
para pessoas vivendo com Aids; 2ª: elaboração dos Diagnósticos, Resultados e 
Intervenções de Enfermagem. O projeto de pesquisa obteve licenciamento pelo Comité 
de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de acordo com o CAAE 
47380915.2.0000.5537. Foi encontrado um montante de 95 afirmativas, e foram 
elaboradas 230 intervenções de enfermagem para cada diagnóstico validado. É 
perceptível que a aplicabilidade da prática da elaboração dos diagnósticos de 
enfermagem contribui para uma assistência mais qualificada e tanto científica. 

 
 
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem; Aids; terminologias. 

TITLE: STATEMENTS OF DIAGNOSTICS / NURSING RESULTS AND 

INTERVENTIONS OF PEOPLE LIVING WITH AIDS IN THE LIGHT OF FOCUS OF 

NURSING PRACTICE 

Abstract 

 

The Nursing Care Systematization (SAE) provides accurate and scientific care for people 
living with Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), the Nursing Process (PE) 
based on the Theory of Human Needs aims at a care directed to the individual and 
quality. The International Classification of Nursing Practice (CIPE®) is one of the 
taxonomies used by nursing professionals and includes nursing phenomena, 
interventions and outcomes. Objective: To build statements of Nursing Diagnoses / 
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Results and Interventions of people living with AIDS from the focuses of Nursing Practice 
using CIPE®. This is a cross-sectional study with a quantitative approach. The sample 
consisted of 120 people living with AIDS. The study was carried out in two stages: 1st: 
identification of Nursing Practice phenomena for people living with AIDS; 2nd: 
elaboration of Nursing Diagnoses, Results and Interventions. The research project was 
licensed by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte 
according to CAAE 47380915.2.0000.5537. A total of 95 statements were found, and 
230 nursing interventions were elaborated for each validated diagnosis. It is noticeable 
that the applicability of the practice of preparing nursing diagnoses contributes to a more 
qualified and scientific assistance. 

 
 
Keywords: Systematization of Nursing Care; Aids; terminologies. 

Introdução 

No mundo cerca de 37,9 milhões de pessoas vivem com HIV em 2019, sendo 770.000 
mil mortos por causas relacionadas a AIDS neste mesmo ano (UNAIDS, 2019). De 2007 
até junho de 2018 foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) 247.795 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo somente na 
região nordeste do país cerca de 42.215, correspondendo a 17% do total, estima-se que 
estes dados epidemiológicos sejam maiores, tendo em vista que muitos casos não são 
notificados (BRASIL, 2018). 

Dentro os dados epidemiológicos fornecidos pelo SINAN, um número de 169.932 de 
homens brasileiros e um total de 77.812 de mulheres brasileiras foram infectados pelo 
vírus do HIV, entre 2007 a 2018. Entre os homens, 59,4% dos casos foram entre 
homossexual ou bissexual, 36,9% heterossexual, e 2,6% se deram entre usuários de 
drogas injetáveis. Já nas mulheres o número de 96,8% está relacionado a exposição 
heterossexual e 1,6% de usuárias de drogas injetáveis (BRASIL, 2018). 

O papel do enfermeiro no processo de cuidado a pessoa que vive com a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é fundamental, pois este atua desde a notificação, 
nos cuidados com as complicações decorrentes da AIDS, no tratamento paliativo e até 
em casos de óbito. 

Para que o cuidado seja integrado é necessário à implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) pelo profissional, que propicia um cuidado de 
qualidade e com grau científico ao paciente. Segundo Wanda Horta (1974), assistir em 
Enfermagem significa: 

“Fazer pelo ser humano tudo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudar ou 
auxiliar quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar; orientar ou ensinar, 
supervisionar e encaminhar a outros profissionais.” 

Atuando através do Processo de Enfermagem (PE), no Brasil sendo guiado 
corriqueiramente pela Teoria das Necessidades Humanas de Wanda Horta, feito em 
cinco etapas: 1) coleta de dados, 2) diagnóstico de enfermagem, 3) planejamento de 
enfermagem, 4) implementação e 5) avaliação de enfermagem. 
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A etapa “diagnóstico de enfermagem” do PE diz respeito a atuação do enfermeiro em 
agrupar os achados na coleta de dados e interpreta-los de maneira coerente, com olhar 
clínico para as respostas humanas fornecidas pelo paciente em um determinado 
momento do processo de saúde-doença. Outra etapa exclusiva ao profissional 
enfermeiro a de “planejamento de enfermagem”, neste momento o profissional irá 
avaliar os diagnósticos e traçar metas e resultados esperados, avaliando qual 
intervenção será mais adequada a resposta humana dado por determinado paciente 
naquele período de tempo. As fases de implementação e avaliação podem ser 
realizadas pela equipe de enfermagem como um todo, geralmente estas duas etapas 
acontecem concomitantemente e remetem respostas acerca do cuidado ofertado, se 
está sendo eficaz trazendo conforto e evolução positiva ao cliente, se está sendo 
prejudicial ou sem avanços (BARROS; LOPES; 2011). 

O Processo de Enfermagem é aplicado de forma universal, para facilitar a comunicação 
entre profissionais e para quê possa ser trabalhado de maneira científica, foram criadas 
as terminologias que se aplicam a formulação de diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem. A Classificação Internacional da Prática de Enfermagem 
(CIPE®) é uma das taxonomias utilizadas pelos profissionais de Enfermagem no Brasil 
e no Mundo, contemplam fenômenos, intervenções e resultados de enfermagem como 
elementos principais de seu conteúdo para construção e aplicação da SAE e do PE. 

O presente estudo tem como objetivo construir afirmativas de Diagnósticos/Resultados 
e Intervenções de Enfermagem de pessoas vivendo com aids à partir dos focos da 
Prática de Enfermagem utilizando a CIPE®. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 
desenvolvida na unidade de internação no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), na cidade 
de Natal/RN, Nordeste, Brasil. A amostra foi composta por 120 pessoas vivendo com 
Aids. Com o intuito da proposta de estruturação de enunciados Diagnósticos, 
Resultados e Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pessoas vivendo com Aids 
em uma unidade de internação em infectologia, o presente estudo transcorrem nas 
seguintes etapas: 1ª etapa: identificação dos fenômenos da Prática de Enfermagem 
para pessoas vivendo com Aids; 2ª etapa: elaboração dos Diagnósticos, Resultados e 
Intervenções de Enfermagem. Nessa etapa, o principal intuito era de identificar os 
possíveis fenômenos da prática de enfermagem para pessoas vivendo com Aids. Para 
isso, utilizou-se um instrumento desenvolvido em outra realidade, no âmbito das 
doenças infectocontagiosas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) fundamentado no modelo conceitual de Wanda Aguiar Horta 
(1979), estruturado conforme as Necessidades Humanas Básicas (ANDRADE, 2012). 
Tendo como base empírica os fenômenos da Prática de Enfermagem e a CIPE® versão 
2017, e utilizando-se os processos de raciocínio clínico e terapêutico. A elaboração dos 
enunciados Diagnósticos, Resultados e Intervenções de enfermagem foi processual, 
adotando-se o modelo do pensamento critico de Gordon (1984), que volta-se ao modelo 
Hipotético – dedutivo considerando a testagem preditiva da hipótese como a chave do 
processo diagnóstico, definindo que o processo diagnóstico envolve quatro atividades 
perceptuais e cognitivas. 
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Assim, para a elaboração dos enunciados de Diagnósticos, Resultados e Intervenções 
de Enfermagem, seguindo as recomendações da Norma ISO 18.104/14 da Organização 
Internacional de Normalização (ISO) e as diretrizes adotadas pelo CIE (2011), em que 
se deve utilizar um termo do eixo “Foco”, e os achados clínicos para a elaboração dos 
Diagnósticos, Resultados de Enfermagem e um termo do eixo “Ação e Alvo” para as 
Intervenções de Enfermagem. Além, dos termos adicionais presentes nos eixos meios, 
tempo, localização e cliente. 

Ao final desta etapa foi construído um quadro com o auxilio do Microsoft Excel (Office 
2009), contendo os enunciados de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de 
Enfermagem. 

O projeto de pesquisa obteve licenciamento pelo Comité de Ética da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte de acordo com o CAAE 47380915.2.0000.5537, 
Parecer nº 1.117.410, visto que foram seguidas todas as diretrizes e normas 
regulamentadoras da Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, como 
também as normativas operacionais (BRASIL, 2012). 

 
Resultados e Discussões 

 

Para uma melhor compreensão dividimos os achados na seguinte forma, alude-se: 
primeiro elencou as características sociodemográficos dos participantes da pesquisa, 
em seguida os fenômenos da prática que foram identificados, depois, os mapas 
conceituais, representando o raciocínio diagnóstico com as devidas afirmativas para 
cada usurário do serviço. E por fim, os respectivos diagnósticos, resultados e 
intervenções da CIPE para pessoas vivendo com Aids. 

Participaram do estudo 120 pessoas vivendo com Aids, a maioria com faixa etária entre 
35 anos e máxima de 45 anos (67,75%), com media de 40,27 anos. Na maioria eram 
homens (57,78%), mulheres (42,22%), sem companheiros (63,85%), 

autônomas (41,33%), brancos (54,21%), católicos (85,74%), ensino fundamental 
incompleto (55,74%), renda familiar de um salário mínimo (52,15%), residiam no interior 
do Rio Grande do Norte (49,75%), e quanto ao acompanhamento alguns estavam sós 
(59,47%), e outros acompanhados por alguns familiares algum familiar (40,53%). 

No que se refere aos aspectos clínicos, a principal via de contagio foi sexual 
(82,45%).Além disso, alguns participantes possuíam vícios, como o uso de álcool 
(55,38%) de forma continua, fumavam (22,45%) e faziam o uso de drogas ilícitas 
(22,17%) como maconha, cocaína e crack. 

Dando-se seguimento aos achados clínicos, a maioria das pessoas com Aids 
apresentavam, no momento da coleta, carga viral indetectável (59,12%), e os demais 
com carga viral entre 200 á 500 copias/ml, e sem nenhum tipo de co- infecção. Além 
disso, analisou-se o nível de CD4+ a media de carga entre todos os participantes foi de 
350 cel/ ul. Em relação à caracterização dos enfermeiros peritos 18 (64,28%) tinham 
mais de 16 anos de experiência profissional na área de doenças infectocontagiosas, 
possuíam títulos de especialistas (58,64%) e mestres (41,36%). 
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Após o agrupamento dos dados sociodemográficos, os pesquisadores identificaram os 
principais fenômenos de enfermagem, tendo-se como base a teoria das necessidades 
humanas básicas. Á partir dos fenômenos da pratica elaborou-se os diagnósticos, 
resultados de enfermagem utilizando a CIPE versão 2017. Após a esquematização, e 
para um melhor entendimento dos resultados obtidos, categorizaram-se os diagnósticos 
em tabelas de acordo com a necessidade humanas básica, disposta no instrumento de 
pesquisa. Para que assim, fossem visualizados os diagnósticos e resultados mais 
incidentes, ao qual chegamos a um montante de 95 afirmativas, sem sinonímia e 210 
com grau de repetição. 

Foram elaboradas 230 intervenções de enfermagem para cada diagnóstico validado. 
Desse quantitativo, apenas 191 foram validadas pelos especialistas, conforme é 
demostrando no quadro 1. 

No que ser refere à caracterização sociodemográficas e econômica das pessoas 
vivendo com Aids, á maioria era do sexo masculino, a maioria com faixa etária entre 35 
anos á 45 anos, sem companheiros, autônomos, brancos, católicos, ensino fundamental 
incompleto, renda familiar de um salário mínimo, residiam no interior do Rio Grande do 
Norte. Aos aspectos clínicos, a principal causa para contrair o Hiv foi por via sexual, 
tinham como vicio o álcool, e drogas ilícitas. 

O perfil epidemiológico das pessoas vivendo com Aids vem passando por diversas 
modificações, saindo da predominância do sexo masculino e aumentando a proporção 
em mulheres. Para o MS do Brasil, ainda há mais casos de contaminação com Hiv entre 
homens do que em mulheres, mas ao longo dos anos essa diferença vem diminuindo. 
(MORGAN, 2014; ZUGE, 2015). 

A faixa etária e a escolaridade, dos dados da pesquisa, coincidem com os dados 
nacionais, pois no pais, a prevalência e incidência da doença perfaz entre pessoas com 
faixa etária entre 25 a 49 anos de idade. Além disso, notou-se que outro segmento etário 
vem ganhando destaque na incidência, que são pessoas idosas, o quantitativo chegou 
a dobrar entre pessoas acima dos 60 anos nos 10 últimos anos (BRASIL, 2015). 

Em relação à escolaridade, os resultados obtidos coincidem com o perfil social do Brasil, 
pois temos uma endemia que atinge pessoas com baixos níveis de escolaridade ou sem 
nenhum tipo de instrução, em situações de pauperização social. 

Além disso, a CIPE corrobora para a prática clínica, capaz de provê um arcabouço de 
dados, informações e conhecimento que é refletido na prática profissional do enfermeiro. 
Integra em sua estrutura a elaboração de diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem, pautados na avaliação clínica do paciente em evidência científica. A 
motivação para uso dessa terminologia surge ao apoio voltado para a prática da 
enfermagem e na vontade de avançar o conhecimento para a prestação de uma 
assistência de qualidade baseada em evidência científica, auxiliando o enfermeiro no 
processo de tomada de decisão (BARRA; SASSO, 2012). 

Após essa análise, categorizou-se os diagnósticos e resultados de enfermagem 
conforme as necessidades psicobiológicas, psicossociais e espirituais. Notou-se que os 
cuidados de enfermagem implicados a pessoas vivendo com Aids requer um 
conhecimento prévio de toda a cadeia cíclica da doença, desde o agente 
epidemiológico, bem como os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Para 
que assim possa promover intervenções que visem interromper o ciclo da doença e 
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proporcionem melhor qualidade de vida. Nesse sentido, a enfermagem destaca-se por 
implementar novas tecnologias do cuidado, como, por exemplo, a elaboração dos 
diagnósticos de enfermagem, que é uma atividade científica e crítica das necessidades 
básicas do ser humano (SILVA et al., 2011). 

NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS 

Oxigenação e regulação vascular 

O sistema respiratório é formado pelas vias aéreas superiores e inferiores que são 
responsáveis pelo processo de ventilação, ocorrendo à respiração a nível celular. Para 
que o evento ocorra é necessário um sistema vascular que permita levar o oxigênio a 
determinadas partes do corpo, ou seja, distribuir determinadas substancias, como por 
exemplo, a oxihemoglobina. Para isso, temos o sistema vascular que é composto, por 
vasos, artérias e veias (CONSTANZO, 2011). Diante dessa necessidade, os 
diagnósticos presentes foram: Dispneia discreta; Frequência cardíaca aumentada; 
Padrão respiratório prejudicado; Hipersecretivo. 

Hidratação e regulação eletrolítica 

O ser humano com peso médio de 68kg é composto por 75 á 85% de agua, essa 
substancia faz parte de todo e qualquer tipo de reação fisiológica. A perda dessas 
substancias seja de forma imediata ou tardia compromete o equilíbrio isoelétrico e 
hidrostático do corpo, em pessoas vivendo com Aids, isso pode interferir e comprometer 
alguns sistemas, como renal, cerebral e vascular (CONSTANZO, 2011). 

Assim, alguns fenômenos da prática foram observados em pessoas vivendo com Aids, 
para subsidiarem a elaboração dos diagnósticos de enfermagem que foram: Eletrólitos 
alterados; Mucosas secas; Turgor da pele alterado; Edema; Pele seca. 

Nutrição e eliminação 

O trato gastrointestinal tem como composição a boca, esôfago, estomago intestino 
delgado e intestino grosso, e dentre as suas funções está à digestão e transformação 
do alimento em macro e micronutrientes, como por exemplo, lipídios, proteínas, 
carboidratos, vitaminas, para suprir as demandas do trabalho fisiológico. Além disso, 
deve excretar todo o resto alimentar (SANTOS; SANTOS; MAIA, 2012). 

Em pessoas com Aids o quadro nutricional apresenta em alguns momentos 
comprometido, levando a diminuição do peso corpóreo ideal. Dentre os fenômenos da 
prática identificados frente à necessidade de eliminação e nutrição, podem-se elaborar 
os diagnósticos Constipação; Risco de constipação; Deglutição prejudicada; 
Emagrecimento; Diarreia. 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade/Regulação Neurológica 

Os diagnósticos de enfermagem identificados á partir da necessidade de locomoção 
foram mecânica corporal, motilidade, e as afirmativas com causas neurológicas estão o 
Andar prejudicado; Força muscular diminuída; Percepção gustativa alterada; Fadiga. 
Partindo dos preceitos do raciocínio clinico, notou-se que alguns diagnósticos estão 
intrinsicamente ligados, como por exemplo, o andar prejudicado, força muscular 
diminuída e fadiga. Em pessoas vivendo com Aids, a fadiga é uma característica 
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presente que decorre do excesso de produção de acido lático levando ao acumulo dessa 
substancias nos sarcomeros musculares, tudo isso é proveniente da Síndrome da 
Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) (GUYTON, 2011). 

Necessidade de Sono e Repouso 

Sono é definido como um período de repouso para o corpo e a mente em que a 
consciência está em inatividade parcial e completa, momento que ocorre a reparação 
dos tecidos orgânicos e facilita o crescimento celular. A principal razão pela qual 
dormimos está no ritmo circadiano, ou seja, nossos relógios biológicos, que deve-se ser 
atingida a quantidade adequada de sono e repouso, que para o adulto é até 08 horas 
(GOYATA; ROSSI; DALRI, 2012). 

Os diagnósticos de enfermagem elaborados á partir dos fenômenos da prática da 
necessidade foi Sono prejudicado e Insônia. O sono e o repouso são importantes por 
favorecer a retenção de novos conhecimentos, ajudando na sua consolidação, nas 
restaurações orgânicas e nervosas, sabendo que o sono está voltado para um estado 
alterado da consciência, onde a pressão sanguínea a frequência cardíaca e respiratória 
estão dentro do padrão de normalidade, já, o repouso o individuo encontra-se com a 
mente relaxada, e dentro do seu espectro de consciência. 

Sexualidade 

A sexualidade humana é caracterizada por um conjunto de comportamentos que 
concernem na satisfação da necessidade e desejo sexual, utilizado para fins reprodutivo 
(MEDEIROS et al., 2011). Assim, em relação á essa necessidade os fenomenos da 
prática identificados volta-se ao comportamento sexual, identificando o diagnóstico 
Risco de doenças sexualmente transmissíveis. 

A principal forma de contagio é pela via sexual, seja oral, anal, vaginal, podendo ser 
propagado por outras vias como transplacentaria, e hemotransfusão (probabilidade de 
0,023%). O risco dessas afecções em pessoas vivendo com Aids volta-se a deficiência 
do sistema imunológico, que em muitos apresentam Sífilis, Gonorreia, Herpes e 
Tricomoníase (BRASIL, 2012). 

Outro ponto relevante é o uso do preservativo como método de prevenção nas relações 
sexuais. Para que assim, a pessoas com Aids não contamine cônjuge, e outros 
indivíduos. Por isso, é necessário a sensibilização dessa clientela quanto ao uso de 
forma consciente cabendo-lhe a equipe de enfermagem (JASEN et al., 2013). 

Regulação térmica, cuidado corporal e integridade cutaneomucosa 

A pele é formada por três camadas epiderme, derme e hipoderme têm como finalidade 
proteger as estruturas corpóreas das agressões do meio externo. Além disso, tem a 
funcionalidade de realizar a proteção, possibilitar a sensação, participar do equilíbrio 
hídrico, regular a temperatura, e produzir vitamina D (POTTER; PERRY, 2009; 
SMELTZER et al., 2011). 

Além dessas funcionalidades a pele sofre com as ações do meio externo, como a 
exposição excessiva ao sol, o processo de envelhecimento e doenças sistêmicas, como 
a Aids, que acarreta diversas mudanças tegumentar, que são causadas pela progressão 
da doença, ou pelo uso dos antirretrovirais. Á partir dos fenomenos da prática que foram 
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identificados no eixo da necessidade integridade cutaneomucosa elencou-se os 
respectivos diagnósticos Risco de lesão por pressão; Lesão por pressão; Integridade da 
pele prejudicada. Em relação às outras necessidades como regulação térmica e cuidado 
corporal as afirmativas foram Temperatura corporal aumentada; Higiene da cavidade 
oral prejudicada; Padrão de higiene do couro cabeludo prejudicado. 

Segurança física e ambiente 

Caracteriza-se em ser a necessidade que o ser humano deve possui de sentir-se 
protegido, sem ameaças de ordem física, psíquica ou social. Inclui a necessidade de 
abrigo, que compreende habitação e vestuário adequados. Quando o ser humano está 
saudável e protegido, sente-se seguro (MEDEIROS et al., 2012). 

Percebeu-se que em pessoas vivendo com Aids a prática era permanente e abusiva. 
Após a identificação dos fenômenos da prática dentro da respectiva necessidade, 
elaboraram-se o diagnóstico Abuso do tabaco e de drogas. Para Medeiros et al., 2012, 
pessoas que fazem o uso de droga, que inativa a consciência, tem maior probabilidade 
de não utilizar o preservativo no ato sexual, colocando-se todos em risco. 

Regulação Imunológica 

O sistema imunológico é constituído por uma complexa rede de células e moléculas 
dispersas por todo o organismo, que tem a capacidade de reconhecer especificamente 
determinadas estruturas moleculares ou antígenos e desenvolver uma resposta efetora 
diante destes estímulos, provocando a sua destruição ou inativação. Existem dois tipos 
gerais de imunidade: natural e adquirida. A imunidade natural é uma imunidade 
inespecífica que está presente no nascimento, à adquirida ou especifica desenvolve-se 
depois do nascimento (GUYTON, 2011). 

Os distúrbios de imunodeficiência podem ser causados por um defeito ou deficiência 
das células fagociticas, linfócitos B, linfócitos T, ou sistema complemento. Em pessoas 
vivendo com Aids, o Hiv se comporta infectando e destruindo as células T e B, tornando 
o paciente imunocompetente. No âmbito dessa necessidade os fenômenos da pratica 
incidente, levou-se, ao diagnóstico Risco de infecção e Infecção aguda. 

O processo de hospitalização proporciona a qualquer individuo à suscetibilidade a flora 
hospitalar, que pode ser composta por bactérias, e vírus. Colocando assim o paciente 
imunocompetente á desenvolver risco de adquirir quadro infecioso, apresentando uma 
hipertermia progressiva, sem repostas a terapêutica (RESENDE et al., 2014). 

Percepção dolorosa 

O diagnóstico de Dor, esteve presente entre as pessoas com Aids, caracteriza-se por 
ser uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual 
real ou potencial, que incapacita e gera angustia. No entanto, pessoas com Aids, 
apresentam um quadro álgico devido a progressão da afecção, pois gera quadro de 
neuropatia, esofagite, cefaleias, dor pós-herpéticas, dor abdominal, lombar e óssea 
(BRASIL, 2012; RESENDE et al., 2014 ). 

Terapêutica 
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O objetivo do tratamento antirretroviral para pessoas vivendo com Aids volta- se em 
reduzir ao máximo a carga viral plasmática, e a quantidade de vírus circulante pelo maior 
período de tempo. Além disso, a medicação tem como funcionalidade de retardar a 
temporalização dos sinais e sintomas da síndrome, proporcionando maior qualidade de 
vida. Diante dos fenômenos da prática identificados na pesquisa identificou o enunciado 
do diagnóstico Reação medicamentosa. 

O uso dos medicamentos antirretrovirais proporciona desconfortos gastrintestinais, 
como náuseas, vômitos, diarreia, gases e azia, que surgem com frequência no início ou 
troca de medicação, há ainda o aparecimento das alterações anatômicas e metabólicas 
decorrentes da Síndrome Lipodistrófica, que tem contribuído para criar grande 
apreensão, resistência e abandono do tratamento (PEFURA-YONEA, 2013). 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Comunicação 

Dentro da respectiva necessidade, identificou-se o diagnostico Fala prejudicada. Paiva 
et al., (2013), coloca que a comunicação é uma necessidade humana básica e, portanto, 
determina e efetua o atendimento da área expressiva de assistência ao paciente, sendo 
o denominador comum de todas as ações dos profissionais de saúde. 

A qualificação da linguagem verbal é dada pelo tom de voz e jeito com que palavras são 
ditas por olhares ou expressões faciais, por gestos que acompanham o discurso, pela 
postura corporal, pelo tamanho da distancia física que as pessoas mantem uma das 
outras e ate mesmo por suas roupas, acessórios e características físicas. Para a 
Enfermagem, especificamente, a comunicação não é apenas mais um instrumento 
básico para o relacionamento terapêutico, mas deve ser considerada competência ou 
capacidade interpessoal (ARAÚJO; SILVA; PUGGINA, 2012). 

Aprendizagem/Sociabilidade/ Recreação e Lazer 

Os diagnósticos nessa necessidade corresponderam á Falta de apoio familiar, Estigma, 
Processo de morte e morrer, Angustia. Notou-se que todos esses diagnósticos se 
correlacionam, pois a causa volta-se á aceitação da sua nova condição de saúde, que 
ainda permeia a sombra da morte e finitude. Por isso, que tão quanto é relevante o 
conhecimento para que possa sanar duvidas e inquietações. 

Assim, as pessoas com Aids como também os amigos, familiares, e cônjuge, devem 
conhecer, e entender todo o contexto epidemiológico, fisiopatológico e terapêutico. Para 
que possa contribuir no processo de superação frente a doença. O estigma, definido 
como a desaprovação do julgamento social, é presente na clientela como também a 
angustia que caracteriza-se por ser um estado de sofrimento (COSTA et al., 2012). 

Autorealização/ Autoestima e Autoimagem 

No eixo da necessidade, elencaram-se os diagnósticos, Modificação corporal, Baixa 
autoestima, Tristeza e Vontade de viver pertinente. O corpo é definido como a estrutura 
física do individuo, que com o passar do tempo sofre diversas mudanças. Em pessoas 
com Aids, a possível causa esteja voltado ao processo fisiopatológico da doença, como 
por exemplo a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS) que leva a 
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produção excessiva de determinadas substancias, inibindo o estimulo da fome 
(GUYTON, 2011). 

NECESSIDADE PSICOESPIRITUAL 

No que tange a necessidade psicoepiritual, os fenômenos da prática identificados 
direcionou-se ao diagnóstico Angústia espiritual, caracterizada por ser um sentimento 
de sofrimento e tormento, que provem de diversas inquietações. Em pessoas com Aids, 
a causa está voltada na condição de saúde (CARDOSO et al., 2011). 

É sabido, dentro do contexto científico, que as pessoas com Aids experiência momento 
de crise, desencadeado por alguns fatores, seja relacionadas aos de causa interpessoal 
e extra (família, problemas financeiros, conflitos amorosos). Tornando-se fundamental 
um sistema de apoio que contribua para com a melhoria do outro, como por exemplo, a 
conversa em grupo e o apoio familiar. 

 
Conclusão 

 

  

Diante dos objetivos propostos pelo estudo, notou-se que todos foram alcançados, 
tendo em vista que foram identificados os diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem, utilizando a CIPE®. versão 2017. 

Com isso, é perceptível que a aplicabilidade da prática da elaboração dos diagnósticos 
de enfermagem contribui para uma assistência mais qualificada e tanto cientifica. Além 
disso, colaborar diretamente para com os enfermeiros da prática, pois a equipe 
assistencial de enfermagem da clinica de infectologia, tem-se uma escassez, frente 
instrumentos sistemáticos para fins assistenciais á pessoas com Aids. 

Acredita-se também que essas práticas corroboram para a sensibilização do 
pensamento critico, e atuação do raciocínio clinico, e diagnóstico. O raciocínio clinico 
caracteriza-se por ser uma ferramenta que o enfermeiro utiliza para agrupar os 
fenômenos de enfermagem, analisar, propor e intervir frente a necessidade prioritária 
dos pacientes. Como também alocar novas tecnologias de enfermagem como a CIPE®. 
Para que possa desenvolver e aperfeiçoar o domínio das habilidades intelectuais, 
interpessoais e técnicas, refletindo em decisões clinica compatível com uma prática 
segura, eficaz, e capaz de produzir resultados de saúde desejáveis. 

A presente investigação teve algumas dificuldades como a carência de estudos no 
âmbito da infectologia com abordagem a pessoas vivendo com Aids e que utilizem a 
CIPE®. E dentre as limitações do estudo pauta-se na avaliação clínica por ser um 
processo subjetivo, diante disso, o processo diagnóstico está sujeito a incertezas, 
trazendo implicações para os resultados esperados e intervenções específicas de 
enfermagem. Além disso, tem-se que o estudo ficou limitado à realidade de um 
município do Nordeste do país, mas acredita-se que esse trabalho possa incentivar 
novas pesquisas sobre a utilização da CIPE em unidades de infectologia. Espera-se, 
que os resultados aqui encontrados contribuam para os avanços e incorporação desta 
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linguagem universal na descrição da prática profissional, em prol da melhoria da 
qualidade da assistência de enfermagem no cenário nacional. 

Desta forma, reflexões são necessárias acerca das formas de assistência de 
enfermagem as pessoas com Aids, pois, acredita-se, que a evidencia cientifica 
proporcionada pelo estudo possibilite um aprimoramento tanto aos enfermeiros da 
prática, como para campos da pesquisa, extensão e ensino. 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 2 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 3 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 4 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 5 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 6 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 7 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 8 
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Quadro 1 - DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES BASEADO NA CIPE 
parte 9 
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TÍTULO: Relação entre capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos que têm 

fibrose cística 

Resumo 

 

Introdução: A fibrose cística é uma doença multissistêmica, porém com o 
comprometimento pulmonar como a principal causa de óbito. Objetivo: Mensurar a 
capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos que tem fibrose cística e verificar 
se existe uma relação entre elas. Metodologia: Em um estudo de desenho transversal, 
comparativo e analítico, pacientes com diagnóstico de fibrose cística confirmado pelo 
médico foram submetidos à teste de função pulmonar, força muscular respiratória, 
avaliação postural, qualidade de vida e teste do degrau de três minutos, sendo que para 
este presente estudo foi priorizado a comparação dos dados da capacidade funcional e 
da qualidade de vida. Os dados foram analisados através do SPSS 20.0, com nível de 
significância de 5%. Foram realizados o teste de Shapiro-Wilk, de acordo com a 
distribuição dos dados, o teste t’Student não pareado ou Mann-Whitney para comparar 
as médias entre os grupos e o teste t pareado ou Wilcoxon para verificar diferenças 
intragrupos. Resultado: Houve relação significativa dos valores do teste de degrau de 3 
min com os domínios da qualidade de vida (físico, papel, emoção, saúde e respiratória) 
de moderada a muito alta, entretanto, não houve correlação entre os valores da 
percepção de esforço e dispneia, e os domínios da qualidade de vida. Conclusão: A 
capacidade funcional do paciente diagnosticado com fibrose cística interfere em sua 
qualidade de vida. 

 
 
Palavras-chave: Fibrose cística, qualidade de vida, capacidade funcional 

TITLE: Relationship between functional capacity and quality of life of individuals with 

cystic fibrosis 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis is a multisystem disease, but pulmonary involvement is the 
leading cause of death. Objective: To measure the functional capacity and quality of life 
of individuals with cystic fibrosis and to verify if there is a relationship between them. 
Methods: In a cross-sectional, comparative and analytical study, patients with a doctor-
confirmed cystic fibrosis diagnosis will be submitted to pulmonary function, respiratory 
muscle strength, postural assessment, quality of life, and three-minute step testing. For 
this study, priority will be given to comparing data on functional capacity and quality of 
life. Data will be analyzed using SPSS 20.0, with a significance level of 5%. Shapiro-Wilk 
test will be performed according to data distribution, unpaired t'Student test or Mann-
Whitney test to compare the means between groups and paired t test or Wilcoxon to 
verify intragroup differences. Results: There was a significant relationship between the 
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3 min step test values and the moderate to very high quality of life (physical, role, 
emotion, health and respiratory) domains, however, there was no correlation between 
the perceived exertion values, and dyspnea, and the domains of quality of life. 
Conclusion: The functional capacity of patients diagnosed with cystic fibrosis interferes 
with their quality of life. 
 
Keywords: Cystic fibrosis, quality of life, functional capacity. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 

A fibrose cística (FC) é uma doença genética de transmissão autossômica recessiva, 
com frequência média estimada em 1:2.500 nascidos vivos caucasianos. É a mais 
frequente doença hereditária fatal nos países industrializados. A mutação ocorre no 
alelo CFTR (Cystic Fibrosis Conductance Transmembrane Regulator) e já são cerca de 
1416 mutações conhecidas, com destaque para a mutação denominada ∆F508, que é 
a mutação mais frequente, inclusive no Brasil. 

A expectativa de vida desses indivíduos está em aproximadamente 40 anos, e foi 
previsto que ela chegue à 50 anos para aqueles que nasceram depois dos anos 2000. 
Isso é possível em razão do diagnóstico precoce, intervenção multiprofissional em 
centros especializados e acesso à terapia adequada (yankaskas 2004). 

Devido a esse aumento da expectativa de vida, problemas secundários estão surgindo 
em razão da cronicidade da inflamação das vias aéreas, que promove o aprisionamento 
de ar, diminui a complacência do sistema respiratório e coloca o diafragma em 
desvantagem mecânica. A dificuldade na captação de ar pode diminuir a capacidade 
funcional desses indivíduos, já que eles tendem a realizar menos atividades para evitar 
o stress da dificuldade de respirar. 

Por mais que a fibrose cística seja uma doença multissistêmica, a principal causa de 
óbito dos pacientes é o acometimento pulmonar, mediante o aprisionamento de ar, 
diminuindo a complacência do sistema respiratório e deixando o diafragma em 
desvantagem mecânica; repercutindo negativamente na capacidade funcional, e 
consequentemente na qualidade de vida. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
mensurar a capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos que tem fibrose 
cística e verificar se existe uma relação entre elas. 

 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de desenho transversal, comparativo e analítico em que foram 
selecionados 9 indivíduos com fibrose cística, os quais, residem em Natal – RN e região 
metropolitana, a partir de um serviço ambulatorial especializado (HUOL – Hospital 
Universitário Onofre Lopes), mediante aquiescência médica. Os pacientes deveriam 
estar com diagnóstico de fibrose cística, confirmado pelo teste do suor; ter idade entre 
14 a 29 anos; apresentar estabilidade clínica; estar ausente de qualquer colonização 
bacteriana por pelo menos 4 semanas; e podendo ser de ambos os sexos. Além disso, 
não deveriam apresentar qualquer intercorrência durante a coleta de dados bem como 
incapacidade de realizar o protocolo estabelecido pelo estudo que os 
impedisse/limitasse de realizar os testes propostos; apresentar colonização durante a 
participação do estudo; e internamento por agudização do quadro clínico. Em caso de 
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não comparecimento aos experimentos nos dias agendados seriam excluídos do 
estudo. Vale salientar que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos (CEP), da UFRN, atendendo ao postulado da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. Os voluntários foram incluídos na pesquisa após terem 
sido devidamente esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, aspectos 
metodológicos e sua importância, além de terem assinado o TCLE. O anonimato, a 
confidencialidade dos dados, a participação voluntária e a possibilidade de deixar o 
estudo a qualquer momento foram assegurados a todos os participantes. Após 
aprovação do projeto pelo CEP-UFRN, os pacientes que atenderam os critérios de 
inclusão preconizados e que concordaram com a participação no estudo, eles foram 
submetidos a avaliação da função pulmonar, força muscular respiratória, avaliação 
postural, qualidade de vida e teste do degrau de três minutos. Sendo que para este 
presente estudo serão considerados a capacidade funcional e a qualidade de vida. Os 
dados clínicos e antropométricos foram colhidos por meio de um formulário de 
identificação, elaborado pelos pesquisadores do estudo, foi avaliado dados como 
gênero, idade, escolaridade, antecedentes clínicos, hábitos de vida e impacto da 
doença. Além disso foi realizado um breve exame físico que contava com a inspeção, 
ausculta pulmonar e aferição de sinais vitais. Para avaliação do peso corporal, foi 
utilizada uma balança digital Filizola® e os participantes deverão estar descalços e 
usando roupas leves. Para a mensuração da altura, foi utilizado um estadiômetro 
graduado em milímetros e o indivíduo estará o mais ereto possível com os calcanhares, 
panturrilhas, nádegas e dorso em contato com o antropômetro, mantendo os 
calcanhares juntos. Quando esta posição for alcançada, o observador alinhará a cabeça 
com as mãos para que a margem orbital inferior esteja alinhada com o meato auditivo 
externo e a região occipital esteja em contato com o antropômetro (PEREIRA, 2002). O 
Índice de Massa Corporal (IMC) será calculado dividindo-se o peso, em quilogramas, 
pela altura, em metros, ao quadrado (kg/m²). Os participantes serão classificados 
usando-se o ponto de corte para idade e sexo definido por Cole et al, 2000. Os 
indivíduos participantes do estudo foram submetidos a uma avaliação espirométrica 
com o objetivo de classificar a gravidade da obstrução. Todos os testes foram realizados 
pelo o mesmo avaliador por meio de um espirômetro modelo Koko Digidoser (Spide, 
Longmont, USA), que foi previamente calibrado. O teste consiste em uma manobra de 
inspiração até a capacidade pulmonar total (CPT), seguida de uma expiração máxima 
forçada até o volume residual (VR), realizadas através do aparelho. O teste é executado 
com o indivíduo sentado com flexão de quadris e joelho a 90°, segundo os critérios 
previamente estabelecidos pela Americam Thoracic Society (ATS). Foram analisados o 
volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF) e a 
relação entre o VEF1/CVF. Os valores absolutos e percentuais foram considerados de 
acordo com as equações de normalidade para a espirometria em adultos propostas por 
Pereira et al., em 2007. Para a avaliação da tolerância ao exercício foi utilizado o teste 
do degrau de três minutos (TD3). Como ainda não existe uma padronização para este, 
foi utilizada a do teste da caminhada de seis minutos segundo as normas da ATS (2002). 
O indivíduo descansará por 10 minutos, em seguida serão aferidos os sinais vitais (FC, 
FR, PA, SpO2) e a percepção de esforço dos membros inferiores e dispneia com o 
BORG modificado (0-10). Em seguida, o indivíduo foi orientado a subir e descer um 
degrau de 20cm o mais rápido que puder em cadência livre podendo parar e descansar 
a qualquer momento com continuação da contagem do tempo. Ao final de três minutos 
ele ficou em sedestação para nova coleta dos sinais vitais. A contagem do degrau será 
válida quando os dois pés estiverem nele. O questionário utilizado foi o Questionário de 
Qualidade de Vida em Fibrose Cística (QFC-R), que foi traduzido e validado para o 
português em 2006. Ele é segmentado de acordo com a faixa etária do paciente. Nós 
vamos utilizar a versão indicada para indivíduos a partir de 14 anos. É autoaplicável e 
composto por 50 questões que abrangem os seguintes domínios: físico, imagem 
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corporal, digestivo, respiratório, emocional, social, nutrição, tratamento, vitalidade, 
saúde, papel social e peso. Os escores de cada domínio variam entre zero e 100, 
considerando-se boa QV escore acima de 50.A análise estatística dos dados foi 
realizada através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 
20.0 para Windows, onde foi adotado um intervalo de confiança de 95% e nível de 
significância de 5%. A normalidade e distribuição dos dados foi realizada através do 
teste de Shapiro-Wilk. Sendo assim, os dados aqui estão representados por medianas 
e amplitude interquartis.  
 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADO 

Foram incluídos nesse estudo 9 pacientes (5 homens e 4 mulheres). A média de idade 
dos pacientes (19,1 ± 3,4). Apresentaram uma significância na variável da altura dos 
pacientes (1,57 ± 13,1; p=0.022*). As demais características antropométricas de toda a 
amostra coletada estão expostas na tabela 1. 

Tabela 1: Dados antropométricos dos nove pacientes avaliados. 

  

Tabela 2: Correlação entre a capacidade funcional (levando em consideração apenas 
os valores da percepção de esforço e dispneia, e quantidade de degraus subidos no 
teste do degrau de 3 minutos) e os domínios do Questionário de Qualidade de Vida em 
Fibrose Cística dos nove pacientes avaliados. 

  

DISCUSSÃO 

Nosso estudo investigou a relação entre a capacidade funcional e a qualidade de vida 
de pacientes diagnosticados com fibrose cística. Os principais achados do presente 
estudo foram: os pacientes avaliados exibiram uma relação de significância entre a 
variável do teste do degrau de 3 min e os domínios da qualidade de vida (físico, papel, 
emoção, saúde e respiratória) de moderada a muito alta, contudo, não houve correlação 
entre a pontuação da percepção de esforço e dispneia, e os domínios da qualidade de 
vida. 

Entretanto, atualmente, o diagnóstico precoce e o tratamento correto aumentam a 
expectativa e a qualidade de vida de crianças e adultos acometidos pela doença. 
Entretanto, o aparelho respiratório é a área mais delicada da doença. O pulmão produz 
muco espesso que pode ficar retido nas vias aéreas e ser invadido por bactérias. Outros 
sintomas são tosse com secreção produtiva, pneumonias de repetição, bronquite 
crônica. A população da amostra estudada aqui, portanto, exibiu características 
fisiológicas e sintomáticas da fibrose cística. 

Observou-se correlações significativas de moderada a muito alta na quantidade de 
degraus subidas no teste (3-MST) em relação ao: domínio físico (r=0,860; p=0,003), 
papel (r= 0,780; p=0,013), emocional (r=0,753; p=0,019), saúde (r=0,740; p=0,023) e 
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respiratória (r=0,681; p=0,044). Infere-se que os pacientes que participaram do estudo 
não possuíam grandes repercussões hemodinâmicas, físicas e emocionais 
relacionadas à doença. O estudo de Abbott (2003) sugere que as crianças e os 
adolescentes, usualmente, possuem várias estratégias para lidar com sua doença, as 
quais podem variar de acordo com as situações a que estão submetidas e com a idade 
que possuem. Os achados do presente estudo, relacionados ao fato de que os pacientes 
sejam menos ansiosos e apresentam maior otimismo em relação ao enfrentamento da 
doença, estão em concordância com achados de estudos prévios (ABBOTT et al., 2001; 
EPKER; MADDREY, 1998). 

Contudo, foi detectado que não houve correlação estatisticamente significativa da 
percepção de esforço e da dispneia com nenhum domínio do questionário, 
respectivamente, como por exemplo: domínio físico (r = 0,324; p= 0,293) / (r = 0, 344; 
p= 0,365); papel (r = 0,394; p= 0,294) / (r = 0,278; p= 0,468) e tratamento (r=0,069; p= 
0,859) / (r = 0,557; p= 0,119), demostrando que os aspectos da percepção de esforço e 
da dispneia precisam de mais estudos relevantes e abrangentes para determinação da 
influência na qualidade de vida destes pacientes, já que não foi detectado 
estatisticamente essa interferência. 

Para Arrington-Sanders et al. (2006), a autopercepção da QV modifica-se de indivíduo 
para indivíduo. Com efeito, os seus valores, as crenças, o contexto cultural e o contexto 
social modificam a visão do indivíduo ao longo dos anos. 

Com a avaliação da QV dos pacientes com FC é possível ver a percepção do indivíduo 
sobre como é viver com uma doença crônica e potencialmente fatal, podendo contribuir 
para melhor aderência ao tratamento (MODI; QUITTNER, 2006). 

O uso de questionários específicos para a avaliação de QV como também a 
investigação da capacidade funcional destes indivíduos são métodos de baixo custo e 
de fácil aplicação, devendo ser verdadeiramente incluídos à rotina dos serviços de 
saúde que atendem a população diagnosticada com FC. Tais avaliações, se realizadas 
com frequência, podem fornecer informações que aumentariam as expectativas de 
atuação da família e das equipes de profissionais responsáveis por cuidar da saúde 
desses pacientes. 

 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO 

Este estudo de desenho transversal, comparativo e analítico demonstrou que a 
capacidade funcional dos pacientes com fibrose cística foi capaz de promover 
estatisticamente significativo e potencialmente significativo a qualidade de vida a estes 
pacientes mediante a quantidade de degraus subidos no teste (3-MST). Outras 
considerações são necessárias já que a percepção do esforço e da dispneia não 
obtiveram valores estatisticamente significativos para a melhora da qualidade de vida 
destes pacientes. Finalmente, os resultados do presente estudo fornecem uma base 
justificativa científica para continuar a investigar os efeitos da capacidade funcional dos 
pacientes com fibrose cística em relação a uma melhora da qualidade de vida 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE TRABALHADORES 

VINCULADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO RN 

Resumo 

 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é uma política pública instituída 
desde 1976, que tem como objetivo promover a melhoria das condições nutricionais dos 
trabalhadores, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças relacionadas à 
alimentação. Este estudo buscou avaliar o consumo alimentar dos trabalhadores 
vinculados a empresas cadastradas no PAT, no RN, buscando caracterizar o consumo 
alimentar, no que se refere ao perfil calórico e nutricional. Foram avaliados 189 
trabalhadores de 7 empresas entre pequeno, médio e grande porte do setor de 
transformação e subsetor de Alimentos e Bebidas. Aplicou-se o recordatório 24 horas 
para a obtenção de informações sobre o consumo alimentar e um questionário semi-
estruturado para a obtenção de dados gerais, socioeconômicos e demográficos. 
Nutrientes como carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e sódio não atingiram ou 
excederam os valores descritos na Portaria Interministerial nº. 66/2006. Conclui-se que 
é necessário ajustes nas elaborações dos cardápios das empresas avaliadas para que 
os nutrientes presentes nas refeições se apresentem em quantidades e percentuais 
adequados, a fim de garantir que os trabalhadores atinjam suas necessidades diárias 
corretamente. 

 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Saúde do trabalhador. Consumo de alimentos. 

TITLE: EVALUATION OF FOOD CONSUMPTION OF WORKERS LINKED TO THE RN 

WORKER'S FOOD PROGRAM 

Abstract 
The Workers Food Program (WFP) is a public policy established since 1976, which aims 
to promote the improvement of workers' nutritional conditions, aiming at health promotion 
and the prevention of diseases related to food. This study aimed to evaluate the food 
consumption of workers linked to companies registered in PAT, RN, seeking to 
characterize food consumption, regarding the caloric and nutritional profile. A total of 189 
workers from 7 companies were evaluated, including small, medium and large 
companies in the manufacturing sector and the Food and Beverage subsector. The 24-
hour recall was applied to obtain information on food consumption and a semi-structured 
questionnaire to obtain general, socioeconomic and demographic data. Nutrients such 
as carbohydrates, proteins, lipids, fiber and sodium did not reach or exceed the values 
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described in Interministerial Ordinance no. 66/2006. It is concluded that adjustments are 
needed in the menu elaborations of the evaluated companies so that the nutrients 
present in the meals are presented in adequate amounts and percentages, in order to 
ensure that the workers reach their daily needs correctly. 
 
Keywords: Public policy. Worker’s health. Consumption of food. 

Introdução 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é uma política pública que tem como 
objetivo promover a melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, visando a 
promoção da saúde e a prevenção de doenças relacionadas à alimentação. Instituída 
desde 1976, o PAT é estruturado através de uma parceria entre governo, empresa e 
trabalhador, e que tem como prioridade atender a trabalhadores de baixa renda. Os 
parâmetros nutricionais estão descritos na Portaria Interministerial nº. 66/2006 (BRASIL, 
2006). Sendo assim, as empresas beneficiadas pelo programa devem elaborar suas 
refeições seguindo esses critérios. 

Atualmente o perfil epidemiológico brasileiro é caracterizado pela elevada prevalência 
de co-morbidades que estão diretamente relacionadas com as práticas alimentares 
como obesidade, diabetes e doenças cardíaca. Por isso, é de extrema relevância que a 
alimentação oferecida no ambiente de trabalho atenda às recomendações nutricionais 
previstas pela portaria, para que assim, o PAT consiga intervir positivamente em seu 
público alvo, ofertando uma alimentação saudável e promovendo saúde aos 
trabalhadores (GERALDO, 2008). 

Além disso, a saúde e a produtividade de um trabalhador dentro de sua empresa está 
relacionada com uma alimentação balanceada ofertada em seu ambiente de trabalho, 
segundo estudos científicos. A má alimentação pode acarretar em diversas 
consequências, como baixa capacidade de aprendizagem, predisposição à acidentes, 
baixa resistência à doenças e outros. Com isso, é de extrema importância considerar a 
oferta de alimentação equilibrada aos funcionários, de modo que atenda às 
recomendações de energia e nutrientes (VANIN et al. 2007). 

A correta intervenção alimentar pode representar um importante reflexo na saúde dos 
trabalhadores, visto que para muitos deles, a alimentação ofertada pela empresa 
constitui a principal refeição do dia (BRANDÃO; GIOVANONI, 2011). Por essa razão, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar o consumo alimentar dos trabalhadores 
vinculados a empresas cadastradas no PAT, no Rio Grande do Norte, buscando 
caracterizar o consumo alimentar, no que se refere ao perfil calórico e nutricional.  

 
Metodologia 
 

Para o alcance dos objetivos propostos foi desenvolvido um estudo observacional, 
transversal, de natureza quantitativa, com coleta prospectiva de dados e com base 
numa amostra aleatória probabilística do grupo trabalhadores de subsetores da indústria 
de transformação do Rio Grande do Norte. 

A população do estudo foi definida considerando trabalhadores de indústrias 
beneficiadas pelo PAT por meio do critério de multiestágios. Esse critério foi realizado 
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de forma aleatória, onde o primeiro estágio foi definido a partir de uma lista que 
continham indústrias do setor de transformação obtido junto à Federação da Indústria 
do RN (FIERN). No segundo estágio, também de forma aleatória, foi realizado o sorteio 
dos trabalhadores com base em uma lista com todos os funcionários vinculados à 
empresa. 

Fizeram parte da pesquisa 189 trabalhadores de 7 indústrias entre pequeno, médio e 
grande porte e que aceitaram participar do estudo com a leitura e assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os dados gerais, socioeconômicos e demográficos foram obtidos por meio de um 
questionário semi-estruturado utilizado para a entrevista, enquanto que, para a 
obtenção das informações sobre o consumo alimentar, foi utilizado o inquérito alimentar 
de recordatório 24 horas (R24h). Antes de coletar os dados, a equipe de trabalho foi 
submetida à um treinamento de capacitação, com o objetivo de estabelecer a 
padronização nos procedimentos de obtenção, registro e análise dos dados a fim de 
minimizar os possíveis erros. 

Após a entrevista, as informações de interesse sobre o consumo alimentar foram 
digitadas em planilhas individuais no programa Microsoft Excel 2010, onde tudo que foi 
descrito em medidas caseiras, foi quantificado em unidades de medida (grama, unidade, 
milimetro), com apoio de referências específicas para posterior análise nutricional. 

As planilhas individuais de cada funcionário foram separados em dois planos: No 
primeiro foram organizadas as informações de composição centesimal e no outro plano 
foi extraída as informações dos alimentos consumidos em grama/mL, para fins de 
análise das quantidades consumidas de energia, macronutrientes, gordura saturada, 
sódio e fibra. A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) foi a principal 
referência utilizada para a obtenção da composição centesimal dos alimentos, seguida 
das demais tabelas de informação nutricional disponíveis. 

Os resultados de dados gerais e dos componentes do consumo alimentar foram 
apresentados de forma descritiva, sendo utilizado a medida de tendência central e a 
distribuição em porcentagens. As informações relacionadas ao consumo alimentar 
foram confrontados com as recomendações nutricionais preconizadas pela Portaria 
Interministerial nº. 66/2006 (BRASIL, 2006). 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram entrevistados 189 indivíduos dos quais 29% eram do sexo feminino e 70,4% do 
sexo masculino, sendo a renda média salarial de R$ 1.536 e a escolaridade prevalente 
dos funcionários foi o ensino médio, representando 47%. 

O consumo médio de energia desses trabalhadores no almoço foi de 757 kcal, sendo 
47,9% correspondentes a carboidratos, 26,15% a proteínas e 25,89% a lipídios. Em 
relação as fibras, foi observado um consumo médio de 16,38g, enquanto gordura 
saturada correspondeu a 7% do total de lipídios consumido no almoço e sódio 2.019mg. 
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Ao analisar o consumo médio de energia diário, considerando a refeição almoço 
realizada na empresa e as demais refeições do dia, obteve-se o valor médio de 2.109 
kcal, sendo 51,87% correspondente a carboidratos, 20,10% a proteínas e 28,02% a 
lipídios. Já o consumo médio de fibras identificado foi de 27,46g, enquanto gordura 
saturada correspondeu a 9,67% do total de lipídios consumido ao dia e sódio 4.591 mg. 

Tendo como referência a Portaria Interministerial nº 66/2006, identificou-se que o 
consumo médio de energia de 757 kcal está entre 600 a 800 calorias, conforme descrito 
no documento que estabelece as recomendações nutricionais para as grandes refeições 
(BRASIL, 2006). A média total diária de energia consumida observada foi de 2.109 kcal, 
valor próximo ao preconizado pela legislação, que é 2.000 kcal (BRASIL, 2006). 

A ingestão de carboidratos na refeição almoço encontrada no presente estudo foi de 
47,9%, apresentando-se abaixo do valor recomendado pela portaria, que corresponde 
a 60%. Semelhantes resultados foram encontrados por Gorgulho et al. (2011), através 
de um estudo realizado para avaliar a qualidade nutricional das refeições ofertadas em 
uma indústria da região metropolitana de São Paulo, na qual a média encontrada de 
carboidratos foi de 45,92%. A média total de carboidratos consumida ao dia representa 
51,87%, estando dentro dos valores diários recomendados, que corresponde a 55-75% 
(BRASIL, 2006). 

Em relação as proteínas, verifica-se que a média consumida no almoço corresponde a 
26,15%, enquanto a média diária total consumida foi 20,10%. Ambos os valores 
excederam as recomendações estabelecidas pelo PAT, visto que no almoço deve se 
seguir um padrão de 15% e no valor diário entre 10 e 15% (BRASIL, 2006). O valor 
excessivo desse macronutriente pode estar relacionado com a elevada quantidade de 
carnes fornecidas nas refeições, sendo considerado do aspecto dietético ruim, uma vez 
segundo Oliveira (2008), o consumo excessivo de carnes pode desenvolver doenças 
crônicas e sobrecarregar os rins, devido à ingestão excessiva de proteínas, gordura 
saturada e colesterol, encontrado nos alimentos de origem animal. Esse fato também 
pode estar associado a alta ingestão de feijão, visto que, assim como a carne, essa 
leguminosa é bastante fornecida nas refeições. Apesar de possuir baixa digestibilidade 
de proteínas, o feijão representa a principal fonte desse macronutriente para as 
populações de baixa renda (MESQUITA et al., 2007) 

Verifica-se também que a ingestão média de lipídios encontrada no almoço foi de 
25,89%, excedendo um valor não tão significante, comparado ao valor preconizado pela 
legislação que é de 25%. O consumo médio diário desse macronutriente corresponde a 
28,02%, estando dentro dos padrões estabelecidos, que é entre 15 e 30% (BRASIL, 
2006). É importante que os níveis desse macronutriente se mantenham controlados, 
pois o seu consumo excessivo pode elevar os níveis de colesterol, triglicerídeos e 
fosfolipídeos na corrente sanguínea, sendo esse um fator de risco para o surgimento de 
doenças cardiovasculares e complicações metabólicas (MAHAN; SCOTT-ESTUMP, 
2005). 

O consumo médio de fibras no almoço foi de 16,38g, valor que atinge o recomendado 
pelo PAT, que corresponde entre 7-10g nas principais refeições (BRASIL, 2006). O valor 
excedido de fibras pode estar relacionado com uma alta ingestão de feijão, pois, dentre 
os alimentos que fazem parte dos hábitos de consumo dos brasileiros, essa leguminosa 
é a que fornece maior aporte de fibras por porção servida (MATTOS; MARTINS, 2000). 
Por se tratar de um componente protetivo e que confere características favoráveis a 
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saúde por seus benefícios e propriedades, o excedente não se demonstra como um 
fator preocupante. 

Ao se tratar das gorduras saturadas, foi observado que o consumo médio no almoço 
representou 7% do total de lipídios consumido nessa refeição, equivalente a 53kcal. Em 
relação ao valor diário, o seu consumo representou 9,67% do total de lipídios 
consumidos ao dia, que equivale a 204kcal. Ambos os valores encontrados estão dentro 
dos valores recomendados pela legislação, que corresponde a a <10%. 

Para a refeição almoço, os limites estabelecidos pelo PAT sinalizam uma ingestão 
média entre 720 a 960mg de sódio. Nos dados analisados, observou-se um valor médio 
de consumo de 2.019 mg, demonstrando que o consumo deste componente foi muito 
superior a recomendação. O mesmo pode ser observado no consumo diário de sódio, 
de 4.591mg, que se demonstrou quase o dobro do que é recomendado, que 
corresponde a um valor menor ou igual a 2400mg (BRASIL, 2006). 

Esse dado é bastante preocupante, visto que o consumo excessivo de sódio é um dos 
principais fatores de risco para a hipertensão arterial e outras doenças (ZHAO et al. 
2011). Em um estudo realizado por Borges, Tasca e Zamprogna (2014) para avaliar as 
fontes de sódio utilizadas em preparações servidas em UANs de Chapecó (SC), mostrou 
que a média de sódio consumido no almoço foi de 1.724mg, e que 910mg desse sódio 
eram provenientes de ingredientes industrializados e 805mg eram sódio utilizados na 
hora da preparação. 

Após analisar os resultados, pode-se observar que as empresas beneficiadas pelo PAT 
apresentaram algumas irregularidades, uma delas, o consumo excessivo de proteínas, 
que, como já citado, está relacionado à sobrecarga da função renal e ao 
desenvolvimento de doenças crônicas (OLIVEIRA, 2008). 

Outro fator preocupante encontrado foi o consumo excessivo de sódio. Tal realidade, 
pode ser explicada devido ao elevado consumo de alimentos processados e ao seu uso 
como tempero das refeições. O consumo excessivo de sal, pode desenvolver 
consequências graves, são elas o aumento da pressão arterial, risco de acidente 
vascular cerebral, hipertrofia ventricular esquerda e proteinúra (FRISOLI et al., 2012). 
Diante a esses fatores, observa-se um descumprimento requisitos estabelecidos para a 
garantia de uma alimentação adequada, o que pode acarretar prejuízos à saúde dos 
trabalhadores. 

 
Conclusão 

 

Os resultados observados demonstram que a alimentação ofertada pelas empresas 
beneficiadas pelo PAT podem apresentar algumas inconformidades dietéticas quando 
analisado a sua conformidade em relação as recomendações nutricionais descritas na 
Portaria nº66/2006.  

A análise do consumo de gordura saturada de trabalhadores de indústrias do subsetor 
de alimentos e bebidas vinculados ao PAT demonstrou que o valor médio de energia do 
almoço e considerando o consumo diário estava em conformidade com os parâmetros 
descritos na portaria. No entanto, em relação aos demais componentes carboidratos, 
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proteínas, lipídios, fibras e sódio, foi observado que não atingiram ou excederam os 
valores recomendados (BRASIL, 2006). 

É de extrema importância que os nutrientes presentes nas refeições, estejam nas 
quantidades e percentuais adequados, garantindo que os trabalhadores atinjam suas 
necessidades nutricionais diárias corretamente. Respeitando as recomendações, o 
objetivo do PAT de promover a melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores 
pode ser atingindo, viabilizando a promoção da saúde e a prevenção de doenças 
relacionadas à alimentação. Vale ressaltar, que o ambiente de trabalho deve ser um 
local propício ao desenvolvimento periódico de ações de educação alimentar e 
nutricional para o incentivo de hábitos alimentares e estilo de vida saudável. 
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TÍTULO: Caracterização sócio-demográfica e clínica das mães de crianças portadoras 

da microcefalia associada ao Zika vírus 

Resumo 

 

Considerada uma anomalia cerebral, a microcefalia, tem sua origem congênita ou tem 
surgimento após o nascimento. Pode resultar de fatores ambientais, decorrentes da 
exposição materna. A microcefalia acarreta em atrasos no desenvolvimento psicomotor 
da criança. Além disso, causa um grande impacto nas relações socioeconômicas da 
família, visto que a maioria dessas mães possui baixo nível socioeconômico. A pesquisa 
teve como objetivo realizar a caracterização sócio-demográfica e clínica das mães de 
crianças portadoras da microcefalia associada ao Zika vírus. Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro de 
Reabilitação Infantil (CRI), município de Natal. Foram investigadas 36 mulheres, a 
maioria apresentaram renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. Dentre essas 
mulheres não havia histórico familiar de microcefalia. Mais da metade possuíam ensino 
fundamental incompleto e oitenta por cento se consideravam de cor parda. Todas as 
mulheres realizaram a consulta de pré-natal, e iniciaram as consultas no primeiro 
trimestre da gravidez, e uma pequena parte fazia uso de bebidas alcoólicas ou outras 
drogas. Foi observado ainda, que grande parte das mulheres fez uso de algum 
medicamento durante a gestação, os principais sendo analgésicos, ácido fólico, sulfato 
ferroso, suplementos vitamínicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Com relação à 
doença exantemática foi observado que os sintomas se deram no primeiro trimestre da 
gestação. 

 
 
Palavras-chave: Caracterização materna. Zika-vírus. Microcefalia. 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of mothers of children with Zika 

virus-associated microcephaly 

Abstract 
 

Considered a brain anomaly, microcephaly has its congenital origin or appears after 
birth. It may result from environmental factors arising from maternal exposure. 
Microcephaly causes delays in the child's psychomotor development. In addition, it has 
a major impact on the family's socioeconomic relationships, since most of these mothers 
have low socioeconomic status. The research aimed to perform the socio-demographic 
and clinical characterization of mothers of children with Zika virus-associated 
microcephaly. This is a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach, 
developed at the Child Rehabilitation Center (CRI), Natal. Thirty six women were 
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investigated, most of them with family income between 1 and 3 minimum wages. Among 
these women there was no family history of microcephaly. More than half had incomplete 
elementary school and eighty percent considered themselves to be brown. All women 
attended the antenatal consultation, and started the consultations in the first trimester of 
pregnancy, and a small portion used alcohol or other drugs. It was also observed that 
most women used some medication during pregnancy, the main ones being analgesics, 
folic acid, ferrous sulfate, vitamin supplements, antihypertensives and antibiotics. 
Regarding exanthematic disease, it was observed that symptoms occurred in the first 
trimester of pregnancy. 

 
 
Keywords: Maternal characterization. Zika virus. Microcephaly. 

Introdução 

A microcefalia é considerada uma anomalia cerebral, podendo ser de origem congênita, 
sendo manifestada ou adquirida durante a vida intrauterina; ou de origem pós-parto, 
surgindo após o nascimento da criança. Etiologicamente vários fatores ambientais de 
exposição materna durante a gravidez podem resultar em distúrbios na formação 
neuronal tais como etanol, anticonvulsivantes, mercúrio, radiação, agentes virais, entre 
outros (NUNES et al., 2016). 

Durante a vida intrauterina o cérebro se desenvolve rapidamente, alterações neste 
desenvolvimento levam a malformações cerebrais. Entre o terceiro e quarto mês ocorre 
a proliferação neuronal de células gliais radiais e células da glia, esses neurônios 
migram para formar as diferentes camadas do córtex cerebral essenciais para a 
composição do circuito neural. A microcefalia é decorrente da alteração desta migração 
(NUNES et al., 2016). 

Uma das principais formas de identificar a presença de Microcefalia em recém-nascidos 
(RN) é a mediçãodo perímetro cefálico (PC) da criança ao nascer. Como parâmetro de 
referência é adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil, para recém-nascidos com 37 
semanas ou mais de idade gestacional, medida de PC menor ou igual a 31,5 cm para 
meninas e 31,9 cm para meninos. (BRASIL, 2016c; NUNES et al., 2016). 

No Brasil, no ano de 2015 foi confirmado um surto de microcefalia decorrente da 
infecção pelo vírus Zika, sendo detectado a presença do RNA viral em amostras 
patológicas de perdas fetais e líquido amniótico de gestantes levando à transmissão 
materno-fetal (ISUOG, 2015; PETERSEN et al., 2016). 

No que tange às gestantes é preciso que haja o cuidado, prevenindo o contato com o 
mosquito que transmite a doença, uma vez que o modo mais comum de transmissão do 
ZIKV é pela picada do Aedes aegypti (PETERSON et al., 2016). Com isso, a consulta 
de pré-natal constitui-se um instrumento de notável importância, visto que é quando a 
gestante tem a oportunidade de participar de atividades educativas que ajudam a 
promover a saúde da mulher e do bebê. 

Para tanto é necessário que seja realizado um pré-natal de qualidade, durante toda a 
gestação, com exames laboratoriais e de imagens, com o intuito de identificar 
precocemente a presença de anomalias como a microcefalia (BRASIL 2012). 
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Sendo uma anomalia congênita rara, poucos são os estudos e as tecnologias de saúde 
voltadas para esse público, bem como para a caracterização das mães 
sociodemográfica e clínica das mães dessas crianças. No entanto, além do achado de 
microcefalia a criança pode desenvolver paralisia cerebral, epilepsia, retardo no 
desenvolvimento cognitivo, motor, da fala, da visão e audição (ASHWAL, 2015; 
CARVALHO et al., 2016). Como estratégia de suporte o Sistema Único de Saúde (SUS) 
do Brasil, disponibiliza de atendimento gratuito e serviço especializado em Centros de 
Reabilitação, serviços de exame diagnóstico, hospitalares, assim como órteses e 
próteses (BRASIL, 2015). 

A presente investigação justifica-se pela escassez de estudos que investigam a 
caracterização sociodemográfica e clínica das mães de crianças portadoras da 
microcefalia associada ao Zika vírus. Além da importância que a microcefalia passou a 
ter em âmbito mundial, principalmente com a inserção dela na lista das doenças de 
notificação compulsória. (BRASIL, 2016d). Diante dessa escassez de informação, 
questiona-se qual a caracterização sociodemográfica e clinicamente as mães de 
crianças portadoras da microcefalia associada ao Zika vírus. 

Objetivos 

Realizar a caracterização sociodemográfica e clínica das mães de crianças portadoras 
da microcefalia associada ao Zika vírus. 

 
Metodologia 

 

TIPO DE PESQUISA 

Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa. Os estudos descritivos visam 
delinear e identificar as características de uma determinada população, propiciando a 
aproximação do pesquisador com o objeto de estudo e a formulação de hipóteses (GIL, 
2010; LAKATOS, 2010). No tocante às pesquisas transversais, estas envolvem a coleta 
de dados de um determinado período de tempo, com o intuito de descrever a situação 
do fenômeno em um ponto fixo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). A abordagem 
quantitativa compreende um estudo estatístico que pretende analisar as características 
dos fatos, através da mensuração das variáveis elegíveis pelo estudo (SEVERINO, 
2007). 

•LOCAL DA PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Reabilitação Infantil (CRI), que está localizado 
no município de Natal. Optou-se por trabalhar com esta instituição por a mesma ser 
centro de referência do Estado para o atendimento de crianças com diagnósticos de 
microcefalia na capital e Região Metropolitana. 

•POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população correspondeu às crianças com diagnóstico de microcefalia associada à 
transmissão pelo do Zika Vírus, que tinham idade até um ano e seis meses, sendo esses 
os critérios de inclusão do estudo. Como critérios de exclusão foram elencadas as 
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crianças com diagnóstico confirmado de microcefalia e que não comparecem 
sequencialmente as consultas de crescimento e desenvolvimento. A amostra foi por 
conveniência conforme comparecimento das crianças aos agendamentos da instituição. 

•PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

O período de coleta deu-se entre os meses de agosto a novembro de 2018. Os dados 
foram coletados como seguimento da consulta de crescimento e desenvolvimento. O 
acompanhamento de cada criança aconteceu em um período correspondente a quatro 
meses considerando a idade máxima do seguimento até a idade de um ano e seis 
meses. 

O instrumento para coleta de dados foi elaborado pelo pesquisador principal do projeto 
e referente ao seguimento da consulta de crescimento e desenvolvimento da criança, 
tendo sido construído com base no caderno de Atenção Básica nº 33: Crescimento e 
Desenvolvimento da Criança, no Protocolo de Atenção à Saúde e resposta à ocorrência 
de Microcefalia, do Ministério da Saúde e na literatura, mais especificamente sob o 
estudo de Marilyn J. Hockenberry e David Wilson. Tal instrumento continha perguntas 
abertas e fechadas e seu preenchimento foi com base no acompanhamento da consulta 
de Crescimento e Desenvolvimento destas crianças pela equipe multiprofissional. Cabe 
destacar que o instrumento foi submetido a teste piloto por ocasião da primeira parte da 
pesquisa e mostrou-se adequado para o estudo. 

A coleta de dados teve início após os esclarecimentos pelo pesquisador sobre os 
objetivos, riscos e benefícios da participação na pesquisa, bem como, após a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade assinado pelos 
responsáveis pelas crianças. 

•ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial com a 
determinação dos valores de frequência, média, desvio padrão. Esses resultados foram 
tratados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 e 
apresentados em gráficos ou tabelas, conforme a natureza dos mesmos. Sendo 
consideradas as variáveis sociodemográficas e clínicas, bem como as relativas aos 
marcos de desenvolvimento e crescimento da criança. 

•ASPECTOS ÉTICOS 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, conforme determinações da Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e teve aprovação sob o número 2.166.462. 

 
Resultados e Discussões 

 

No que se refere à caracterização sociodemográfica das mães, das 36 mulheres 
investigadas, 94,4% apresentaram renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. Quanto 
à escolaridade, a maioria 58,3% possuíam ensino fundamental incompleto, e 19,4% 
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ensino médio completo. Relacionado a raça, 80,6% consideravam-se de cor parda, 
16,7% de cor branca, e 2,8% do total de mulheres se consideravam de cor negra. 

Observando o histórico das consultas do pré-natal, é possível observar que 86,1% das 
mulheres deram início às consultas no primeiro trimestre da gestação, 2,8% no segundo 
trimestre e 11,1% no terceiro trimestre. Foi ainda observado que a média de consultas 
de pré-natal foi de 2,47 consultas. 

Relacionado à vacinação com a Dupla Adulto, a maior parte das mulheres (86,1%) 
realizou o esquema completo durante a gravidez, 11,1% deixou o esquema incompleto, 
e 2,8% não fez uso de nenhuma dose. A suplementação de Ferro foi realizada pela 
maioria das mulheres, um total de 97,2%. Com relação ao consumo de bebidas 
alcoólicas e ao uso de outras drogas 13,9% das mulheres revelaram terem tido contato. 

Das mulheres investigadas 91,7% negaram história de microcefalia na família. A maior 
parte das mulheres relatou ter tido contato com medicamentos durante a gestação, 
totalizando 20 as que tiverem contato com algum tipo de medicação. Entre os citados 
estão os analgésicos, suplementos vitamínicos, suplementos hormonais, anti-
hipertensivos ou antibióticos. Com relação ao tipo de parto, 69,4% teve parto cesáreo. 

A maioria das mulheres (83,3%) relatou ter apresentado doença exantemática na 
gestação. Sendo o período de maior aparecimento o terceiro mês da gestação (33,3%), 
seguido do segundo mês com 26,7%. Foram utilizados para alívio dos sintomas dipirona 
62%, e paracetamol 37,5%. Relataram a presença de outros sintomas, exantema (70%), 
artralgia (50%), febre (33,3%), prurido e cefaleia (16,6%), e outros como dor de 
garganta, mialgia e edema com 3,3% cada. 

Nas consequências da Síndrome Congênita do zika vírus estão envolvidos não apenas 
o desenvolvimento psicomotor da criança, mas o seu contexto familiar como um todo. 
Sendo assim, são envolvidas questões socioeconômica e educacionais, dessa forma, 
acredita-se que quanto maior o poder aquisitivo e a situação educacional dos pais, 
melhor será a estimulação para o crescimento e desenvolvimento da criança portadora 
de microcefalia. 

Foi observado que prevalece neste estudo o perfil de mulheres com baixa escolaridade 
e baixo nível socioeconômico. Assim, observa-se o grande impacto que a síndrome 
acarretará sobre as famílias com recursos financeiros menores. 

Cerca de 55,5% das crianças dessas mães eram moradoras do interior do estado, 
destas nenhuma era acompanhada na unidade em Natal e os prontuários não possuíam 
encaminhamentos ou informações de que o tratamento destas crianças estarem 
acontecendo em outras regiões do estado. Estudo mostra a importância da atenção 
longitudinal para essas crianças, principalmente devido à gravidade da doença, 
questões de fragilidades sociais como renda, acesso a serviços de saúde, acesso a 
alimentação saudável e tecnologias como exames, órteses, próteses e cadeiras 
especiais que estas precisam (ZORILLA et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2018). 

Tratando-se do acompanhamento na unidade do CRI (N) 25,9% das crianças foram 
desligados, e apenas em um dele há registro de desligamento por falta unidade 33,3% 
estão sem acompanhamento seguimentar agendado esporadicamente na unidade para 
especialidades médicas conforme necessidades solicitadas pelas mães ou por 
consultas clínicas. (N)14,8% são acompanhados na Terapia Ocupacional e ( N ) 11,1% 
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pela Fisioterapia e % não consta dados de acompanhamento. O acompanhamento por 
equipe multiprofissional é importantíssimo para as crianças com microcefalia devido às 
anormalidades que podem chegar a se desenvolver tais como as oculares, auditivas e 
neuromusculares (VENTURA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016). 

Como essas crianças residiam no interior do estado e são deslocadas para o CRI por 
meio de transporte público disponibilizado pelas Secretarias Municipais de Saúde, seus 
responsáveis não aderiram a agendamento posterior para investigação dos marcos de 
crescimento e desenvolvimento, porém foi dado orientações aos responsáveis para que 
essas crianças fossem acompanhadas na Atenção Primária de Saúde dos seus 
respectivos municípios. Outro fator contribuinte para a perda do seguimento do 
atendimento destas crianças foram greves sucessivas da instituição, no período anterior 
a coleta de dados, assim muitas mães vinham do interior do estado para a unidade e 
não conseguiam atendimento. 

Cabe destacar que os dados da caracterização sócio-demográfica foram identificados 
nos prontuários das crianças, portanto com limitações de informações sobretudo no que 
se refere a confirmação diagnóstica para confirmação da transmissão vertical do Zika 
vírus e outras informações relevantes como eventuais complicações maternas 
decorrentes da infecção por Zika vírus. 

Como o estudo também foi desenvolvido com o seguimento da crianças com ZIKA vírus 
no ambulatório do departamento de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande 
no Norte, observou-se que neste serviço são contemplados o maior número de crianças 
com diagnósticos de Zika vírus do Rio Grande do Norte, no qual em um total de 36 
crianças foram identificadas déficit de crescimento e desenvolvimento em todas elas 
destacando-se: respostas insatisfatória a ao senta-se sem apoio; segura e transfere 
objetos de uma mão para outra; imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrasta-se ou 
engatinha; pega pequenos objetos usando o polegar ou indicador; emprega pelo menos 
uma palavra com sentido e faz gestos com a mão e a cabeça (Vitorino, 2017). 

 
Conclusão 

 

Com o presente estudo buscou-se realizar a caracterização sociodemográfica e clínica 
das mães de crianças portadoras da microcefalia associada ao Zika vírus. Percebeu-se 
quanto ao perfil sociodemográfico das mães que a maioria era de baixo nível 
socioeconômico, baixa escolaridade e declararam-se de cor parda. Quanto ao perfil 
epidemiológico da infecção, foi observado que todas as mulheres realizaram a consulta 
de pré-natal, e iniciaram as consultas no primeiro trimestre da gravidez. Dentre as 
mulheres não havia histórico familiar de microcefalia, e uma pequena parte fazia uso de 
bebidas alcoólicas ou outras drogas. Foi observado ainda, que grande parte das 
mulheres fez uso de algum medicamento durante a gestação, os principais sendo 
analgésicos, ácido fólico, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, hormonais, anti-
hipertensivos e antibióticos. Com relação à doença exantemática foi observado que os 
sintomas se deram no primeiro trimestre da gestação. 

Diante do exposto foi possível como bolsista envolvido no presente projeto de pesquisa 
observar as principais adversidades no seguimento das crianças com microcefalia 
associada ao Zika vírus, limitações socioeconômicas maternas para um 
acompanhamento as limitações de crianças com alterações congênitas, fechamento do 
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diagnóstico, a falta de um seguimento das consultas do CD e fragmentação nas 
consultas multiprofissional. 

Dificuldades 

Não foi possível acompanhar as consultas de enfermagem na instituição, bem como 
obter uma maior aproximação com as mães, pois a instituição se limita a triagem global 
da criança, não sendo uma consulta de Crescimento e Desenvolvimento promovido pela 
enfermagem para acompanhamento dos padrões de antropometria, reflexos e marcos 
do desenvolvimento. Além disso, apesar de possuírem prontuário na unidade em sua 
maioria as crianças não eram acompanhadas por algum profissional, realizando apenas 
consultas esporádicas com longos intervalos de atendimento. Outro fator foi o 
desligamento das crianças, sem informações sobre referenciamento ou 
acompanhamento em outras instituições. Portanto, os dados da caracterização sócio-
demográfica foram identificados nos prontuários das crianças, portanto com limitações 
de informações sobretudo no que se refere a confirmação diagnóstica e tratamento 
materno para o Zika vírus. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE 

PARÂMETROS FUNCIONAIS DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

Em indivíduos acometidos pelo AVC é normal observar comprometimentos funcionais 
gerando, por consequência, declínio da capacidade aeróbica ocasionada pela 
inatividade física. O treino de marcha em esteira inclinada vem, a partir desse trabalho, 
ser sugerido como uma opção de intervenção para o tratamento de pós AVC. 
OBJETIVOS: Analisar as implicações do treino de marcha em esteira inclinada sobre 
os parâmetros cardiovasculares e funcionais em indivíduos com AVC crônico. 
METODOLOGIA: Ensaio clínico randomizado e cego, 17 indivíduos com sequelas de 
AVC há mais de 6 meses, de 20 a 70 anos e ambos os sexos, distribuídos 
aleatoriamente em 3 grupos: controle (esteira sem inclinação), experimental 1(inclinada 
a 5%) e experimental 2( inclinada a 10%). O treino ocorre por 6 semanas, 3 sessões 
semanais de 30 min cada. As avaliações das medidas (teste de velocidade de marcha 
no solo e FC de repouso) ocorrem no 1º dia e após o término dos treinos. 
RESULTADOS: Os resultados preliminares demonstraram que os parâmetros 
cardiovasculares se comportaram de maneira semelhante entre os grupos, com os 
valores de frequência cardíaca (FC). A FC mantem-se relativamente estável em todos 
os momentos analisados. Os parâmetros funcionais também foram semelhantes entre 
os grupos nos momentos avaliados, com a velocidade tendendo aumentar. 
CONCLUSÃO: Os dados indicam que o treino em esteira inclinada é seguro, 
promovendo manutenção da FC durante e após o treinamento e aumento da velocidade 
de marcha.  
 
Palavras-chave: AVC, Fisioterapia, esteira, funcionalidade, variáveis cardiovasculares 

TITLE: EFFECTS OF TILT MARCH TRAINING ON FUNCTIONAL PARAMETERS OF 

CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT INDIVIDUALS 

Abstract 

 

In several cases with stroke, the normal is the impairment of the clocks, resulting, 
consequently, the decline in aerobic capacity caused by inactivity. From this work, 
inclined treadmill training is suggested as an intervention option for the treatment of post 
stroke. OBJECTIVES: To analyze how the implications of gait movement on gait on 
cardiovascular parameters and the distancing changes with chronic stroke. 
METHODOLOGY: Randomized, blinded clinical trial, 17 individuals with stroke sequelae 
for more than 6 months, aged 20 to 70 years and both sexes, randomly assigned to 3 
groups: control (treadmill without inclination), experimental 1 (treadmill 5%) and 
experimental 2 (10% inclined treadmill). The training takes place for 6 weeks, 3 times a 
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week of 30 min each. As a non-walking speed test and training ground, there is no day 
after the end of training. RESULTS: Preliminary results showed that cardiovascular 
parameters behave similarly between groups with heart rate values. Heart rate is 
maintained at all critical times. The timing was also different between the groups at the 
evaluated moments, with the speed tending to increase. CONCLUSION: The data 
indicate that treadmill gait training with distances is safe, promoting the maintenance of 
HR during and after training, as well as gait speed. 

 
 
Keywords: Stroke. Physiotherapy. Treadmill. Functionality. Cardiovascular vari 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como um conjunto de sinais/sintomas 
clínicos, de desenvolvimento rápido, de um distúrbio global (ocasionalmente focal) das 
funções cerebrais, com duração maior a 24h ou que conduzam à morte sem ter causa 
aparente além da vascular (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016). O AVC pode 
ser Classificado como isquêmico ou hemorrágico resultando respectivamente da 
obstrução ou da Ruptura de vasos sanguíneos cerebrais (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2006). 

A estimativa é que um em cada seis indivíduos no mundo terá AVC no decorrer da vida 
(AMERICAN STROKE ASSOCIATION, 2016). O AVC é associado a fatores de risco, 
como hipertensão inatividade física, abuso de álcool, hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, fumo e obesidade (O´DONNELL et al., 2010). Esse acometimento 
também corresponde a uma importante causa de morte e incapacidade, acometendo 
cerca de 795.000 indivíduos por ano em todo o mundo (MOZAFFARIAN et al., 2015). 

Entre as sequelas referentes é a incapacidade funcional a que mais repercuti 
diretamente de forma negativa na recuperação (MAZZOLA et al., 2017). Um importante 
fator que leva a incapacidade funcional após AVC consiste nas alterações na marcha 
(KUAN, TSOU & SU, 1999). A inatividade física ocasiona declínio na capacidade 
aeróbia, com diminuição da tolerância ao exercício (STOLLER et al., 2012). Portanto é 
possível perceber um ciclo vicioso envolvendo inatividade física e declínio funcional 
(PANG et al., 2013). 

Após AVC, é observado um aumento da frequência cardíaca (FC) devido a atividade do 
sistema nervoso simpático (RAIMUNDO et al., 2013), também associado a diminuição 
do condicionamento físico. Tornar a marcha funcional e normalizar velocidade devem 
ser os principais objetivos para reabilitação assim como a função cardiovascular. 
(BILLINGER et al., 2014; HSU, TANG & JAN, 2003; LIN et al., 2006). Em maiores 
velocidades de marcha são encontrados uma maior estabilidade dinâmica da marcha, 
assim como diminuição das assimetrias entre o lado afetado e o não afetado. Portanto, 
é importante que haja estímulos para o aumento da velocidade de marcha para uma 
melhora na estabilidade da caminhada (OLIVEIRA et al., 2013). 

Na literatura, é possível observar que o treino de esteira ergométrica aumenta a 
velocidade de marcha (PANG et al., 2013; TANG et al., 2009) e diminui parâmetros 
cardiovasculares (FC) (JORGENSEN et al., 2010; RAIMUNDO et al., 2013). Em uma 
recentes revisões sistemáticas, foi verificado que há melhora da velocidade da marcha 
e da distância percorrida após treino em esteira e que (MERHOLZ et al. 2017). Salytchev 
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e colaboradores (2016) constaram que o treinamento em esteira é mais eficaz do que a 
reabilitação convencional na melhora da capacidade aeróbica após AVC. 

 
Metodologia 

 
Os indivíduos foram distribuídos aleatoriamente em grupo controle (GC, n= 6), grupo 
experimental 1 (GE1, n= 6) e grupo experimental 2 (GE2, n= 5). A intervenção dos três 
grupos foi feita durante dezoito dias (6 semanas consecutivas) durante três sessões 
semanais de 30 minutos cada. Todas as sessões de intervenção assim como as 
avaliações foram realizadas no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento 
(Departamento de Fisioterapia da UFRN). Em todas as sessões os participantes foram 
monitorados quanto parâmetros cardiovasculares (Pressão arterial [PA], frequência 
cardíaca [FC] e saturação periférica de oxigênio [SpO2]) e esforço percebido e dor 
(escala de Borg). 
 
Durante o treinamento GC realizou treino de marcha em esteira sem inclinação; o GE1 
realizou treino de marcha em esteira inclinada a 5% e o GE2 realizou treino de marcha 
em esteira inclinada a 10%. Todos os participantes foram avaliados quanto as medidas 
de caracterização da amostra, medidas de desfecho primário (velocidade da marcha 
[em 10m], parâmetros cardiovasculares [FC de repouso]). As avaliações das medidas 
de desfecho ocorreram no 1º dia (avaliação inicial), após o término das intervenções 
(reavaliação) e 1 mês após o término das intervenções (follow-up).  
 
Para as sessões de treinamento em esteira foi utilizado o sistema Gain Trainer (Gait 
Trainer System 2- Biodex Medical Systems. O equipamento disponibiliza uma área de 
caminhada, uma barra anterior. Essa esteira possibilita uma velocidade mínima de 0,4 
m/s e uma velocidade máxima de 4,7 m/s. É possível acompanhar a velocidade e a 
distância percorrida durante toda a sessão. Juntamente com o equipamento foi utilizado 
um sistema de suporte parcial de peso (Unweighing System). O sistema de suporte é 
composto por um colete acoplado a um mecanismo de suspensão do peso. Porém o 
sistema será utilizado apenas para suporte de segurança. 
 
A partir da segunda sessão os participantes foram encorajados a tirar a mão não 
parética do apoio anterior da esteira. Em seguida a retirada da mão de apoio foram 
iniciados os estímulos para aumento de velocidade sempre respeitando a tolerância 
individual. Essa velocidade foi alterada ao início da sessão e posteriormente deve se 
manter constante. As sessões tiveram a duração de 30 minutos, tendo duas pausas a 
cada 10 minutos de treino. O tempo de pausa deve ser de aproximadamente 3 minutos 
onde devem ser monitorados os parâmetros cardiovasculares (PA [Esfigmomanômetro 
digital {Incoterm®}], FC [Cardiofrequencímetro {Polar}], SpO2 [Oxímetro de pulso 
{Rossmax®}] e a percepção de esforço e de dor (Borg).  Porém durante toda a sessão 
a FC foi monitorada de modo a não ultrapassar os valores submáximos (75% da 
frequência máxima) mantendo-se em 50% da frequência máxima (BILLINGER et al., 
2014). A final dos 30 minutos de sessão verifica-se os parâmetros cardiovasculares e 
percepção de esforço e também após 5 minutos do término. 
 
A seleção dos pacientes foi feita a partir dos seguintes crtérios:  (1) diagnóstico de AVC 
(isquêmico ou hemorrágico) unilateral que resultou em déficits de marcha; (2) tempo de 
sequela igual ou superior a seis meses; (3) idade superior a 20 anos e igual ou inferior 
a 70 anos; (4) habilidade para deambular sem assistência pessoal em ambientes 
fechados (escores da Categoria de Deambulação Funcional [FAC] iguais ou superiores 
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a 3) (MEHRHOLZ et al., 2007); (5) velocidade da marcha no solo classificada como lenta 
ou moderada (inferior a 0,8 m/s), de acordo com a categorização proposta por Bowden 
e colaboradores (2008); e (6) capacidade de compreender e obedecer a comandos 
motores simples.  Serão considerados critérios de exclusão: (1) estar em período 
gestacional (2) apresentar instabilidade nas condições cardíacas (doenças cardíacas 
não controladas) e/ou falência cardíaca (escores da New York Heart Association [NYHA] 
iguais ou superiores a 3) (REMME & SWEDBERG, 2001); (3) apresentar outras 
condições clínicas afetando a marcha; (4) apresentar dor e/ou desconforto acentuado, 
que impeça a realização das atividades propostas; (5) apresentar descompensações na 
pressão arterial sistêmica, com os valores sistólico e diastólico acima de, 
respectivamente, 200mmHg e 110mmHg, antes e/ou após o treinamento (BALADY et 
al., 1998); e (6) frequência cardíaca acima dos valores submáximos permitidos durante 
o treinamento, mantidos mesmo após as pausas, calculados por meio da fórmula 
[FCsub=0,75 x (220 – idade)] (FOX III et al., 1971), onde FCsub = frequência cardíaca 
submáxima. 
 
A amostra foi recrutada de uma população de indivíduos com AVC n município de 
Natal/RN e região. A seleção dos voluntários foi realizada por conveniência mediante a 
verificação de listas de espera e de atendimentos de pacientes com diagnóstico de AVC, 
atendidos em centros de referência públicos ou em instituições privadas do município, 
após anuência dos responsáveis pelos referidos serviços. Foi feita também por 
demanda espontânea a partir da divulgação do projeto em mídias sociais. 
 
A sequência de aleatorização será gerada por computador (DALLAL, 2013), 
considerando-se três grupos e blocos randomizados, por um pesquisador externo não 
envolvido no estudo. Este pesquisador manterá a lista de aleatorização em sigilo até o 
término do estudo, e organizará em envelopes opacos e sequencialmente numerados, 
posteriormente selados, a sequência de aleatorização de acordo com a codificação que 
será criada para os grupos do estudo (controle, experimental 1 e experimental 2). 
 
O conteúdo de cada envelope será revelado apenas no início do treinamento de cada 
paciente pelos terapeutas do estudo, de modo a manter o sigilo de alocação. Os 
mesmos terapeutas envolvidos no treinamento do grupo controle executarão o 
treinamento nos grupos experimentais. As medidas de desfecho serão avaliadas por 
pesquisadores mascarados em relação à alocação por grupo. Apenas as variáveis que 
serão coletadas durante os treinamentos serão avaliadas pelos terapeutas do estudo 
(não-cegos). A análise estat 
 
Resultados e Discussões 
 

A amostra foi composta por 17 sujeitos de ambos os sexos, sendo 10 homens e 7 
mulheres, com idade variando entre 36 e 68 anos. Destes, 16 haviam sofrido o primeiro 
episódio de AVC há mais de um ano e 9 faziam uso de dispositivos auxiliares da marcha. 
Com relação à etiologia, 55,5% apresentavam AVC de origem isquêmica e 44,5% de 
origem hemorrágica 

As medidas de frequência cardíaca de repouso (Tabela 1 ) e a velocidade de marcha 
estão dispostas (Tabela 2), distribuídas em seus respectivos momentos de avaliação e 
em seus grupos de alocação (GC, GE1 ou GE2). Foi possível perceber uma tendência 
a diminuição na frequência cardíaca de repouso logo após o protocolo de treino em 
esteira e um retorno s frequência ao patamar inicial 30 dias após (Follow up) o termino 
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da pesquisa. A pouca variação pode ser justificada pelo uso de betabloqueadores. A 
análise intragrupo não revelou ganhos estatisticamente significativos entre os 
momentos de pré e pós treino, bem como no follow-up no tocante às variáveis desfecho. 
Porém, observa-se uma tendência na diminuição da FC de repouso no GC e no GE2. 
Observou-se ainda aumento na velocidade de marcha em todos os grupos. 

Tabela 1 - Comportamento das medidas de desfecho por grupo nos momentos pré-
treino, pós treino e após follow-up de 1 mês (n=17) 

                                      FCi Avaliação     FCi Reavaliação     FCi Follow up 

Grupo Controle               65,33 ± 6,3           62,83 ± 7,6              66,5 ± 9,4 

Grupo Experimental 1    74,5 ± 11,02          76,66 ± 10,8           76,66 ± 11,6 

Grupo Experimental 2     81,6 ± 15,5           77,2 ± 13,6              83,4 ± 17,1 

Dados estão dispostos em média ± desvio-padrão ou em frequência absoluta. FCi = 
Frequência cardíaca inicial 

 

Tabela 2 - comportamento das medidas de desfecho por grupo nos momentos pré-
treino, pós treino e após follow-up de 1 mês 

VARIÁVEL                            GC                                                      GE1                          
                           GE2 

                           Pré-Treino     Pós-Treino     Folow-up      Pré-Treino     Pós-
treino     Follow-up      Pré-Treino     Pós-Treino     Follow-up 

TVM10(m/s)      0,62 ± 0,17    0,68 ± 0,17    0,73 ± 0,18    0,59± 0,27    0,66 ± 0,34    0,73 
± 0,18     0,57 ± 0,31    0,64 ± 0,33      0,65±0,34 

Abreviações: GC= Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2= Grupo 
Experimental 2; TVM10= Teste de Velocidade de Marcha em 10 metros. 

 

Estudos tem sugerido que o gasto energético da deambulação pode ser minimizado 
pelo aumento da velocidade da marcha (variando entre 1,1 e 1,4m/s em indivíduos 
saudáveis). Isso se mostra importante quando a macha de um indivíduo com AVC já 
que irá apresentar diminuição da velocidade e eficácia energética são reduzidas 
(REISMAN, BINDER-MACLEOD & FARQUHAR, 2013). Em maiores velocidades de 
marcha são encontrados também uma maior estabilidade dinâmica da marcha, assim 
como diminuição das assimetrias entre o lado afetado e o não afetado (OLIVEIRA et al., 
2013). Os resultados encontrados reafirmam, juntamente com a literatura, que o 
treinamento em esteira proporciona aumento da velocidade de marcha em indivíduos 
acometidos pelo AVC (MACKO et al., 2005; SWINNEN, 2002 & MERHOLZ et al. 2017) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1988 

 

A velocidade da marcha, os hemiplégicos em geral demonstram valores reduzidos em 
ambos os membros inferiores, com maior acometimento no membro espástico 
(WESTPHAL et. al., 2016). Este achado se mostra importante já que a velocidade da 
marcha tem se mostrado um indicador de nível de funcionalidade após o AVC, sendo 
assim o aumento da velocidade implica em melhorar padrão e cadencia e 
consequentemente funcionalidade do indivíduo acometido (WIST et. al, 2016; 
BURNFIELD et. al., 2016) 

Os tratamentos fisioterapêuticos convencionais não incluem a melhora cardiovascular 
dos pacientes neurológicos como um objetivo principal. Portanto frequentemente as 
sessões fisioterapêuticas não fornecem estresse necessário para melhora 
cardiovascular. (GLOBAS et al., 2012; STOLLER et al., 2012). De acordo com o colégio 
americano de medicina do esporte (American College of Sports and Medicine, 2000) as 
sessões devem ser de 30 a 45 minutos para causar efeitos nos parâmetros 
cardiovasculares (tanto FC quanto PA). Estudos trazem que exercício físico dinâmico 
de baixa a moderada intencidade influencia na diminuição da FC (TIPTON, 1991; 
VERAS et. al., 1997). 

Em pacientes acometidos pelo AVC, tem sido observado um aumento da frequência 
cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) devido à alta atividade do sistema nervoso 
simpático (RAIMUNDO et al., 2013), juntamente com a inatividade física. Restabelecer 
a marcha é muito importante para os programas de reabilitação após AVC, pois a 
aquisição de padrões mais funcionais irá não só aumentar da velocidade da caminhada 
mas trará melhora da função cardiovascular (BILLINGER et al., 2014; HSU, TANG & 
JAN, 2003; LIN et al., 2006). 

 
Conclusão 

 

A população, que se mostrou bastante homogênea, com características similares nos 
três grupos de estudo. No presente estudo os parâmetros funcionais analisados, o 
controle foi o que demonstrou maiores valores quanto à velocidade de marcha no solo, 
tanto na avaliação quanto na reavaliação. Contudo, todos os grupos apresentaram 
aumento na velocidade de marcha. Em relação os parâmetros cardiovasculares 
analisado se comportaram de forma regular, sem maiores oscilações nos três grupos. 
Isso sugere a segurança do treinamento de marcha proposto, independente da 
inclinação ou não da esteira. A pouca variação da FC é justificável pelo uso de 
betabloqueadores. 

Os dados encontrados indicam que o treino de marcha em esteira com diferentes 
inclinações é seguro, promovendo redução/manutenção da FC de repouso durante e 
após o treinamento. Contudo, é necessário que uma amostra maior dessa população 
seja analisada para que se possa concluir que esse protocolo específico de intervenção 
promove melhora significativa. 
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TÍTULO: Ações de reabilitação pelo enfermeiro no cuidado paliativo a indivíduos com 

deficiência e incapacidades 

Resumo 

Introdução: Os cuidados paliativos são realizados a, indivíduos com doenças crônicas 
degenerativas ou doenças não transmissíveis, fornecendo aos pacientes e familiares, 
melhor qualidade de vida no processo de finitude. O ambiente domiciliar torna-se 
favorável para esse cuidado, em que o enfermeiro é um dos profissionais presentes em 
toda atenção à saúde e que participa da maior parte das ações desenvolvidas nos 
serviços. Essa pesquisa teve o seguinte objetivo: identificar as ações de cuidados 
paliativos dos enfermeiros no serviço de atenção domiciliar. Metodologia : Revisão 
narrativa da leitura a partir de pesquisa eletrônica de artigos indexados e publicas na 
íntegra no Portal Capes. Resultados e discussão: Os artigos desse estudo apontaram 
que os enfermeiros atuam em diversas esferas da assistência de cuidados paliativos, 
assumindo cargos e funções que perpassam por todo o cuidado. As ações do 
enfermeiro nesse cuidado são: visitas domiciliares; gestão do cuidado; avaliação, 
controle e supervisão dos sintomas desses pacientes; ações de educação em saúde de 
acordo com as demandas dos pacientes; manejo dos aspectos biopsicossocial e 
espiritual, visando um cuidado integral e a continuidade da assistência. Conclusão: 
Portanto, fica evidente a atuação do enfermeiro como participação ativa no Serviço 
assistencial domiciliar. 

 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Serviço de Assistência Domiciliar, Enfermagem. 

TITLE: Rehabilitation actions by nurses in palliative care for individuals with disabilities 

and incapacities 

Abstract 

 

Introduction: Palliative care is performed to individuals with chronic degenerative 
diseases or non-communicable diseases, providing patients and relatives with a better 
quality of life in the process of finitude. The home environment becomes favorable for 
this care, in which the nurse is one of the professionals present in all health care and 
participates in most of the actions developed in the services. This research had the 
following objective: to identify the palliative care actions of nurses in the home care 
service. Methodology: Narrative review of reading from electronic research of indexed 
and published articles in full in the Capes Portal. Results and discussion: The articles of 
this study indicated that nurses act in several spheres of palliative care, assuming 
positions and functions that permeate all care. The actions of the nurse in this care are: 
home visits; Care management; Evaluation, control and supervision of the symptoms of 
these patients; Health education actions according to the patients ' demands; 
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Management of biopsychosocial and spiritual aspects, aiming at integral care and 
continuity of care. Conclusion: Therefore, it is evident the role of nurses as active 
participation in the home care service. 

 
 
Keywords: Palliative Care, Home care service, Nursing. 

Introdução 

Os diversos estudos realizados em 2015 e 2016 sobre a epidemia da Síndrome 
Congênita de Virus Zika (SCVZ) no Brasil, em sua relação com o surgimento de crianças 
com microcefalia nesse período, elucidaram o fenômeno da SCVZ como responsável 
pelo comprometimento neurológico e pelas deficiências identificadas nos recém-
nascidos (RN) infectados em gestação (BRASIL, 2016). Surgiu assim, uma população 
de crianças que exigem cuidados de reabilitação durante sua vida. Diante da situação 
epidemiológica e o número crescente de casos, o Ministério de Saúde (MS) oferece 
esses cuidados através de Centros de Reabilitação propriamente e a formulação de 
diretrizes para esse atendimento (BRASIL, 2016; EICKMANN et al., 2017). 

Em relatório global sobre deficiências da OMS, sugere o conceito de reabilitação como 
“um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências ou prestes a adquirir 
deficiências a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com seu 
ambiente” (WHO, 2004; 2011, p.100). Nesse contexto, a reabilitação visa a melhoria da 
funcionalidade da pessoa, como a capacidade de se alimentar sozinho principalmente 
e de se manter em ambientes adequados para a sua movimentação. 

Esses cuidados são promovidos por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria 
da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça 
a vida e causa sintomas e efeitos incapacitantes. A assistência envolve a prevenção e 
alívio de sofrimento, a identificação preococe, avaliação e tratamento de dor e outros 
sistemas (WHO, 2004; GOMES, OTHERO, 2016). As intervenções da equipe de saúde 
focalizam o indivíduo em todas as suas necessidades, físicas, sociais, psicológicas e 
espirituais. Nesse cuidado integral encontram-se as ações de reabilitação, o qual essa 
relação se constitui constitui uma área de estudo relevante tendo em vista a 
necessidade desse cuidado no âmbito domiciliar. (MINOSSO; SOUZA; OLIVEIRA, 
2016). 

O SAD é definido como “serviço complementar aos cuidados realizados na atenção 
básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, 
responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)” (BRASIL, 
2016 - PORTARIA Nº 825, DE 25 DE ABRIL de 2016). A assistência domiciliar é 
conceituada pelo MS como o “ conjunto de ações de prevenção e tratamento de 
doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo 
continuidade de cuidados”. Assim, o SAD destina-se a assistência de pacientes que 
sofrem de diversas comorbidades, dentre elas, disfunções cognitivas, doenças crônicas, 
neoplasias, doenças infectocontagiosas, síndromes da fragilidade, síndromes 
neurológicas na infância e cuidados paliativos. (BRASIL, 2013). 

As RAS, por sua vez, são definidas como “arranjos organizativos de ações e serviços 
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas 
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de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010 – PORTARIA nº 4.279, de 30/12/2010). Assim a RAS 
é responsável pela articulação entre as estratégias presentes nos municípios. A SAD 
faz parte das RAS do SUS. Portanto, entende-se que o SAD e a RAS compartilham a 
responsabilidade pelas ações de reabilitação nos cuidados paliativos no sistema e 
constituem organizações de abrangência nacional, estadual e local. Seu funcionamento 
depende de seu nível de organização e gestão. 

Na ausência de informações científicas sobre como o cuidado paliativo estaria sendo 
efetivado, surgem as seguintes questões de pesquisa: Como se organizam as ações de 
cuidados paliativos nos contextos do SAD? Quais ações de reabilitação desenvolvidas 
no âmbito do cuidado domiciliar a crianças e/ou adultos em cuidados paliativos? 

 
Metodologia 

 
Trata-se de um revisão narrativa da literatura. Marconi e Lakatos (2010), afirmam que a 
finalidade dessa pesquisa de literatura tem a finalidade de agrupar conhecimento sobre 
determinando assunto, proporcionando o contato direito do pesquisador com tudo que 
já foi escrito sobre algum tema específico. 

O levantamento bibliográfico se deu por meio da busca por artigos indexados no portal 
periódicos capes. A busca foi realizada por meio do campo “qualquer” do portal 
periódicos Capes, com os descritores “cuidados paliativos”, “enfermagem” e “serviços 
de atenção domiciliar” e o operador boleano usado foi o “and”. 

Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: trabalhos completos disponíveis online e 
gratuito. Como critérios de exclusão: trabalho que estivessem fora da temática. Nesta 
etapa, além de serem considerados os critério de exclusão também foram retirados os 
artigos repetidos. Teve-se como resultado 108 trabalhos, e por fim selecionou-se 10 
após leitura prévia. Observou-se a predominância de artigos publicados na Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e BDENF – Enfermagem 
e MEDLINE. Desta maneira, foram selecionados estudos que descreviam as ações de 
cuidados paliativos do enfermeiros em ambiente domiciliar.  

 
Resultados e Discussões 
 
AÇÕES DOS ENFERMEIROS NOS CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARES 

Os dados revelam que dentro do programa de atenção domiciliar, a enfermagem está 
presente em todos os âmbitos desse cuidado realizado no domicilio. Além disso, os 
enfermeiros estão inseridos nos diferentes graus de participação, assumindo cargos 
assistenciais e de gestão do cuidado e coordenação dos processo administrativos 
(SILVA, et al., 2011; HUNDERTMARCK, 2015) 

Em um cenário ideal, os cuidados paliativos devem ser prestados desde o diagnóstico 
da doença com risco de morte, sendo adaptados somando-se as necessidades 
acrescidas dos doentes e dos familiares, na medida em que a doença progride. A 
diferença principal é que o foco da assistência não é a doença ser controlada e curada, 
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mas sim o individuo, como um ser ativo e com direitos plenos a ter informação e 
autonomia sobre o seu tratamento. (ANCP, 2012). 

No que diz respeito a assistência domiciliar em cuidados paliativos, esses profissionais 
desenvolvem ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 
saúde de forma holística, individualizada e humanizada tanto do paciente quanto da 
família que muitas vezes assume o papel de cuidador(KÜBLER-ROSS, 2017). 

Essas ações são viabilizadas pela visitas domiciliares, em que incialmente é preciso 
reconhecer o contexto em que prestarão os cuidados, podendo assim identificar 
potencialidade e fragilidades, além disso também é possível avaliar as demandas do 
paciente. Esses aspectos contidos na visita domiciliar são elementos que subsidiam a 
criação do plano assistencial e é um mecanismo de criação de vínculo (RIBEIRO; 
ABREU 2016; SAKATA, et al., 2007) 

No que concerne as atividades técnicas desses profissionais, elas se apresentam como 
forma de proporcionar conforto, intervindo e aliviando sintomas. É possível observar que 
uma das ações mais frequentes são: a administração de medicamentos e curativos 
realizado tanto por enfermeiros como por técnicos de enfermagem e medidas de 
prevenção de lesão por pressão. (BARRIOSO, 2017) 

Em alguns serviços é possível ver que o enfermeiro pode avaliar a condição de saúde, 
prescrever, implementar e julgar clinicamente por meio da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Primeiramente, o paciente e sua família são alvos de 
avaliações em todas as dimensões, em que os problemas são detectados e priorizados 
de forma que o plano de cuidados sejam planejado, proposto e aplicado (SILVA, et al. 
2011) 

Diante do contexto da implementação de cuidados paliativos, o enfermeiro deve refletir 
sobre quais formas se pode trabalhar no paciente e na família para que os dias de vida 
que lhe sobram sejam confortáveis. Dentre as manifestações clínicas mais relatadas por 
paciente em cuidados a paliativo domiciliar, a dor é um dos sintomas mais frequentes 
(PLATEL, 2016), estando presente em cerca de 70% a 90% do pacientes com o avançar 
da doença segundo a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (2008). Essa 
experiência por sua vez se mostra desagradável do ponto de vista físico e emocional 
(KAYE, et al., 2014; VARGAS, et al., 2013) Estudo mostra que a dor deveria ser inserida 
como um quinto sinal vital durante esse processo de terminalidade da vida 
(NASCIMENTO; KRELING,2011). 

Diante desse contexto, estudo mostra que os enfermeiros deveriam seja ao menos, 
capaz de avaliar completamente e efetivamente os sintomas e a partir disso, iniciar um 
plano de cuidados passível a modificações de acordo com a evolução da doença, 
promovendo o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis . Para que isso se torne 
possível, é necessário que os profissionais tenho conhecimento sobre a avaliação dos 
sintomas, prescrição de medicamentos, uso de medidas não farmacológicas, 
abordagem dos aspectos psicológicos, espirituais e sociais. (BARRIOSO, 2017) 

Entre as ações da enfermagem voltadas para a avalição e controle da dor, estão: 
“acompanhar os efeitos dos analgésicos para alívio da dor”; “identificar fatores presentes 
no ambiente, família e cuidadores que podem aliviar ou piorar a dor do paciente”; e 
“supervisionar o usdo dos medicamentos que o paciente em CP está recebendo”. 
(BARRIOSO, 2017) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 1996 

 

Esse cuidado na terminalidade da vida tem como partida o respeito aos valores 
humanos, morais, sociais, éticos, conhecimento, crença, deveres, direitos e 
capacidades. O profissional deve respeitar integralmente as limitações de cada sujeito, 
proporcionar autonomia de ações que dignificam a vida, além de incentivar o auto 
cuidado, permitir o envolvimento do paciente e também da família nas decisões e 
cuidados de saúde até sua finitude; fornecer meios de planejamento e controle da sua 
vida e doença, e por fim, aliviar e monitorar os sintomas, principalmente a dor e o 
desconforto. (BARRIOSO, 2017) 

As ações de educação em saúde podem abranger tanto o cuidado de saúde ao paciente 
quanto á família. A capacitação do cuidador e do paciente é um instrumento para a 
saúde e qualidade de vida por permitir a continuidade do cuidado paliativo e capacidade 
de autocuidado, garantindo autonomia. Além disso, a visita domiciliar e o 
reconhecimento do contexto familiar pode subsidiar as demandas de educação em 
saúde, por meio da identificação das fragilidades encontradas (HEY, 2014) 

Em algumas modalidades da atenção domiciliar é necessário a presença da equipe de 
enfermagem, com técnicos presentes 24 horas por dia no domicilio, isso ocorre quando 
há o uso intensivo de tecnologias. Nesses casos, o enfermeiro assume o papel de 
coordenação de plano de cuidados, impulsionando os outros profissionais de saúde 
(RIBEIRO; ABREU, 2016; SILVA, et al., 2011) 

Soma-se a isso, o dimensionamento da equipe de enfermagem, como atividade 
exclusiva do enfermeiro, onde a equipe de enfermagem é dimensionada a partir do 
plano assistencial do usuário e a prescrição de enfermagem com as necessidades do 
paciente. Além disso, outras ações privativas do enfermeiro são: capacitação dos 
cuidadores, supervisão da equipe de enfermagem e indicar as necessidades de outros 
profissionais da saúde quando definir o plano de cuidados (RIBEIRO; ABREU, 2016; 
PLATEL, 2016) 

Nessa modalidade, em que há cuidados intensivos e ambulatoriais na internação 
domiciliar, há uma complexidades dos casos e quase sempre a demanda por cuidados 
paliativos, o trabalho da enfermagem soma valor ao cuidado integral pois representa o 
vínculo necessário para a continuação do cuidado na equipe, garantindo assim a 
integralidade na assistência. (RIBEIRO; ABREU 2016; BARRIOSO, 2017) 

 
Conclusão 

 

Dessa forma, fica evidente a atuação do enfermeiro como participação ativa na 
assistência do Serviço assistencial domiciliar. As contribuições da enfermagem vão 
desde a admissão do usuário até a gestão do cuidado. Assim como é recomendado pelo 
Ministério da Saúde sobre a Atenção Domiciliar (Brasil, 2014; Brasil, 2013; & Brasil, 
2012) as atividades desse profissional devem somar-se ao as ações de outros 
profissionais na equipe multidisciplinar, de maneira que vise a integralidade, 
multidimensionalidade e a qualidade de vida. 

Destaca-se a importância de novas pesquisas na área assistencial de cuidados 
paliativos principalmente no que diz respeito as ações de reabilitação, visto a 
necessidades dos profissionais delimitarem esses tipos de cuidados , pois esse 
conhecimento subsidia uma prática baseada em evidência e cada vez mais efetiva. 
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TÍTULO: Avaliação da expressão proteica de podocina como biomarcador precoce de 

dano podocitário em pacientes transplantados renais em uso de inibidores de mTOR 

(Mammalian Target of Rapamycin) 

Resumo 

A albuminúria é a principal manifestação clínica da lesão glomerular após o transplante 
renal (TxR), que pode ser induzida pelo uso de inibidores do mTOR. Assim a avaliação 
clínica e laboratorial de pacientes no pós-TxR é importante para caracterizar esses 
pacientes e suas necessidades, permitindo a adoção de medidas que garantam a 
sobrevida e o bom funcionamento do enxerto. O objetivo do estudo foi avaliar os dados 
laboratoriais de pacientes TxR com ou sem imTOR no esquema terapêutico 
imunossupressor, por 6 meses, sendo incluído 20 pacientes TxR atendidos no HUOL. 
Foram recrutados e distribuídos em dois grupos de acordo com o uso de imTOR (grupos 
controle e caso), sendo avaliados em 3 e 6 meses de pós-TxR. Os parâmetros 
bioquímicos de ureia, creatinina, proteína total, albumina, glicose, hemoglobina glicada, 
colesterol total e frações, cálcio total, fósforo, fosfatase alcalina total e paratormônio, 
bem como a relação albumina/creatinina (RAC) e a taxa de filtração glomerular foram 
estimadas. Foi observado um aumento significativo da creatinina, ureia e RAC e redução 
significativa da taxa de filtração glomerular no grupo caso quando comparados ao grupo 
controle. Assim, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os pacientes em 
uso de imTOR apresentam desfechos negativos na evolução do TxR, exibindo quadro 
de proteinúria já em 6 meses após o procedimento, expressando um maior risco de 
desenvolverem alterações glomerulares que conduzem a menor sobrevida do enxerto. 
 
Palavras-chave: Transplante renal. albuminúria. lesão glomerular. 

TITLE: Evaluation of podocin protein expression as an early biomarker of podocyte 

damage in renal transplant patients using mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) 

inhibitors 

Abstract 

Albuminuria is the main clinical manifestation of glomerular injury following renal 
transplantation (TxR), which may be induced by the use of mTOR inhibitors. Thus, the 
clinical and laboratory evaluation of post-TxR patients is important to characterize these 
patients and their needs, allowing the adoption of measures to ensure graft survival and 
proper functioning. The aim of the study was to evaluate the laboratory data of 6xTxR 
patients with or without imTOR in the immunosuppressive therapy regimen, including 20 
TxR patients treated at HUOL. They were recruited and distributed into two groups 
according to the use of imTOR (control and case groups), being evaluated at 3 and 6 
months post-RTx. The biochemical parameters of urea, creatinine, total protein, albumin, 
glucose, glycated hemoglobin, total cholesterol and fractions, total calcium, phosphorus, 
total alkaline phosphatase and parathyroid hormone, as well as albumin / creatinine ratio 
(RAC) and glomerular filtration rate. were estimated. There was a significant increase in 
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creatinine, urea and RAC and a significant reduction in glomerular filtration rate in the 
case group when compared to the control group. Thus, considering the results obtained, 
it can be concluded that patients using imTOR have negative outcomes in the evolution 
of TxR, showing proteinuria as early as 6 months after the procedure, expressing a 
higher risk of developing glomerular changes leading to lower graft survival. 
 
Keywords: kidney transplantation. albuminuria. glomerular lesion. 

Introdução 

Na última década foram realizados 812.327 transplantes renais (TxR) em todo mundo 
como tratamento de escolha para a doença renal em estágio terminal (1–3). O TxR está 
associado a melhores taxas de qualidade de vida para o paciente, pois prolonga a sua 
sobrevida, sendo menos dispendioso em comparação com a diálise (4,5). 

Após o TxR o paciente deve utilizar uma terapia imunossupressora efetiva, para que 
garantir a sobrevida do aloenxerto renal. Entre os medicamentos utilizados para esse 
tratamento, encontra-se a dos inibidores do mTOR (do inglês, mammalian target of 
rapamycin) (imTOR) (6–8). 

Apesar dos imTOR apresentarem uma eficiente taxa de imunossupressão em indivíduos 
TxR, há uma pequena janela terapêutica dentro da qual o clínico deve equilibrar o risco 
de rejeição, com efeitos adversos no paciente (9). Entre os efeitos adversos 
desencadeados, a albuminúria atua para maiores taxas de risco de mortalidade e perda 
do enxerto (6,7,10). 

Deste modo, a diretriz de prática clínica da KDIGO (do inglês, Kidney Disease Improving 
Global Outcomes) sobre o seguimento de pacientes no pós-TxR, sugere mensurar a 
albuminúria pelo menos a cada três meses no primeiro ano do TxR (11). Entretanto, a 
albuminúria pode não ser específica para o dano glomerular e pode estar aumentada 
em condições não renais, tais como, alta ingestão de proteína, esforço físico intenso, 
estresse, febre e infecção aguda. Diante disto, a biópsia é indicada para esclarecimento. 
Entretanto, trata-se de um método invasivo e com risco de complicações posteriores 
(7,12,13). Nesse contexto, um biomarcador urinário mais específico de dano glomerular 
tem sido buscado como um possível substituto para a biópsia renal (14,15). 

Desta forma, como a lesão de podócitos é uma característica comum do dano 
glomerular subjacente ao início da albuminúria, a presença de marcadores moleculares 
destas células, tem sido postulados como potenciais biomarcadores precoce da lesão 
glomerular (16,17). 

Os podócitos são células importantes para a manutenção da barreira de filtração seletiva 
do glomérulo renal, através do contato célula a célula entre os processos podais que 
formam o diafragma da fenda (DF), barreira final que impede a passagem de proteínas 
de alto peso molecular para o filtrado urinário (18–20). O DF é formado por proteínas de 
adesão especializadas que conectam os processos podais, formando um espaço aberto 
entre elas (18,19). Entre as proteínas que formam DF, a podocina é destacada. 

Uma das maneiras eficientes de medir as proteínas do DF é avaliando os exossomos 
urinários, que são pequenas vesículas de 0,04 a 150 nm, formados a partir de células 
ativadas ou lesadas, sendo liberados na urina (15,21,22). Assim, os exossomos 
urinários são liberadas de todo o segmento do néfron, incluindo os podócitos (15,21,23), 
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que contêm uma ampla variedade de biomarcadores moleculares específicos dessas 
células, incluindo a podocina (16,17). 

Diante do exposto, os objetivos do presente estudo foram: i) avaliar a expressão de 
podocina em exossomos urinários de pacientes submetidos a TxR que usaram imTOR 
por 6 meses após o TxR; e ii) avaliar o uso dessa proteína como biomarcador mais 
sensível e específico de dano glomerular. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de caso-controle aninhado a uma coorte, utilizando uma amostra 
de conveniência, definida a partir do dado de que são realizados em média 30 
transplantes renais ao ano no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Até o momento foram recrutados 
20 pacientes, sendo 10 em uso de inibidores de mTOR (Grupo Caso) e 10 utilizando 
outros esquemas terapêuticos que não incluem os inibidores de mTOR (Grupo 
Controle), que eram atendidos no Ambulatório de Nefrologia do HUOL/UFRN, em 
Natal/RN. Estes pacientes foram avaliados em 2 momentos: 3 e 6 meses após o início 
do tratamento com o medicamento imunossupressor. Os critérios de inclusão foram: 
pacientes transplantados renais, com idade superior a 18 anos e que estevam iniciando 
o uso do medicamento; e os de exclusão: pacientes com diagnóstico de base de 
glomerulonefrite segmentar e focal (GESF) e/ou nefropatia diabética e pacientes com 
diagnóstico de Diabetes mellitus há mais de 5 anos. O estudo foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, obedecendo às diretrizes da resolução do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº resolução 466/2012, sob o parecer nº 1.144.405. 
Para a realização deste estudo dentro da estrutura do HUOL/UFRN, o mesmo foi 
avaliado e aprovado pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa. Os 
indivíduos selecionados foram informados sobre o protocolo de estudo e, somente 
participaram aqueles que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Após o preenchimento da ficha de coleta de dados individuais foram agendados os 
retornos dos pacientes nos tempos previstos (3 e 6 meses após o início do tratamento) 
para a realização de consulta com avaliação física e nutricional, solicitação de exames 
bioquímicos e coleta de uma amostra de urina. 

Avaliação de parâmetros bioquímicos 

Foram coletados 8mL de sangue, após jejum de no mínimo 12 horas, de todos os 
pacientes para a determinação das dosagens bioquímicas. O sangue foi fracionado em 
2 alíquotas, sendo uma sem anticoagulante (determinação dos parâmetros séricos) e 
uma com EDTA (quantificação da hemoglobina glicada). 

As concentrações séricas de ureia, creatinina, proteína total, albumina, glicose, 
hemoglobina glicada, colesterol total e frações, cálcio total, fósforo, fosfatase alcalina 
total e PTH foram realizadas com kits Wiener, de acordo com a metodologia descrita 
pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 (Wiener Laboratories, 
Rosario, Argentina). 

A relação albumina:creatinina (RAC) urinária foi determinada a partir de amostras 
isoladas de urina (primeira urina da manhã). As concentrações urinárias de albumina e 
creatinina também foram determinadas com kits Wiener, de acordo com a metodologia 
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descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 (Wiener 
Laboratories, Rosario, Argentina). 

Todas as análises foram conduzidas no Laboratório de Análises Clínicas do 
HUOL/UFRN. 

Isolamento dos exossomos urinários e estudo da expressão da proteína podocina 

As amostras de urina foram armazenadas para que no plano de trabalho renovado 
realizemos a execução do isolamento dos exossomos urinários, para posterior análise 
da expressão da podocina. Desta forma, serão avaliadas amostras da primeira urina da 
manhã em 2 diferentes tempos (3 e 6 meses), e os exossomos urinários serão isolados 
de acordo com a metodologia previamente descrita (PISITKUN; SHEN; KNEPPER, 
2004; ZHOU et al., 2008). Inicialmente foram acrescentados inibidores de protease 
(azida sódica, leupeptina e fenil-metil-sulfonil-fluoreto – PMSF) e, em seguida, a amostra 
foi centrifugada a 1500rpm por 5 minutos para a remoção dos restos celulares e o 
sobrenadante está sendo mantido a -80°C para as análises posteriores. No plano de 
trablho renovado, nós iremos descongelar as urinas e as amostras serão agitadas 
vigorosamente e os exossomos serão isolados por centrifugação diferencial, 
primeiramente a 17.000xg por 10min e posteriormente o sobrenadante será separado e 
centrifugado a 200.000xg por 1h. O precipitado final, contendo os exossomos, será 
ressuspendido em tampão Laemmli. 

As proteínas isoladas dos exossomos serão separadas por eletroforese em gel 
utilizando o gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex by Life Technologies, Carlsbad, CA, 
EUA) e transferidas para membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de 
transferência a seco (iBlot® Dry Blotting Transfer System, Invitrogen, Carlsbad, CA, 
EUA). A análise por Western-Blot será realizada com um anticorpo monoclonal de 
camundongo anti-podocina (Millipore, Temecula, CA, EUA) e um anticorpo secundário 
conjugado com peroxidase anti-IgG de camundongo (Millipore, Temecula, CA, EUA). A 
reação antígeno-anticorpo será visualizada após a exposição ao substrato 
quimioluminescente ECL Prime® (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) e as bandas serão 
detectadas através de filme radiológico (IBF - Medix, RJ, Brasil). A análise 
densitométrica das bandas será realizada utilizando o programa ImageJ (NIH, 
Bethesda, MD, EUA). 

Análises estatísticas 

Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para determinar se as 
variáveis quantitativas poderiam ser consideradas paramétricas. As diferenças entre os 
grupos de variáveis com distribuições consideradas paramétricas foram calculadas com 
o teste t e ANOVA seguida de teste de comparações múltiplas de Tukey. Para as 
comparações entre os grupos das variáveis com distribuição não-paramétrica foram 
aplicados os testes de Mann Whitney e Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn. As 
análises de correlação foram realizadas pelos testes de Spearman ou Pearson. O teste 
qui-quadrado foi utilizado para testar as variáveis categóricas. Estas análises foram 
realizadas utilizando o programa SigmaStat versão 3.5 (Systat software, Erkrath, 
Germany). Os testes com valores de p inferiores a 0,05 foram considerados 
significativos. 

 
Resultados e Discussões 
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Caracterização da população 

A mediana de idade dos 20 indivíduos submetidos ao transplante renal foi de 47 anos, 
com predominância do sexo masculino e da etnia pardo/mulata. Em relação aos hábitos 
de vida, 18 indivíduos relataram nunca ter fumado, mas afirmaram ter consumido bebida 
alcoólica no passado, enquanto apenas 2 dos indivíduos referiram que as vezes 
consomem. Não houve relato de uso de drogas. Destaca-se que 14 indivíduos 
praticavam exercícios físicos, sendo que 8 realizavam a atividade de 2 a 3 vezes na 
semana e 6 praticavam mais de 5 vezes na semana. A maioria dos pacientes eram ex-
fumantes e referiram consumo de bebida alcoólica no passado. 

Em relação as características clínicas no período pré-transplante, observou-se que 18 
indivíduos receberam o rim de doador cadavérico e a mediana de idade do doador foi 
de 32,5 anos. Houve predominância da glomerulonefrite como etiologia da doença renal 
crônica. A mediana da duração da doença até o transplante foi de 6 anos, enquanto o 
tempo de hemodiálise foi de 3 anos. 

As medianas do Índice de Massa Corporal (IMC) no pré-transplante, tempo zero, 3 
meses e 6 meses foram de 24,5 kg/m² (variando entre 20,1 - 27,5), 25,5 kg/m² (variando 
entre 22,5 e 27,7 kg/m²), 23,6 kg/m² (variando entre 21,7 e 26,4 kg/m²) e 23,6 kg/m² 
(variando entre 21,7 e 26,7 kg/m²), respectivamente. Não houve diferença estatística 
entre as medianas de IMC e entre os grupos no decorrer dos tempos. 

A eutrofia predominou nos indivíduos estudados em todos os tempos estudados, 
seguido do sobrepeso, obesidade grau I e baixo peso. 

Foi possível observar que o número de indivíduos classificados como eutróficos e 
obesos graus I aumentou no decorrer dos tempos, atingindo o percentual de 64% e 
16%, respectivamente, nos 12 meses pós-transplante. 

Avaliação bioquímica 

Para as concentrações de glicose e hemoglobina glicada, não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de estudo durante os 12 
meses de pós-transplante. 

Entretanto, verificou-se uma tendência ao aumento da glicemia de todos os pacientes 
transplantados no decorrer dos tempos, constatando-se valores significativamente 
maiores nos 6 meses em relação ao tempo zero (p = 0,003). Embora em 6 meses de 
acompanhamento os valores de glicose apresentavam mediana de 90 mg/dL, valores 
considerados normais pela sociedade brasileira de diabetes (28) e pela associação 
americana do diabetes (29), esses valores se aproximam ao limite máximo das 
concentrações de normalidade. Este achado é uma reação adversa do uso do 
imunossupressor tacrolimus, sendo importante o acompanhamento frequente da 
glicemia desses pacientes, bem como das concentrações sanguíneas desse 
imunossupressor, com objetivo de se evitar o Diabetes mellitus de novo nessa 
população (30). 

Em relação aos parâmetros da função renal, um aumento significativo da creatinina (p 
= 0,011), ureia (p = 0,002) e RAC (p <0,001) e uma redução significativa da taxa de 
filtração glomerular (p = 0,013) no grupo caso quando comparados ao grupo controle. 
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No que concerne, a diferença desses parâmetros nos tempos de estudo, observou-se 
no grupo caso houve um aumento significativo entre os valores de creatinina (p <0,001), 
ureia (p = 0,002) e RAC (p = 0,012) nos 6 meses em relação aos 3 meses; e uma 
diminuição significativa da taxa de filtração glomerular nos 6 meses em relação aos 3 
meses (p <0,001). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos e, 
nem entre os períodos do estudo para os parâmetros de proteínas totais, albumina, 
colesterol total e frações, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e PTH. 

Além da realização das dosagens bioquímicas, durante este último ano foi realizado o 
isolamento dos exossomos urinários dos 20 pacientes triados e, também realizado a 
padronização da técnica de western blot para o estudo da expressão de podocina. 
Assim, objetivamos no plano de trabalho renovado, concluir a triagem dos pacientes, 
chegando à meta dos 30 pacientes e, ainda concretizar o estudo da expressão proteica 
da podocina. 

 
Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos, observou-se que os pacientes transplantados renais em 
uso dos inibidores do mTOR, após 6 meses de pós-transplante, apresentam um pior 
prognóstico da função renal, devido a presença de albuminuria, indicando o surgimento 
de lesão glomerular. 
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TÍTULO: IMPACTO DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NA QUALIDADE DE VIDA E 

DISTÚRBIOS DE SONO DE CRIANÇAS ASMÁTICAS. 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença pulmonar crônica caracterizada pela inflamação das 
vias aéreas e definida pelos sintomas ou pela história clínica. Crianças e adolescentes 
com asma apresentam diminuição da qualidade de vida e presença de distúrbios do 
sono. A educação é uma estratégia eficaz no combate de sintomas relacionados a 
asma. Objetivo: Avaliar o impacto da intervenção educativa na qualidade de vida e 
distúrbio do sono de crianças e adolescentes com asma. Métodos: Ensaio clínico não 
controlado que utiliza dados parciais de uma tese de doutorado desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), onde foram avaliados 14 indivíduos com asma com idade 
compreendida entre 7 e 13 anos. A qualidade de vida e o distúrbio do sono foram 
avaliados através dos instrumentos Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 
(PAQLQ) e Escala de Distúrbios do Sono em Crianças (EDSC), respectivamente e a 
função pulmonar através da espirometria. Resultados: Com relação a qualidade de vida, 
não houve diferença clínica intergrupos. No distúrbio do sono, houve melhora no escore 
total, distúrbio de início de manutenção do sono e distúrbio do despertar após a 
intervenção educativa. Conclusão: Os achados deste estudo são sugestivos de que a 
intervenção educativa proporciona benefícios importantes capazes de diminuir sintomas 
relacionados ao distúrbio do sono. 
 
Palavras-chave: Asma; Qualidade de vida; Distúrbio do sono Criança; Adolescente; 

TITLE: IMPACT OF EDUCATIONAL INTERVENTIONS ON THE QUALITY OF LIFE 

AND SLEEP DISORDERS OF CHILDREN WITH ASTHMA 

Abstract 

Introduction: Asthma is a chronic lung disease characterized by inflammation of the 
airways and established by symptomatology or clinical history. Children and adolescents 
have access to quality of life and the presence of sleep disorders. Analysis is an effective 
way to combat the pain associated with an asthma. Objective: To evaluate the 
educational impact on the quality of life and distancing of the sleep of children and 
adolescents with asthma. Methods: An uncontrolled clinical trial using partial data from 
a PhD series developed at the Post-Graduation Program in Physiotherapy of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN), where 14 individuals aged between 7 and 13 
years were evaluated years. Quality of life and life disorder were conducted using the 
Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) and Sleep Disorders in Children 
(EDSC) instruments, and a pulmonary function through spirometry. Results: Regarding 
quality of life, there was no clinical intergroup change. In sleep disorder, there was an 
improvement in total score, disturbance in the beginning of sleep maintenance and 
distress of despair after an educational intervention. Conclusion: The topics of this study 
are suggestive of a category that has been the best sleep solution. 
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Introdução 
A asma é uma doença pulmonar crônica caracterizada pela inflamação das vias aéreas. 
É uma doença heterogênea, definida pelos sintomas ou pela história clínica. Manifesta-
se mais comumente por dispneia, tosse, limitação ao fluxo expiratório, opressão torácica 
e sibilância, sendo influenciada principalmente por fatores como exposição a alérgenos 
ou irritantes, mudança no clima ou infecções virais repetitivas(1). Segundo dados da 
Global Initiative for Asthma (GINA) 2018, estima-se que 1-18% da população mundial 
possui asma. O Brasil está entre os oito países com maior prevalência, atingindo cerca 
de 10% da população, desencadeando aproximadamente 5 óbitos/dia e mais de 
120.000 hospitalizações por ano(2). Apesar de poder acometer todas as faixas etárias, 
a asma é considerada uma das doenças respiratórias crônicas mais frequentes em 
crianças. Devido a sua alta prevalência e comorbidade na população pediátrica, é um 
problema de saúde pública, sendo fundamental a implantação de medidas educativas 
para seu controle(3). Aspectos relacionados a qualidade de vida têm sido amplamente 
investigados na população de crianças com asma(4). O impacto da doença na qualidade 
de vida dessas crianças e em adolescentes é considerável por todas as limitações nas 
capacidades funcionais, nos aspectos psicológicos e nas interações sociais, gerando 
desordem principalmente por essas se encontrarem em fase de desenvolvimento(5). A 
redução da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) está fortemente associada 
à presença de sintomas noturnos que leva ao comprometimento do sono entre essas 
crianças(6). Os sintomas associados incluem ronco, apneia, sonolência diurna 
excessiva, hiperatividade, despertares noturnos, sono agitado, enurese, respiração oral 
diurna, mau desempenho escolar, cefaleia matinal e dor de garganta frequente(7). Em 
adição, o sono é um importante aspecto na promoção da saúde física e mental, e a 
presença da asma pode comprometer significativamente a qualidade do sono na 
infância(8). As orientações para a prevenção e tratamento dos sintomas são essenciais 
para a otimização do controle da doença. Atividades educativas são consideradas 
estratégias importantes para o manejo da asma(9). Trata-se de um recurso útil, eficaz, 
e recomendado para o controle de doenças crônicas, com significativa influência na 
redução dos índices de morbidade e aumento na qualidade de vida, através da 
promoção da compreensão da doença e do desenvolvimento de habilidades de 
autocuidado pelos pacientes. Supõe-se que programas de educação podem mudar 
atitudes e crenças em relação à doença e melhorar a adesão ao tratamento(10,11). 
Vários autores sustentam que as dificuldades no controle da asma estão relacionadas 
à falta de programas educacionais(12–14). As orientações para a prevenção e 
tratamento dos sintomas são essenciais para a otimização do controle da doença. A 
estratégia educativa tem como importância instruir à população em geral, envolvendo 
tanto os pacientes quanto os seus familiares, promovendo assim a participação ativa 
dos envolvidos no tratamento(14). Diversos estudos abordam aspectos positivos da 
intervenção educativa em diferentes variáveis como grau de controle da asma, melhora 
na função pulmonar e melhora nos escores de qualidade de vida e redução das visitas 
aos serviços de emergência(15,16). No entanto, até o momento não há evidencias que 
apontem a influência da educação em distúrbios do sono nessas crianças. A 
necessidade da busca por novos conhecimentos sobre o tema se traz através do 
reconhecimento de que a informação e o conhecimento são inerentes ao tratamento 
dessas crianças e sua importância é consequência do efeito que a mesma causa nessa 
população. Nesse contexto, compreendemos a necessidade de compartilhá-los para 
que possam trazer mudanças na realidade em que estão inseridos. Diante do exposto, 
o propósito deste estudo é avaliar o impacto da intervenção educativa na qualidade de 
vida e no distúrbio de sono em crianças com asma. 
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Metodologia 
 
Trata-se de um ensaio clínico não controlado que utiliza dados parciais de uma tese de 
doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O estudo foi apreciado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a resolução 466 ⁄ 12 do Conselho 
Nacional de Saúde, recebendo parecer favorável (2.057.178). Foram consideradas 
elegíveis para participar do estudo crianças de ambos os sexos, de 6 a 12 anos, com 
diagnóstico de asma realizado por médico pneumologista pediátrico(3) de acordo com 
os critérios da GINA (2018). Foram incluídos no estudo, crianças entre 7 a 13 anos de 
idade com diagnóstico de asma que não apresentaram obesidade; doença pulmonar 
crônica; cardiovascular ou neuromuscular; infecções nas vias aéreas superiores ou 
inferiores nas duas semanas que antecederam a realização dos testes; presença de 
comprometimento neurológico e/ou incompreensão das orientações necessárias para a 
realização dos testes propostos; história de traumatismo recente de vias aéreas 
superiores, tórax ou abdome; febre (nas últimas três semanas) e gripe e/ou resfriado 
durante as coleta; evidente deformidade torácica; problema agudo do ouvido médio; 
hérnia abdominal, glaucoma ou deslocamento de retina; uso de medicações como 
glicocorticóides inalatórios ou sistêmicos, mineralocorticóides, estimulantes do sistema 
nervoso central, barbitúrios e/ou relaxantes musculares. Foram excluídas do estudo 
crianças que estavam em uso de corticosteroide sistêmico; que apresentassem cirurgia 
prévia de tórax; estivessem em tratamento de fisioterapia respiratória ou qualquer 
treinamento físico, incluindo atividade física escolar, com frequência maior que duas 
vezes por semana; crianças que fossem incapazes de realizar qualquer uma das etapas 
da avaliação proposta e os que desistiram de participar da pesquisa. As medidas de 
qualidade de vida, distúrbio do sono e função pulmonar foram realizadas em 2 
momentos: antes da intervenção educativa e seis semanas após a mesma. Para 
mensurar a QVRS dos participantes, foi utilizado o instrumento Pediatric Asthma Quality 
of Life Questionnaire (PAQLQ), que foi desenvolvido para crianças e adolescentes de 7 
a 17 anos de idade (19,20). O PAQLQ pode também ser auto aplicado. No presente 
estudo, esse instrumento foi aplicado às crianças por um avaliador treinado. Esse 
questionário é distribuído em 23 questões divididas em três domínios: limitação de 
atividades (d-LimA, 5 itens), sintomas (d-Sint, 10 itens) e função emocional (d-Emo, 18 
itens). Todos os itens são respondidos da mesma forma, através de uma escala Likert 
de 7 pontos, que varia de 1 (maior grau de comprometimento) a 7 (nenhum 
comprometimento). Os resultados são expressos como média dos escores por item e 
para cada domínio, bem como em um escore total (19). A mínima diferença significativa 
(MDS) estabelecida para esse instrumento é de 0,5 ponto. A presença de distúrbios do 
sono foi investigada por meio da Escala de Distúrbios do Sono em Crianças (EDSC) na 
versão adaptada e validada para o português(21). Este é um instrumento simples usado 
na avaliação do comportamento relacionado ao sono de crianças entre 3 e 18 anos, 
aplicado ao responsável pela criança. A EDSC é composto por 26 questões divididos 
em 6 domínios (21). Cada domínio é numerado em um escore que varia de um (nunca) 
a cinco (sempre) de acordo com a quantidade de vezes que o paciente apresentou o 
sintoma nas últimas 6 semanas, resultando num escore total que varia de 26 a 130 
pontos, sendo que quanto maior a pontuação do escore total, pior o sono(22). Os valores 
obtidos foram comparados com os valores preditos por Ferreira et al. (2009), para 
determinação da presença ou não de distúrbios do sono. Para avaliação dos volumes e 
capacidades pulmonares foi realizado a espirometria de acordo com as recomendações 
da European Respiratory Society/American Thoracic Society (ERS/ATS) usando um 
espirômetro portátil digital KOKO® (Longmont,Estados Unidos da América)(11). As 
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medições da espirometria foram realizadas pré e pós o uso de broncodilatador (BD), 
após 15 minutos da administração do medicamento. Foram realizadas no mínimo 3 e 
no máximo 8 manobras para obtenção de 3 aceitáveis e com diferença máxima de 
0,150L (para valores de CVF menores que 1 litro) entre as duas maiores, sendo 
escolhida as maiores medidas das duas provas(11). Os pais e as crianças assistiram 
uma aula expositiva dialogada padronizada, Esta intervenção foi composta por 1 
encontro de 60 minutos e abordou temas sobre etiopatenogênese e fisiopatologia da 
asma, fatores precipitantes para as crises, tratamento farmacológico, habilidades de 
auto manejo e controle ambiental, assim como a importância da elaboração de um plano 
terapêutico por escrito(23), com uso de recursos audiovisuais, utilizando linguagem 
simples e de fácil compreensão, onde tiveram a oportunidade de discutir e tirar todas as 
dúvidas relacionadas aos temas abordados. Ao final, a caráter de incentivo, todas as 
crianças receberam um copo padronizado com o tema “Controle sua asma”, e seus 
responsáveis, uma cartilha contendo as principais informações discutidas durante a 
atividade. A análise dos dados foi realizada por meio do programa SPSS 20.0 (Statistical 
Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%. 
Inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk. A 
estatística descritiva foi realizada através de médias e desvios padrões. Para 
comparações das medidas obtidas das avaliações inicial e final foi utilizada o teste t 
pareado. Adicionalmente, o tamanho do efeito (TE) foi calculado para as variáveis 
relacionadas à PAQLQ e EDSC pelo d de Cohen. Valores entre 0,2 e 0,49 foram 
considerados pequenos, valores entre 0,5 e 0,79 foram considerados médios e valores 
acima de 0,79 foram considerados grandes (24). 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Participaram do estudo 14 crianças com idade de 7 a 13 anos e 
diagnóstico de asma. Todas as crianças completaram as avaliações, não havendo, 
portanto, perda amostral. Os dados da avaliação antropométrica (peso, altura e 
percentil), IMC, classificação, escore clínico e controle de asma, atividade física e 
espirometria são apresentados na tabela 1. Tabela 1 – Caracterização das crianças 
participantes do estudo. Valores em média, desvio padrão e em frequência. Variável 
Média±DP/ Frequência (%) Sexo Masculino 11(78,6) Feminino 3(21,4) Idade 
10,42±2,02 Percentil 62,22±28,30 IMC 18,86±4,20 Classificação da asma Leve 3(21,4) 
Moderada 5 (35,7) Grave 6(42,9) Escore clínico de asma no último mês Estável com 
medicação 4(28,6) Crise (uso de broncodilatador) 2(14,3) Crise (uso de broncodilatador 
e corticoide oral) 6(42,9) Crise (internação hospitalar) 2(14,3) Controle da asma 
Controlada 1(7,1) Parcialmente controlada 7(50,0) Não controlada 6(42,9) Atividade 
Física Sim 7(50,0) Não 7(50,0) Espirometria CVF (% do predito) 89,07±3,16 VEF1 (% 
do predito) 71,34±23,92 PFE 3,57±1,22 VEF1/CVF (% do predito) 88,71±9,36 FEF25-
75% (% do predito) 65,35±19,92 IMC: Índice de massa corpórea; CVF: Capacidade vital 
forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro segundo; PFE: Pico de fluxo 
expiratório; VEF1/CVF: Razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
a capacidade vital; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado intermediário; % do predito: 
percentual predito pela equação de referência para crianças brasileiras (Malozzi 1995). 
Com relação a qualidade de vida, não houve diferença clínica intergrupo (tabela 2). 
Tabela 2 – Comparação dos valores iniciais e finais referentes ao escore total e por 
domínios obtidos no PAQLQ. Valores em média e desvio padrão. PAQLQ Média±DP 
DM(IC) TE Inicial Final Escore total 4,84±0,83 5,24±0,98 0,40 (-0,73; -0,05) 0,44 
Limitação de atividades 4,80±0,89 5,24±1,25 0,44 (-1,20; 0,317) 0,40 Sintomas 
4,65±1,00 5,17±1,10 0,52 (-0,90; -0,12) 0,49 Função emocional 5,11±1,07 5,33±1,38 
0,22 (-0,80; 0,37) 0,17 PAQLQ: Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire; DM: 
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Diferença média; IC: Intervalo de confiança; TE: Tamanho do efeito. Na tabela 3 é 
possível visualizar a comparação entre as médias de cada domínio do questionário de 
sono. Houve melhora no escore total, distúrbio de início de manutenção do sono e 
distúrbio do despertar após a intervenção educativa. Tabela 3 – Comparação dos 
valores iniciais e finais referentes ao escore total e por domínios obtidos no EDSC. 
Valores em média e desvio padrão. EDSC Média±DP DM(IC) TE Inicial Final Escore 
total 50,83±11,15 56,50±10,30 5,67 (-10,46; -0,87) 0,52 Distúrbio de início e 
manutenção do sono 11,33±3,36 14,08±4,27 2,75 (-5,12; -0,37) 0,71 Distúrbios 
respiratórios do sono 5,75±2,37 6,91±2,57 1,16 (-2,64; 0,36) 0,46 Distúrbios do 
despertar 4,08±1,72 4,83±1,19 0,75 (-1,61; 0,11) 0,50 Distúrbios da transação sono 
vigília 14,50±5,80 16,75±6,16 2,25 (-5,44; 0,94) 0,37 Sonolência excessiva diurna 11,58 
±3,75 10,50±3,65 -1,08 (-1,07; 3,24) -0.29 EDSC: Escala de Distúrbios do Sono em 
Crianças; DM: Diferença Média; IC: Intervalo de confiança; TE: Tamanho do efeito. 
DISCUSSÃO As estratégias educativas são recomendadas na literatura para o controle 
e manejo da asma, por apresentarem impacto positivo no autocuidado e na mudança 
de comportamento em relação à doença (3). Nesta perspectiva, o presente estudo 
buscou observar o impacto de um protocolo de intervenção educativa na presença de 
distúrbios de sono e na qualidade de vida de crianças com asma. A amostra da 
população estudada foi composta, em sua maioria, por indivíduos com asma grave, 
parcialmente controlada e do sexo masculino. Considerando a gravidade da doença, 
diferentemente do que foi observado no presente estudo, Magalhães et al. (2015) 
verificaram predomínio de indivíduos com asma leve. Em relação ao controle da asma, 
Marchioro et al. (2014) observaram a prevalência de asma parcialmente controlada e 
Figueiredo (2015) diverge ao verificar supremacia de asma bem controlada. Em 
oposição aos resultados encontrados quanto ao sexo da população, Castro et al. (2015) 
observaram prevalência do sexo feminino. A intervenção utilizada neste estudo não foi 
capaz de melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com asma, em 
contrapartida, estudos prévios apontaram resultados positivos neste desfecho (25–27). 
Entretanto, estes estudos apresentaram diferentes protocolos de intervenção, 
considerando programas de educação de asma administrados por profissionais de 
saúde na escola (Saxby et al., 2018) e tempo de intervenção de 4 sessões (Mosenzadeh 
et al., 2018) a 6 meses (Grover 2016). Arýkan-Ayyýldýz et al (2016) aplicou um protocolo 
de intervenção semelhante ao realizado neste estudo, com 78 crianças de 5 a 18 anos. 
A intervenção proposta consistiu em um encontro de uma hora de aula interativa. Apesar 
do tamanho amostral superior ao deste estudo, os resultados não apontam efeitos 
positivos da intervenção educativa ao considerar o controle da asma. Os autores 
sugerem que a duração dos programas de educação interfere nos resultados. Em 
contrapartida, Rodrigues et al (2013) utilizou uma abordagem educativa com duração 
inferior, de aproximadamente 45 min. A abordagem prosseguia através de contatos 
telefônicos, com aproximadamente 30 min de duração, realizados em 2, 4 e 8 semanas 
após a inclusão no estudo. Apesar do menor tempo de duração, todos os escores de 
qualidade de vida melhoraram , permitindo a reflexão de que a continuidade da 
informação pode gerar maior adesão ao tratamento e otimizar os resultados(16). Com 
relação aos distúrbios do sono, a intervenção proposta neste estudo foi capaz de reduzir 
os escores de Distúrbios de Início e Manutenção do Sono (DIMS), Distúrbios do 
Despertar (DD) e Escore Total (ET) abordados na escala EDSC. Tal repercussão pode 
estar atribuída ao aumento do controle da asma promovido pelos ganhos que o 
programa de educação promovem a essa população(16,23). Zheng Li et al (2013) 
observaram que crianças com asma não controlada apresentam maior ocorrência de 
despertares noturno em comparação a crianças com adequado controle da asma. De 
forma semelhante, no estudo de Sinil et al (2005), crianças que receberam um plano 
educativo individualizado apresentaram menos eventos agudos de asma, menor escore 
de sintomas e menos despertares noturnos do que aqueles que não receberam o plano. 
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Esses achados sugerem que a melhora do sono pode estar relacionada com a 
diminuição dos sintomas noturnos. As estratégias de educação são consolidadas em 
diretrizes clínicas com uma alternativa importante no tratamento da população com 
asma e diversos estudos apontam sua importância em variáveis como qualidade de 
vida, controle e manejo da asma, e redução de hospitalização(15,16,23,28). No entanto, 
ainda se observa escassez de estudos que correlacionem a intervenção educativa como 
estratégia de enfrentamento aos sintomas relacionados ao sono. Esse trabalho se 
mostra importante pelo pioneirismo nos resultados da educação no distúrbio do sono. O 
presente estudo apresenta uma análise de dados parciais, com limitação no tamanho 
amostral. Entretanto, a continuidade do estudo poderá ser útil para evidenciar os dados 
já observados nesta amostra. A frequência e duração da intervenção educativa proposta 
neste estudo também pode ser considerada uma limitação. Apesar disso, foi possível 
verificar repercussões positivas e desfechos importantes indicando que estratégias 
educativas podem ser ferramentas úteis na redução dos distúrbios de sono em crianças 
e adolescentes com asma. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO Os achados do presente estudo sugerem que a intervenção educativa 
proporciona benefícios importantes capazes de diminuir sintomas relacionados ao 
distúrbio do sono comum em crianças e adolescentes com asma. Diante de uma nova 
perspectiva de terapia complementar ao tratamento de asma na pediatria, este trabalho 
proporciona o entendimento mais amplo acerca da intervenção educativa na vida desta 
população. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DA PEÇONHA DO ESCORPIÃO Tityus 

pusillus 

Resumo 

Nos últimos anos, microrganismos patogênicos têm desenvolvido rápida resistência 
contra o arsenal antibiótico vigente, representando um grave problema de saúde pública 
mundial, levando a busca por novos agentes antimicrobianos. A peçonha dos 
escorpiões é composta por diversas substâncias com potencial ação terapêutica, que 
constituem um rico arsenal de moléculas bioativas as quais podem ser estudadas para 
o desenvolvimento de novos fármacos com diferentes ações. O escorpião Tityus 
stigmurus, espécie abundante no Nordeste, apresenta em sua peçonha peptídeos com 
elevado potencial para aplicações biotecnológicas. Contudo, a citotoxidade da peçonha 
constitui uma barreira para aplicação terapêuticas de diferentes componentes presentes 
na peçonha. As nanopartículas são sistemas carreadores de fármacos que apresentam 
diversos incrementos quando comparadas aos sistemas convencionais, tais como 
proteção de substâncias, melhoria de sua penetração nos tecidos, diminuição da 
toxicidade e aumento da eficácia do fármaco. A quitosana é um polissacarídeo 
amplamente utilizado na produção de nanonartículas poliméricas, devido à facilidade de 
obtenção, e por ser um polímero biodegradável e biocompatível. A técnica de gelificação 
iônica foi o método utilizado para induzir a formação de nanopartículas, por ser um 
método simples que não utiliza solventes orgânicos. Este trabalho procurou avaliar as 
nanopartículas de quitosana com a peçonha do Tityus stigmurus adsorvidas. 
 
Palavras-chave: Tityus stigmurus; quitosana; nanopartículas; antimicrobiano. 

TITLE: Chitosan nanoparticles associated with the venom of the scorpion Tityus 

stigmurus and evaluation of antibacterial activity in vitro 

Abstract 

In recent years, pathogenic microorganisms have developed rapid resistance against the 
current antibiotic pool, representing a serious global public health problem, leading to 
the search for new antimicrobial agents. The venom of scorpions is composed of several 
substances with potential therapeutic action, which constitute a rich arsenal of bioactive 
molecules which can be studied for the development of new drugs with different actions. 
The scorpion Tityus stigmurus, an abundant specie in the Brazil Northeast, presents in 
its venom peptides with high potential for biotechnological applications. However, venom 
cytotoxicity constitutes a barrier to the therapeutic application of different components 
present in the venom. Nanoparticles are drug carrier systems that exhibit various 
increases when compared to conventional systems, such as substance protection, 
improved tissue penetration, decreased toxicity, and increased drug efficacy. Chitosan 
is a polysaccharide widely used in the production of polymer nanonarticles because of 
its ease of production and because it is a biodegradable and biocompatible polymer. The 
ionic gelation technique was the method used to induce the formation of nanoparticles, 
since it is a simple method that does not use organic solvents. Thus, this work sought to 
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physicochemically evaluate the chitosan nanoparticles with the adsorbed Tityus 
stigmurus venom, in addition to evaluating the antimicrobial activity of the nanosystem. 
 
Keywords: Tityus stigmurus; chitosan; nanoparticles; antimicrobial. 

Introdução 

Os escorpiões destacam-se para os seres humanos como animais perigosos e de 
importância médica, devido à ação de sua peçonha. A Ordem Scorpiones representa 
apenas 1,5% dos aracnídeos presentes no mundo, com aproximadamente 1500 
espécies distribuídas. Apesar dessa baixa diversidade mundial, estes animais têm 
recebido considerável atenção, provavelmente como resultado da sua importância 
médica, da sua antiguidade e ampla distribuição geográfica, onde são representados 
em todos os continentes, com restrição da Antártida (BRAZIL, TANIA KOBLER; PORTO, 
2010). Diversas espécies de escorpiões se adaptaram à vida urbana, como é o caso 
dos butídeos brasileiros Tityus bahiensis, T. serrulatus e T. stigmurus. Estes aracnídeos 
se alimentam de baratas e grilos em áreas urbanas, e T. serrulatus e T. stigmurus 
possuem populações reconhecidamente partenogenéticas, que garante a proliferação 
nos centros urbanos. Possivelmente uma explicação para essas 3 espécies serem as 
maiores responsáveis por acidentes escorpiônicos no Brasil (LOURENÇO; 
EICKSTEDT, 2003). A peçonha dos escorpiões é uma mistura complexa de proteínas 
de baixo peso molecular, peptídeos, sais e muco, originada no par de glândulas do 
télson. Para estudos experimentais, existem algumas formas de extração do veneno 
dessas glândulas, sendo a mais utilizada a estimulação por corrente elétrica de baixa 
voltagem. Os estudos das toxinas dos escorpiões buscavam inicialmente encontrar 
antídotos para os casos de escorpionismo, mas pesquisas posteriores demonstraram 
novas funções para estas toxinas, principalmente através da bioquímica estrutural 
ligada a ferramentas da biologia, que levaram à sua aplicação biotecnológica para fins 
terapêuticos (HARVEY, 2014). Proteínas são moléculas complexas que devem manter 
a integridade estrutural para garantir sua atividade biológica. A delicada estabilidade 
dessas proteínas ou peptídeos desafiam os sistemas de liberação para atingir o seu 
local específico de ação. Os sistemas nanoparticulados foram propositalmente 
desenvolvidos para aumentar as interações com tecidos biológicos ou com determinada 
superfície celular para fins terapêuticos (MESQUITA et al., 2017). As nanopartículas tem 
diversas aplicações, e permite a utilização de materiais criando estruturas de pequena 
dimensão. Nanopartículas em torno de 300 nm são pertinentes para a incorporação de 
fármacos ou moléculas bioativas, melhorando o controle de liberação da substância, 
além de direcionar a substância para locais específicos, permitindo diversa gama de 
aplicações na área farmacêutica. O tamanho, a biocompatibilidade e as características 
intrínsecas do polímero são propriedades que devem ser levadas em conta para um 
sistema apropriado. A quitosana é um bom exemplo de um polímero utilizado para o 
preparo dessas nanopartículas, por ter sua origem natural e apresentar características 
como hidrofilicidade, biocompatibilidade e biodegradabilidade (RIBEIRO et al., 2018). 
As nanopartículas de quitosana são amplamente descritas na literatura como um 
sistema carreador de substâncias apropriado e bem definido, podendo ser preparadas 
de diversas formas. O método de gelificação iônica é uma dessas formas, e consiste na 
interação de forças eletrostáticas entre a solução aniônica de TPP e a solução catiônica 
de quitosana, formando dessa maneira as nanopartículas, no qual o tamanho pode ser 
adaptável e de acordo com o sistema sugerido (NASKAR; SHARMA; KUOTSU, 2019). 
Os peptídeos contidos na peçonha dos escorpiões tem ampla aplicação na área 
farmacêutica e biotecnológica, mostrando diversas atividades. Os sistemas 
nanocarreadores podem aumentar a eficácia, diminuir a toxicidade e proteger esses 
peptídeos da degradação de enzimas do organismo. A partir disso, diversos trabalhos 
visam incorporar proteínas a nanossistemas para melhorar quesitos de farmacocinética 
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e biocompatibilidade, para avaliar potenciais atividades biológicas, justamente o que foi 
desenvolvido nesse trabalho. 
 
Metodologia 

 
DOSAGEM DAS PROTEINAS DA PEÇONHA DO ESCORPIÃO T. stigmurus A 
concentração proteica das amostras de peçonha extraída dos escorpiões foi obtida 
utilizando o método do ácido bicinconínico pelo BCA Protein Assay kit (FERNANDES 
PEDROSA et al., 2002). OBTENÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA As 
nanopartículas de quitosana para a adsorção da peçonha do escorpião T. stigmurus 
foram obtidas através da técnica de gelificação iônica descrita por Rocha-Soares et al., 
2012.Para isso, foram preparadas soluções de quitosana 0,1% em solução de ácido 
acético 0,175%, (pH = 4,0), com um volume total de 5 mL para cada amostra, e solução 
de TPP 0,1% em água destilada (pH = 9,0) com volume de 2ml. Dois mililitros da solução 
de TPP foram adicionados na solução de quitosana, por gotejamento, sob agitação 
magnética constante (300 rpm) e a temperatura ambiente, por 30 minutos, até se 
observar a formação de uma dispersão opalescente com um volume total de 7 mL (pH 
= 5,0). ADSORÇÃO DAS PROTEÍNAS DA PEÇONHA DO ESCORPIÃO T. stigmurus 
ÀS NANOPARTÍCULAS A peçonha do escorpião foi dissolvido em água miliQ de modo 
a obter-se uma solução com a concentração de 1 mg/mL. Desta solução inicial foram 
foram retiradas alíquotas para compor soluções de veneno/TPP nas concentrações de 
0,5 e 1%, e mantidas a uma temperatura de 8 ± 2 ºC. As concentrações das proteínas 
dos venenos incorporados às nanoparticulas foram estabelecidas com relação à 
concentração de quitosana (0,1%) na formulação. A peçonha nas diferentes 
concentrações foi adicionado às nanopartículas de quitosana-TPP, previamente 
preparadas como descrito no item anterior, sob agitação magnética (300 rpm), por 1 
hora, como foi descrita por Gláucia-Silva e colaboradores (2018). ASPECTOS FISICO-
QUÍMICOS DAS NANOPARTÍCULAS Determinação do potencial zeta, tamanho de 
partícula e índice de polidispersão As medidas de potencial zeta da superfície das 
nanopartículas foram utilizadas para análise de tamanho de partículas através do uso 
de ZetaSizer (ZetaSizer NanoZS, Malver, 82, Brookhaven, UK), com uma aplicação de 
um campo de força de 5,9 V. cm-1. Neste sentido, há também a possibilidade de separar 
a média das partículas e o índice de polidispersibilidade (IPD) através de uma análise 
de espalhamento da luz dinâmica. As colunas foram navegadas a 25 ºC em 633 nm, 
com ângulo de espalhamento 173º. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR 
TRANSFORMADA DE FOURIER Os espectros de absorção infravermelha por 
Transformada de Fourier (FT-IR) foram registrados usando um espectrofotômetro 
Prestige 21 FT-IR (Shimadzu, Tóquio, Japão). Os espectros de nanopartículas de 
quitosana sem peçonha foram comparados com diferentes nanopartículas de quitosana 
incorporadas a peçonha. As amostras foram secas usando um liofilizador (Liobrass, 
modelo I. 202, São Paulo, Brasil), misturadas com brometo de potássio (KBr, 2: 200 
w/w) em um cadinho de porcelana e comprimidas por prensa hidráulica. EFICIÊNCIA 
DE INCORPORAÇÃO DA PEÇONHA Diferentes amostras de nanopartículas de 
quitosana adsorvidas com proteínas dos venenos foram centrifugadas a 20.000 x g, 4 
°C durante 30 minutos. A concentração proteica do sobrenadante das amostras foi 
estimada utilizando o método do ácido bicinconínico pelo BCA Protein Assay kit 
(FERNANDES PEDROSA et al., 2002). A eficiência de incorporação de proteínas 
(EIP%) foi calculada usando a Equação 1 (GAN; WANG, 2007). ESTUDO DA FORMA 
E SUPERFíCIE DAS NANOPARTÍCULAS A forma e a superfície das nanopartículas de 
quitosana foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) (SSX550, 
Shimadzu, Tóquio, Japão), antes e após a adsorção das proteínas da peçonha do 
escorpião T. stigmurus. Para obtenção das imagens por MEV, as amostras foram 
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preparadas espalhando-se uma gota da dispersão de nanopartículas na lâmina de fita 
de carbono do microscópio, mantidas em dessecador por 24 h. AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO Microrganismos Os microrganismos 
utilizados no ensaio da atividade antimicrobiana foram obtidos no Laboratório de 
Microbiologia Clínica, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram utilizadas no ensaio a bactéria 
gram-positiva Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e gram-negativa Escherichia coli 
(ATCC 25922) e. As bactérias foram mantidas em ágar nutriente (HIMEDIA®, India) a 4 
ºC e em miçangas a -20 ºC. Padronização do inóculo bacteriano A padronização do 
inóculo dos microrganismos foi realizada seguindo a metodologia descrita pelo Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI) (CLINICAL AND LABORATORY 
STANDARDS INSTITUTE (CLSI); M. P. WEINSTEIN, 2012). A partir de uma cultura 
bacteriana de 24 h, em ágar Brain-Heart Infusion (BHI, BD®, EUA), obteve-se uma 
suspensão microbiana em salina estéril a 0,9%, correspondente a 108 UFC/mL, de 
acordo com a escala 0,5 de McFarland. Com diluição posterior do inóculo nas 
proporções de 1:100(v/v), em caldo MH (densidade microbiana de 106 UFC/mL, sendo 
esta suspensão utilizada no ensaio de atividade antimicrobiana. 4.10.3 Atividade 
antimicrobiana A avaliação da atividade antimicrobiana das nanopartículas adsorvidas 
com a peçonha do T. stigmurus foi obtida utilizando o método de microdiluição em caldo, 
seguindo a metodologia descrita por pelo CLSI (CLSI, 2012), com modificações. Em 
uma microplaca de 96 poços foi adicionado 50 µL da solução contendo diferentes 
concentrações das NPQ0,5% ou NPQ1% () e 50 µL da suspensão de microrganismo 
(105 UFC/mL) em caldo Mueller Hinton (MH) obtida conforme descrito no item 4.10.2. A 
microplaca foi incubada a 35 ± 2 ºC/ 24h, sob agitação (200 rpm). A leitura foi realizada 
na absorbância a 595 nm, em um leitor de microplacas (Epoch Biotek, Winooski, EUA). 
Poços com caldo MH e solução salina 0,9% foram utilizados como controle de 
esterilidade e a suspensão bacteriana na ausência das NPQ foi utilizada como controle 
positivo de crescimento. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Obtenção das nanopartículas de quitosana, 
determinação do tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta São 
muitos os parâmetros que podem induzir na obtenção e tamanho das nanopartículas 
quando é utilizada a técnica de gelificação iônica, tais como a concentração dos 
reagentes, pH, volume das soluções, temperatura, entre outros que foram previamente 
estudados por nosso grupo de pesquisa . As nanopartículas entre 100 e 200 nm foram 
preparadas usando 5 mL de solução de quitosana a 0,1% m/v (pH=4,0) em ácido acético 
0,175% m/v e 2 mL de solução de solução aquosa TPP 0,1% m/v (pH=9,0). As 
nanopartículas de quitosana para a incorporação da peçonha do T. stigmurus foram 
obtidas com êxito mediante a técnica de gelificação iônica, sendo perceptível a formação 
de uma dispersão opalescente estável (pH=5,0), que é característica da obtenção dos 
nanossistemas segundo a literatura (GAN; WANG, 2007), como pode ser observado na 
Figura 3. Figura 2. Solução de quitosana 0,1% m/v em ácido acético (A) e dispersão 
opalescente com nanopartículas de quitosana (B). - Fonte: Autoria própria As 
nanopartículas de quitosana obtidas apresentaram tamanho médio de 134,4 nm, com 
potencial zeta (carga de superfície) positivo de +23,2 mV, com índice de polidispersão 
0,391, sendo esses parâmetros importantes ao analisar uma dispersão coloidal. Os 
resultados obtidos nesse estudo corraboram com resultados obtidos por Gláucia-Silva 
e colaboradores (2018), a qual desenvolveu um trabalho de natureza semelhante ao 
incorporar a peçonha da serpente Crotalus durissus cascavella, e Torres-Rêgo e 
colaboradores (2019) a qual incorporou um peptídeo isolado da peçonha do escorpião 
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Tityus stigmurus, foco deste trabalho. As nanopartículas de quitosana incorporadas ao 
veneno do T. stigmurus nas concentrações de 0,5% e 1,0% apresentaram, 
respectivamente, tamanho médio de 176,16 e 106,03 nm, potencial zeta positivo de 
+28,63 e +26,96 mV, e índice de polidispersão 0,465 e 430, apresentando uma 
homogeneidade no nanossistema e um tamanho de partícula desejado (Tabela 1). Na 
maior concentração da peçonha, observou-se uma diminuição do tamanho da partícula 
relacionada às nanopartículas subsequentes. Isso pode indicar uma interação dos 
peptídeos aniônicos presentes no veneno com a malha de quitosana que foi formada na 
partícula. Tabela 1. Características físico-químicas das nanopartículas antes e após a 
adsorção da peçonha do escorpião Tityus stigmurus. NPQ (nanopartículas de 
quitosana), NPQ/TS 0,5% (nanopartículas de quitosana + peçonha de T. stigmurus 
0,5%), NPQ/TS 1,0% (nanopartículas de quitosana + peçonha de T. stigmurus 1,0%) 
(média ± desvio padrão, n=3). Amostras Diâmetro ± DP IPD± DP Potencial Zeta (mV) 
NPQ 134,40 ±0,75 0,391±0,068 +23,20± 1,47 NPQ/TS 0,5% 176,16 ±1,45 0,465±0,027 
+28,63±0,58 NPQ/TS 1,0% 106,03 ±1,94 0,430±0,014 +26,96±0,58 MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) A forma e superfície das nanopartículas de 
quitosana contendo a peçonha do escorpião foram avaliadas por microscopia eletrônica 
de varredura (MEV), antes e após a incorporação das proteínas. As imagens de MEV 
mostraram que, as nanopartículas obtidas apresentam forma esférica e tamanho 
homogêneo (Figura 4), corroborando com os dados obtidos por espalhamento dinâmico 
de luz. Figura 4. Imagens de MEV das nanopartículas de quitosana, das nanopartículas 
contendo peçonha do escorpião Tityus stigmurus. Os nanossistemas podem ser 
caracterizados como nanocápsulas ou nanoesferas, dependendo esse formato dos 
parâmetros acerca da caracterização das nanopartículas. A forma das partículas de 
quitosana incorporadas à peçonha do escorpião T. stigmurus foram avaliadas, 
demonstrando natureza esférica e tamanho menor que 200nm, confirmando os 
resultados anteriormente obtidos. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR 
TRANSFORMADA DE FOURIER No espectro da quitosana é possível visualizar a 
banda de amina primária em 3422 cm-¹. Em 1649 cm-¹ aparece a banda correspondente 
ao grupamento N-H de amida primária e em 1561 cm-¹ correspondente a amida 
secundária. A banda presente em 1075 cm-¹ é atribuída ao estiramento do grupamento 
C–O. No espectro do TPP, as bandas relacionadas aos grupamentos P=O e P-O-P 
foram observadas em 1162 cm-¹ e 892 cm-¹. Nos espectros obtidos para as 
nanopartículas de quitosana com ou sem peçonha, foi possível observar bandas 
correspondentes aos grupamentos C=O e N-H, relacionadas a amida primária, no 
mesmo comprimento de onda relacionado ao espectro da quitosana pura, contudo, as 
mesmas aparecem em uma intensidade maior, possivelmente devido as novas 
interações da amida, ocasionadas pela técnica de obtenção das nanopartículas por 
gelificação iônica. Figura 5. Espectro de Infravermelho por Transformada de Fourier da 
quitosana (Quit.), tripolifosfato de sódio (TPP), nanopartículas de quitosana (NPQ) e da 
mistura física (MF). Figura 6. Espectro de Infravermelho por Transformada de Fourier 
das nanopartículas de quitosana (NPQ), nanopartículas de quitosana adsorvidas com a 
peçonha do T. stigmurus 0,5% (NPQTS0,5%) e nanopartículas de quitosana adsorvidas 
com a peçonha do T. stigmurus 1% (NPQTS1%). EFICIÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 
DA PEÇONHA As nanopartículas de quitosana com os peptídeos presentes na peçonha 
do escorpião T. stigmurus adsorvidos em sua superfície, foram obtidas com sucesso, 
segundo metodologia descrita anteriormente, item 4.5. As concentrações de peçonha 
do escorpião T. stigmurus (0,5 e 1,0%) para a adsorção nas nanopartículas foram 
estabelecidas de acordo com a concentração de quitosana 0,1% na formulação, tais 
concentrações foram estudadas previamente em trabalhos desenvolvidos por nosso 
grupo de pesquisa, e nesses estudos foram observados os melhores parâmetros em 
relação à quitosana e as concentrações de peçonha selecionadas. As nanopartículas 
apresentaram uma eficiência de incorporação de 81,36 e 78,67%, para as 
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concentrações de 0,5 e 1,0% de peçonha adsorvida, o que confere ao sistema uma 
elevada eficiência de incorporação (Tabela 2). Esses resultados corroboram com os 
obtidos por Glaucia-Silva e colaboradores (2018), onde se obteve uma alta eficiência de 
incorporação para a peçonha da serpente Crotalus durissus cascavela. Tabela 1: 
Eficiência de incorporação para as nanopartículas adsorvidas com a peçonha do 
escorpião Tityus stigmurus de 0,5 e 1,0%. Amostras Eficiência de incorporação (%) 
NPQ/TS 0,5% 81,36 NQP/TS 1,0% 78,67 O potencial de carga positiva apresentado na 
superfície das nanopartículas, confere grande capacidade de encapsulação e adsorção 
para proteínas e peptídeos de carga negativa. Os resultados da eficiência de 
incorporação demonstraram a alta capacidade do nanossistema empregado em 
adsorver com sucesso os peptídeos do escorpião, sendo obtidas eficiências de 
incorporação superiores à 78% para as duas concentrações trabalhadas, sem grandes 
alterações do tamanho das nanopartículas. A alta eficiência de incorporação para as 
proteínas do veneno do escorpião T. stigmurus, pode ser explicada pela natureza das 
proteínas que compõem esse veneno, sendo proteínas em sua maioria de baixa massa 
molecular e de caráter aniônico. O nanossistema aplicado tem características que 
propiciam a incorporação de substâncias carregadas negativamente, devido ao caráter 
catiônico da quitosana. As nanopartículas incorporadas com a maior concentração do 
veneno apresentaram um tamanho de partícula menor, sugerindo uma competição dos 
grupos aniônicos das cadeias de proteínas com o TPP pelos grupos catiônicos 
presentes na estrutura da quitosana. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
IN VITRO A concentração inibitória mínima é a menor concentração de uma substância 
responsável por inibir o crescimento de determinada bactéria estudada. A sua 
determinação é importante para observar a sensibilidade de determinada bactéria frente 
à diversas moléculas, como a peçonha bruta e as nanopartículas com a peçonha 
adsorvida nas diferentes concentrações. De acordo com a Tabela 3, a peçonha bruta 
do T. stigmurus não apresentou CIM quando comparado com as NPQ/TS0,5 e 1%, as 
quais apresentaram, respectivamente, 89 µg/mL e 44,5 µg/mL. A concentração inibitória 
mínima para as nanopartículas não incorporadas foi de 178 µg/mL, ou seja, ao 
acrescentar a peçonha do T. stigmurus, a CIM diminuiu, isso sugere que o sistema 
nanoparticulado incorporado mostrou-se mais eficiente em inibir o crescimento de S. 
aureus, foi notável também que à medida que a concentração de peçonha incorporada 
aumentava, a CIM diminuía. Tabela 3: Determinação da CIM da peçonha do T. 
stigmurus livre e adsorvida em nanopartículas de quitosana. Cepas S.aureus E. coli 
NPQ 178 µg/mL >178 µg/mL NPQ/TS 0,5% 89 µg/mL >178 µg/mL NPQ/TS 1,0% 44,5 
µg/mL >178 µg/mL Peçonha de T.stigmurus >500 µg/Ml >500 µg/mL CIM (Concentração 
inibitória mínima). Fonte: Dados obtidos e analisados. NPQ: nanopartículas de 
quitosana sem a adsorção da peçonha do T. stigmurus; NPQ/TS 0,5%: nanopartículas 
de quitosana com 0,5% da peçonha adsorvida; NPQ/TS 1,0%: nanopartículas de 
quitosana com 1,0% da peçonha adsorvida. 
 
Conclusão 
 
Em suma, nesse estudo foram desenvolvidos nanossistemas contendo a peçonha do 
escorpião T. stigmurus para aplicações farmacêuticas e biotecnológicas, utilizando a 
metodologia de gelificação iônica. O estudo descreve a ordenação de eventos a partir 
da captura dos espécimes animais, manutenção em cativeiro e extração da peçonha 
até a produção das nanopartículas e incorporação do veneno para estudos 
subsequentes. A formação de nanopartículas de tamanho homogêneo e potencial zeta 
positivo, tanto quanto a capacidade de nanopartículas de pequeno tamanho (100-
200nm) em incorporar a peçonha bruta por adsorção pôde ser percebida e comprovada 
pelos estudos de eficiência de incorporação. Nosso estudo provou que a capacidade de 
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inibir o crescimento bacteriano das nanopartículas, em comparação à peçonha bruta e 
a quitosana foi notável. 
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TÍTULO: EFEITO ANTI-OXIDANTE DE UMA MICROEMULSÃO DA CURCUMINA 

SOBRE A DOENÇA PERIODONTAL EXPERIMENTAL: uma análise da reação imuno-

histoquímica. 

Resumo 

Introdução: A mucosite oral e uma condição inflamatória da mucosa oral que pode ser 
secundaria aos tratamentos radioterápico e quimioterápico. Sabe-se que os mamíferos 
não conseguem realizar a desintoxicação, dos radicais livres formados, por substancias 
anti-neoplásicas, e a literatura mostra que a cúrcuma mostrou-se eficiente na 
capacidade em capturar esses radicais livres, sendo já usada como coadjuvante no 
processo de melhoria de periodontite, gengivite e outras afecções bucais. Objetivos: 
Avaliar a atividade anti-inflamatória e hepatológica em Hamsters Golden sirium após a 
administracao de curcumina, em Modelo Experimental de Mucosite Oral Induzida. 
Métodos: Foram utilizados 5 animais em cada um dos 6 grupos. A análise estatística se 
deu pela variância (ANOVA) seguido do teste de Bonferroni para comparar medias 
(GraphPad PRISM 5.0 Software). Resultados: As concentrações de 50mg e 100mg e 
5FU após trauma não apresentaram diferença no score macroscópico. Com relação a 
avaliação das funções hepáticas, os grupos apresentaram média de: 100g/ml - 62U/L, 
50mg/ml - 48U/L e 5mg/ml - 42U/L de TGO, já para TGP não houve diferença entre os 
grupos. Na contagem de leucócitos a média para os grupos 100, 50 e 5mg/ml foram 
respectivamente- 19, 14, 7,5 x 103 leucocitos/μL. Conclusão: Em concentrações 
menores a curcumina reduz ações inflamatórias e efeitos teciduais causados pelo 5FU. 
Já com relação a hepatotoxicidade doses mais elevadas podem ter causado danos. 
 
Palavras-chave: Mucosite oral; Curcumina; Hepatotoxicidade; Ação anti-inflamatória 

TITLE: ANTIOXIDATING EFFECT OF A CURCUMIN MICROEMULSION ON 

EXPERIMENTAL PERIODONTAL DISEASE: AN ANALYSIS OF THE RADIO-

IMMUNETOXIMIC 

Abstract 

Introduction: Oral mucositis is an inflammatory condition of the oral mucosa that may be 
secondary to radiotherapy and chemotherapy treatments. It is known that mammals are 
unable to detoxify free radicals formed by anti-neoplastic substances, and the literature 
shows that turmeric has been shown to be efficient in its ability to capture these free 
radicals and is already used as an adjunct in the process. improvement of periodontitis, 
gingivitis and other oral disorders. Objectives: To evaluate the antiinflammatory and 
hepatological activity in Hamsters Golden sirium after curcumin administration in an 
Experimental Model of Induced Oral Mucositis. Methods: Five animals were used in each 
of the 6 groups. Statistical analysis was performed by variance (ANOVA) followed by 
Bonferroni test to compare means (GraphPad PRISM 5.0 Software). Results: The 
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concentrations of 50mg and 100mg and 5FU after trauma showed no difference in 
macroscopic score. Regarding the evaluation of liver functions, the groups presented an 
average of: 100g / ml - 62U / L, 50mg / ml - 48U / L and 5mg / ml - 42U / L of TGO, but 
for TGP there was no difference between the groups. In the leukocyte count the average 
for the groups 100, 50 and 5mg / ml were respectively 19, 14, 7.5 x 103 leukocytes / μL. 
Conclusion: At lower concentrations curcumin reduces inflammatory actions and tissue 
effects caused by 5FU. Regarding hepatotoxicity, higher doses may have caused 
damage. 
 
Keywords: Oral mucositis; Curcumin; Hepatotoxicity; Anti-inflammatory 

Introdução 

Segundo Kelner et al., 2007 a mucosite oral e uma condição inflamatória da mucosa 
oral que pode ser secundaria ao tratamento radioterápico e ou quimioterápico. Todavia, 
o mecanismo da mucosite por radiação e semelhante ao provocado por quimioterapia, 
embora esteja na dependência de múltiplos fatores como tipo de radiação, volume do 
tecido irradiado, doses diárias e totais, esquema de fracionamento, e ainda fatores 
relacionados ao paciente, como idade, hábitos, e condição clínica. A mucosite oral 
também ocorre como decorrência de transplante de medula óssea, uma vez que o 
regime mieloablativo adotado para receber o transplante pode ser o quimioterápico 
com/ou radioterápico (SANTOS et al. 2009). Para esses autores, a condição devido ao 
desequilíbrio da microbiota oral, ocasionada por acumulo de biofilme ou problemas 
periodontais. A mucosite orofaríngea por sua vez, manifesta-se como inflamação, que 
pode ser grave e levar a lesões e ulcerações da mucosa e que prejudicam 
significativamente o funcionamento diário do sistema estomatognático e qualidade de 
vida dos pacientes (CHIAPPELLI, 2005). A sintomatologia dolorosa e a dificuldade na 
deglutição dos alimentos geram desconforto extremado aos pacientes com as lesões de 
mucosite, o que dificulta a pratica da alimentação correta (SPEZZIA, 2015). Esta 
afecção pode ser ocasionada pela supressão da imunidade e também determinar um 
aumento do risco de doenças locais, generalizadas, oportunistas e mortalidade por 
sepse (CHIAPPELLI, 2005). Dentre as principais drogas que afetam o epitélio bucal 
estão fluorouracil, methotrexate, bleomicina, doxorrubicina e ciclofosfamida. O 
fluorouracil e potencializado pelo leucovorin que, quando administrados juntos, 
aumentam o risco de provocar mucosite oral como efeito colateral, assim como a 
administração combinada de duas drogas citotóxicas, como exemplo: metotrexate e 
fluorouracil (BONAN et al. 2005). Segundo a ANVISA, a fluoruracila e um antimetabolito, 
que inibe a divisao celular mediante o bloqueio da sintese do DNA (inibicao enzimatica) 
e, em menor extensao, do RNA. A fluoruracila e um medicamento antineoplásico, 
análogo da pirimidina. O metabolismo da fluoruracila bloqueia a reação de metilação do 
ácido desoxiuridilico a ácido timidílico, interferindo na síntese de DNA e, em menor 
extensão, inibindo a formação de RNA. Nos estudos de (ORLANDI, 2018) a curcumina 
ensejou processos de sinalização de defesa do organismo, efetuando a captura do 
HOCl/OCl-, descoberta importante, uma vez que os mamíferos não conseguem 
decodifica-lo, quando produzido em excesso durante processos infecciosos. Sendo 
assim, a curcumina (Curcuma longa) e o principal componente ativo biológico 
fotoquímico da Curcuma, açafrão da Índia, que e um membro do grupo botânico da 
Curcuma (familia Zingiberaceae). A curcumina ainda e conhecida por possuir 
propriedades antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-hiperlipidémicas, 
antitumorais, anticancerígenas e hipoglicemiante (CHARBAND F, et al. 2017 e ZHAO 
S, et al. 2017). Embora, a curcumina tenha mostrado ação protetora em diferentes 
patologias, seu uso e limitado devido a baixa biodisponibilidade quando administrado 
por vias extra vasculares. Estas limitações farmacocinéticas motivaram a busca de 
novas formulações para favorecer a biodisponibilidade. O uso de fitoterápicos contendo 
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zedoária (curcuma) esta, entre outros, destinado a prevenção e combate de problemas 
da mucosa oral como gengivites, periodontites e aftas (ANTUNES 2002). Mesmo após 
estudos, ainda se torna pertinente a necessidade de maiores estudos que possa 
elucidar a ação da curcumina, no tratamento da mucosite oral. Nesse contexto, essa 
pesquisa teve como objetivos avaliar a macroscópica, ação anti-inflamatória e 
hepatológica em Hamsters Golden Sirium após administração com solução aquosa com 
variação na concentração de curcumina, em Modelo Experimental de Mucosite Oral 
Induzida, avaliando o número de leucócitos totais após tratamento da curcumina. 
 
Metodologia 

 
Realizou-se estudo do tipo pré-clínico, experimental in vivo. Foram utilizados 30 
Hamsters Golden Sirian. Os animais foram fornecidos pela Biotério de Experimentação 
do Departamento de Biofísica e Farmacologia-UFRN, e mantidos pelo mesmo, nas 
condições de higiene adequadas, em temperatura de 22°C e ciclo claro/escuro 12 horas. 
Os animais tiveram acesso livre a agua e ração e o manuseio foi realizado com menor 
tempo possível e de forma ética, de conformidade com as Normas do Conselho Nacional 
de Controle da Experimentação Animal-CONCEA, e aprovado pela Comissão de Ética 
no Uso de Animais- CEUA/UFRN, sob o Parecer: 043.022/2017. Os mesmos foram 
acondicionados em gaiolas individuais e tiveram como fonte de consumo, agua mineral 
e racao padronizada. Foi utilizada uma caixa de polipropileno com 01 animal/ gaiola em 
polipropileno natural, dimensões: 414 x 344 x 168 mm, puxador frontal, divisória entre 
bebedouro e ração feita em polipropileno natural. A solução aquosa de curcumina foi 
formulada no Laboratório de Farmacologia da UFRN- FARMOL, a partir de curcumina 
cedida pela farmácia de manipulação Companhia da Formula, com cede em Natal-RN. 
EXPERIMENTO PROPRIAMENTE DITO Utilizou-se o modelo de mucosite oral 
experimental, desenvolvido por Sonis e colaboradores (SONIS et al., 1990) e adaptado 
no Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer (LAFICA) do Departamento 
de Fisiologia e Farmacologia, da Faculdade de Medicina – Universidade Federal do 
Ceara (LEITAO et al., 2007; LIMA et al., 2005). A mucosite oral foi induzida por uma 
injeção intraperitoneal de 5-fluorouracil (5-FU) numa dose de 60 mg/kg , seguido por 
administração de 5-FU i.p. na dose de 40 mg/kg no dia 3°. No dia 4°, induziu-se um 
trauma mecânico com uma agulha romba de calibre 0,7x 25 sob anestesia (cetamina 80 
mg/kg e xilazina 10 mg/kg), a fim de reproduzir os sinais clínicos da irritação crônica e 
como fator potencializado para a mucosite. Os animais do grupo controle e trauma 
mecânico, receberam i.p. solução salina, ao invés de 5-FU. O experimento foi composto 
por 06 (seis) grupos de animais, cada grupo com 5 especimes: No GRUPO 1: animais 
sem trauma mecânico, foi administrada apenas solução salina por gavagem. No 
GRUPO 2: foi realizado o trauma mecânico nos animais e administrada solução salina 
por gavagem. No GRUPO 3: foi realizado o trauma nos animais, aplicado via peritoneal 
o 5-FU e administrada solução salina via gavagem. No GRUPO 4: foi realizado o trauma 
nos animais, aplicado via peritoneal o 5-FU administrada curcumina em solução aquosa 
em concentração de 100mg/ml via gavagem No GRUPO 5: foi realizado o trauma nos 
animais, aplicado via peritoneal o 5-FU administrada curcumina em solução aquosa em 
concentracao de 50mg/ml via gavagem No GRUPO 6: foi realizado o trauma nos 
animais, aplicado via peritoneal o 5-FU administrada curcumina em solução aquosa em 
concentração de 5mg/ml via gavagem. Nos 1o e 2o dias de experimento: realizou-se a 
administração da solução aquosa de curcumina de acordo com a concentração de cada 
grupo. Trinta minutos após a gavagem, administrou-se o 5-fluorouracil via intraperitoneal 
nas doses de 60 mg/Kg (primeiro dia) e 40 mg/Kg (segundo dia). 3o dia de experimento: 
fez-se apenas a gavagem da solucao aquosa de curcumina; 4o dia de experimento: 
realizou-se a gavagem e, em seguida, promoveu-se a lesão na mucosa jugal nos 
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animais pertencentes aos seis grupos. O trauma foi induzido através de uma agulha 
romba de calibre 0,7X25 mm sob anestesia com cetamina 10%, 80mg/kg e xilazina 2% 
10mg/kgo, a lesão foi realizada em apenas na mucosa do lado direito dos animais. No 
pós-operatório, ou seja, após o trauma (4a ao 10° dia foi realizada analgesia com 
tramadol 5mg/kg 3X ao dia de 08/08 horas, via intraperitoneal) 5o, 6o, 7o, 8o, 9o dias 
de experimento: apenas a administração do fármaco estudado via gavagem; 10o dia de 
experimento: promoveu-se a eutanásia dos animais. Os animais foram eutanasiados 
com tiopental 90mg/kg e lidocaína 10mg/kg, via intraperitoneal. Após coleta das 
amostras, os animais foram acondicionados em freezer -80° para recolhimento por 
Empresa Terceirizada. A avaliação da toxicidade hepática foi feita por avaliação de TGO 
(transaminase glutâmico-oxalacetica) e TGP (transaminase glutâmico-piruvica). E a 
análise inflamatória foi obtida com base na contagem de leucócitos totais, basófilos, 
eosinófilos e monócitos. Os animais foram eutanasiados no 10° dia do modelo 
experimental e suas mucosas jugais foram fotografadas para a analise macroscópica. 
Os parâmetros avaliados foram presença e intensidade de eritema, hiperemia, 
hemorragia, ulceras e abscessos, classificados conforme os seguintes escores 
padronizados Conforme modelo descrito por SONIS, 2004: •Escore 0: mucosa 
completamente saudável. Sem erosão ou vasodilatação. •Escore 1: presença de 
eritema, mas sem evidencia de erosão da mucosa •Escore 2: eritema severo, 
vasodilatação e erosão superficial •Escore 3: formação de ulceras em uma ou mais 
faces mas não afetando mais de 25% da área de superfície da bolsa, severo eritema e 
vasodilatação. •Escore 4: formação cumulativa de ulceras de cerca de 50% da área de 
superfície da bolsa •Escore 5: virtualmente completa ulceração da mucosa da bolsa. 
Impossibilidade de exposição da mucosa. ANALISE ESTATISTICA Os dados estão 
apresentados como media, quando apropriado. Analise de variância (ANOVA) seguida 
pelo teste de Bonferroni foi utilizado para calcular os meios, e foi aplicado o teste de 
Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn para comparar medianas (GraphPad PRISM 
5.0 Software). 
 
Resultados e Discussões 

 
Do total de 30 hamsters que fizeram parte do experimento, dois vieram a óbito antes do 
termino do estudo, um do grupo que recebeu 100mg/ml e outro do grupo no qual foram 
administrados 50mg/ml de curcumina. Optou-se, também, por excluir um terceiro 
animal, por apresentar discrepância no resultado em relação aos demais, sendo este do 
grupo que havia recebido a curcumina na concentração de 5mg/ml. ANALISE 
MACROSCOPICA DA MUCOSA ORAL Com relação as análises macroscópicas 
observaram-se diferentes graus de lesões nas mucosas dos animais incluídos no 
estudo. Quando a curcumina, administrada em solução aquosa de 100mg/ml, os 
animais apresentaram variação de ulceras em uma ou mais faces, não afetando mais 
do que 25%, e outros animais apresentaram ulceras cumulativas em torno de 50%. No 
segundo grupo em que os hamsters receberam solução aquosa na concentração de 
50mg/ml de curcumina, houve maior variação nos escores, alguns animais 
apresentaram clinicamente apenas eritema severo, vasodilatação e erosão superficial, 
enquanto outros exibiram ulceras em uma ou mais faces, porém não afetando mais do 
25% da área, e formação cumulativa de ulceras em cerca de 50% da superfície. Já no 
terceiro grupo em que foi administrada a solução aquosa em concentração de 5mg/ml 
de curcumina, apresentaram maior amplitude nos escores, menor severidade das 
lesões e consequentemente, menores escores. Um animal apresentou-se saudável, 
dois animais apresentaram eritema severo com vasodilatação e erosão superficial, outro 
animal apresentou a formação de ulceras em uma ou mais face, mas não afetando mais 
do que 25% da mucosa. No último, ulceras foram formadas em aproximadamente 50% 
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da área. No grafico1, a seguir, gerado pela estatística Anova com significância para 
entre os grupos, normal, trauma e 5 mg comparado as medias dos dados 
macroscópicos. Observou-se que os animais que receberam solução aquosa de 
curcumina na concentracao de 50mg e 100mg não apresentaram diferença significativa 
no score macroscópico em relação ao grupo no qual foi administrado apenas 5FU e 
solução salina (veiculo) após o trauma. Por outro lado, os animais que tiveram 
administração de curcumina em solução aquosa na concentração de 5mg/ml, 
apresentaram diferença significativa na melhoria da mucosite em relação aos animais 
que receberam apenas solução salina após a administração e 5FUp. Comparando os 
animais que tiveram administração de solução de curcumina na concentração de 5 
mg/ml, 50mg/ml e 100mg/ml, os grupos 4 e 6 apresentaram diferenças significativas 
entre os escores. Destaca-se que não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre os animais do grupo, que foram submetidos apenas ao trauma 
mecânico em relação ao grupo de curcumina a 5mg/ml. ANALISE DE 
HEPATOTOXICIDADE Com relação a avaliação das funções hepáticas, o grupo no qual 
foram administrados 100mg/ml de curcumina, verificou-se uma média de 62U/L de 
transaminase glutâmico-oxalacetica, já o grupo de 50mg/ml de curcumina a média foi 
de 48U/L, no entanto o grupo 5mg/ml de curcumina obteve média de 42U/L. De acordo 
com o gráfico 2, apenas o grupo de menor concentração de curcumina apresentou 
diferença significativa com relação ao grupo de maior concentração. As demais 
comparações entre os grupos não apresentaram diferenças significativas. Nenhum 
grupo apresentou variação significativa na transaminase glutámico-piruvica entre os 
grupo. Porém, notou-se o que os animais do grupo de curcumina a 100mg/ ml apresenta 
toxicidade quanto a TGP. ANALISE DOS DADOS HEMATOLOGICOS Contagem global 
dos Leucócitos Na contagem de leucócitos o grupo em que foi administrado 100mg/ml 
de curcumina apresentou em média 19 x 103 leucócitos/μL, já o grupo com 50mg/ml 
apresentou a média de 14 x 103 leucocitos/μL, enquanto o último grupo de 5mg/ml 
apresentou a média de 7,45 x 103 Leucocitos/μL. Ao comparar a contagem de leucócitos 
dos animais, nota-se que nos grupos em que foi administrada curcumina houve variação 
significativa apenas entre os grupos de maior e menor concentração. Por outro lado, os 
grupos normal, trauma e curcumina 5mg/ml, não apresentaram variância significativa 
entre si. Enquanto os grupos 5FU e curcumina 50 e 100 mg/ml não apresentaram 
variação significativa. Na contagem de basófilos de todos os grupos, a variação 
permaneceu entre 0,0 x 103 basófilos/μL a 0,18 x 103 basófilos/μL, dentro dos padrões 
de normalidade. Nenhum dos animais, apresentou eosinófilo em amostra sanguínea. 
Apenas um animal apresentou contagem de monócitos maior de 4% na contagem global 
de leucócitos. O animal e pertencente ao grupo em que a curcumina foi administrada na 
concentração de 100 mg/ml, o animal apresentou 6% em uma contagem global de 
leucócitos de 29,95 x 103 leucócitos/μL. Todos outros animais apresentaram 
porcentagem igual ou menor a 4%. DISCUSSÃO O trabalho teve o propósito de 
investigar os efeitos da solução aquosa de curcumina sobre os eventos de inflamação 
e hepatotoxicidade, quando a mucosite oral foi induzida a partir de um modelo 
experimental. Verificou-se que com a exposição dos animais a 5 e 50mg/ml de 
curcumina acarretou uma redução de severidade na mucosite. Verificou-se também que 
animais obtiveram a menor concentração de curcumina apresentaram, resultados 
semelhantes ao grupo em que os animais apenas sofreram trauma, sem administração 
do 5FU, podendo-se dizer que a curcumina em menor concentração atenua o efeito do 
5FU. No entanto quando se analisou o grupo 100mg/ml de curcumina verificou-se que 
o estado da mucosa era equivalente ao grupo que recebeu trauma + 5FU. 
Provavelmente esse comportamento possa ser explicado, por três situações, 
possivelmente a curcumina em concentrações menores, possa causar nos animais o 
efeito modulador do 5FU, efeito protetor nas células, ou inibindo por permeabilidade a 
entrada de 5FU na célula, ou ainda a curcumina em maior concentração pode não 
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efetuar ações sobre o 5FU. A esse respeito Murad, 1996, afirma que o 5FU faz com que 
o reparo tecidual, não ocorra normalmente, pois o quimioterápico tem ação em toda e 
qualquer célula, bloqueando a síntese de DNA, nas diferentes fases da mitose. Sendo 
assim, quando o quimioterápico age sobre as células cancerigenas também tem ação 
sobre as células que iriam promover reparo tecidual. Todavia, os resultados obtidos 
mostram que os animais que tiveram suprimento nutricional com a menor dose de 
curcumina, 5mg/ml, tem a capacidade de regeneração semelhante a uma regeneração 
normal de trauma na mucosa. Podendo assim dizer que a curcumina pode atuar em 
uma das vias atuantes do 5 FU impedindo em que o mesmo tenha ação sobre as células, 
outra hipótese e que as células que são nutridas com curcumina melhoram sua síntese 
de DNA, mesmo sob o efeito do 5 FU, sendo então capaz de permitir o reparo tecidual. 
Como a analise toxicidade hepática teve como referência o padrão de normalidade para 
o TGO entre 22 e 42 U/L (LAPCHIK et al. 2009). Dos grupos estudados apenas um 
grupo apresentou resultados dentro da faixa, grupo 5mg/ml. O grupo de 50mg/ml 
apresentou resultado bem próximo aos limites normalidade de 48U/L com leve 
hepatotoxicidade, porém, o grupo de 100mg/ml, situou-se na faixa de 62 U/L, sendo 
considerado acima do padrão de normalidade, portanto com elevada hepatotoxicidade. 
Contudo, todos os grupos tratados com curcumina apresentaram melhores valores de 
TGO comparados aos demais grupos. Com isso, e importante salientar que para 
Hamsters Golden Sirius a taxa máxima e de 42 U/L para TGO, qualquer taxa acima 
dessa representa que o animal tem alguma toxicidade em suas células hepáticas. Sendo 
assim, animais dos grupos: Normal, trauma mecânico, 5FU - com trauma mas apenas 
tratados com veículo, e os tratados com curcumina nas concentrações 50mg/ml e 
100mg/ml, apresentaram TGO maior que o máximo. No âmbito da amostra apenas um 
grupo obteve resultado satisfatório com relação a concentração de TGO no sangue, na 
concentração de curcumina 5 mg/ml. Pode-se então salientar que para esses casos a 
curcumina pode exercer efeito benéfico também para células hepáticas, desde que em 
baixa concentração. A hepatite toxica, principalmente de origem medicamentosa, deve 
contar em um contexto clinico e laboratorial de alterações da função hepática. SPMI, 
2005. Os níveis mais elevados de TGP são encontrados no fígado podendo ser 
considerado marcador especifico de dano hepático (PRATS, D.S et, al 2001). De acordo 
com LAPCHIK, et al. 2009 o padrão de normalidade de TGP para os Hamsters Golden 
sirius, deve permanecer entre 19 a 43 U/L. Com relação a TGP os grupos que 
presentaram normalidade foram com curcumina nas concentrações de 50mg/ml e 
5mg/ml. Porém, todos os outros grupos apresentam normalidade com relação a enzima 
hepática. Existem dois tipos de hepatoxicidade a intrínseca e idiossincrática. A 
hepatotoxicidade intrínseca e considerada aquela causada quando a dose administrada 
e acima da dose limite (RUSSUMAN et al. 2009). Com a observação desses casos 
podemos ressaltar que a curcumina, quando administrada em pequena concentração, 
não causa efeito hepatotóxico. Porem quando em concentrações maiores desencadeia 
a hepatotoxicidade intrínseca. Com base em outras analises efetuadas com o 
leucograma, observou-se alterações para alguns grupos, na contagem global de 
leucócitos. Assim os grupos de maiores concentrações apresentaram contagem maior 
do que a indicada por LAPCHIK et al. (2019), que serve de referência, com valores de 
normalidade entre 7 e 10 x 103 leucócitos/μL. Em contra partida os valores encontrados 
nas contagens para os animais com administração de curcumina de 50 e 100 mg/ml, 
apresentaram-se elevados, o que provavelmente indica leucocitose, apresentando 
valores acima da normalidade, sugerindo valores semelhantes ao grupo de animais em 
que foi apenas administrado o trauma + 5-FU. Por outro lado, tem-se que a curcumina 
em menor dose proporcionou aos animais o nível de leucócitos muito próximos ou 
dentro da média de referência, valores semelhantes aos grupos com apenas trauma e 
grupo normal. Pode-se observar que a curcumina em pequenas doses faz com que os 
animais possivelmente melhorem sua resposta imuno/inflamatória. Quanto aos 
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eosinófilos e basófilos a contagem apresentou normalidade compreendida no padrão 
estabelecido por (LAPCHIK et al 2019). Os percentuais se situaram entre 0 e 1% na 
contagem global de leucócitos. 
 
Conclusão 
 
Com base nesse estudo, pode-se observar que em concentrações menores a curcumina 
têm efeito satisfatório, reduzindo ações inflamatórias e foi capaz de reduzir os efeitos 
teciduais provocados pelo 5FU. Já com relação a hepatotoxicidade, doses mais 
elevadas como 50 e 100mg/ ml podem ter causado danos as células hepáticas. Sugere-
se a necessidade de novos estudos, na perspectiva de testar, outras concentrações, a 
fim de se obter resposta para definir concentração ótima, na qual se atenue os efeitos 
deletérios do quimioterápico, sobre as mucosas, sem no entanto causar anormalidades. 
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TÍTULO: Análise comparativa de EGG de individuos submetidos a ambiente virtual 

Resumo 

Introdução: Observa-se diferenças importantes que distinguem o cérebro masculino do 
feminino, apesar das semelhanças na estrutura e função cerebral, de homens e 
mulheres saudáveis, fato este que conduz a distintas respostas cerebrais 
neuroelétricas. Objetivo: Analisar o padrão de ativação cortical entre os gêneros durante 
uma atividade em ambiente virtual. Metodologia: Estudo comparativo, com homens e 
mulheres jovens saudáveis que foram avaliados pelos instrumentos: avaliação 
fisioterapêutica e do estado cognitivo com o Mini Exame de Estado Mental. Os 
indivíduos foram submetidos a uma sessão de realidade virtual (RV) utilizando o 
Nintendo Wii com cinco jogos de equilíbrio postural do Wii fit plus (Pinguim Slide, Soccer 
Heading, Table Tilt, Balance Bubble, Tight Ropê) durante 20 minutos. Durante a 
execução da RV, foi feita a gravação da atividade eletroencefalográfica (EEG) por meio 
do Emotiv Epoc, para avaliação da atividade cortical. Resultados: Foram avaliados 30 
indivíduos, 50% (n= 15) mulheres e 50% (n=15) homens. Nos jogos Pinguim Slide, 
Soccer Heading e Table Tilt as médias do potencial de ativação, em todos os canais, 
foram maiores no grupo dos homens. No jogo Tight Rope, homens e mulheres 
apresentaram padrão de ativação cerebral semelhante. No jogo Balance Bubble, as 
mulheres apresentaram maior ativação cortical. Conclusão: A exposição imediata a RV 
provoca uma ativação cerebral diferente entre os gêneros, de acordo com as 
características do jogo escolhido. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual; Fisioterapia; Eletroencefalograma 

TITLE: Analysis of cortical activation during motor task performed in virtual environment: 

A comparative study between genders 

Abstract 
Introduction: Although there are many similarities in brain structure and function in 
healthy men and women, there are important differences that distinguish the male brain 
from the female brain, leading to distinct neuroelectric brain responses. Objective: To 
analyze the pattern of cortical activation between genders during activity in a virtual 
environment. Methodology: A comparative study with healthy young men and women 
who were evaluated by the instruments: physiotherapeutic evaluation and cognitive 
status with the Mini Mental State Examination. The subjects were submitted to a virtual 
reality (VR) session using the Nintendo Wii with five postural balancing games of Wii fit 
plus (Penguim Slide, Soccer Heading, Table Tilt, Balance Bubble, Tight Rope) for 20 
minutes. During the execution of the RV, the electroencephalographic (EEG) activity was 
recorded through Emotiv Epoc, to evaluate the cortical activity. Results: 30 individuals, 
50% (n = 15) women and 50% (n = 15) men were evaluated. In the Penguim Slide, 
Soccer Heading and Table Tilt games the means of activation potential in all channels 
were higher in the men group. In the game Tight Rope, men and women presented 
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similar pattern of cerebral activation. In the Balance Bubble game, the women presented 
greater cortical activation. Conclusion: Immediate exposure to RV causes a different 
brain activation between the genders, according to the characteristics of the chosen 
game 
 
Keywords: Virtual reality; Physiotherapy; Electroencephalogram. 

Introdução 

Evidências clínicas e epidemiológicas demonstram diferenças entre gêneros, na 
prevalência e no curso de diversas desordens de origem neurológica. A literatura sugere 
que, embora existam muitas semelhanças na estrutura e função cerebral, em homens 
e mulheres saudáveis, há diferenças morfológicas e funcionais importantes, que 
distinguem o cérebro masculino do feminino, levando a crer que diferenças na ativação 
cortical, ou seja, na resposta cerebral neuroelétrica, podem ser encontradas. Homens e 
mulheres apresentam diferenças na conectividade cortical, que se desenvolve no início 
da adolescência. Em particular, as áreas corticais pré-frontais parecem apresentar uma 
ligação mais forte inter-hemisférica no gênero feminino e intra-hemisfério no gênero 
masculino. As observações sugerem que os cérebros masculinos são estruturados para 
facilitar a conectividade entre percepção e ação coordenada, enquanto cérebros 
femininos são projetados para facilitar a comunicação entre modos de processamento 
analítico e intuitivo. Partindo da premissa existente a respeito do dimorfismo e 
dinamismo da atividade cortical, em homens e mulheres, a partir de variados eventos 
externos, uma questão ainda não devidamente esclarecida envolve o comportamento 
da ativação cerebral, durante tarefas cognitivo-motoras, inseridas no processo de 
reabilitação e de que forma essa ativação relaciona-se com o gênero e os diversos 
ambientes propostos na terapia. Considerando ambientes terapêuticos, no âmbito da 
reabilitação neurológica, recursos fisioterapêuticos inovadores têm surgido, com o 
objetivo de potencializar a reorganização cerebral, a partir de planos terapêuticos que 
envolvam desafio, adesão e aprendizado. Dentre eles, destaca-se a terapia baseada na 
Realidade Virtual (RV). A RV possibilita um ambiente enriquecido por vários estímulos 
sensoriais, ela leva a uma integração multissensorial, potencializando a função cerebral, 
uma vez que dois ou mais estímulos sensoriais coincidentes, quanto ao tempo e espaço, 
são detectados mais rapidamente do que um estímulo isolado, sendo acoplados em 
uma única percepção. Essa integração facilita processos adaptativos neurais, 
promovendo a recuperação da capacidade motora, pela reorganização cortical. Na 
atualidade, uma das técnicas que tem permitido o monitoramento do cérebro em 
atividade, é a eletroencefalografia a partir de interfaces não-invasivas e wireless. O 
eletroencefalograma (EEG) é o sinal elétrico gerado por grupamentos de neurônios, 
subjacentes aos eletrodos da interface utilizada. A amplitude captada por um EEG de 
um indivíduo normal, em vigília, pode variar até 100mv, e sua intensidade dependerá do 
estado do paciente avaliado e de fatores como a localização do eletrodo no couro 
cabeludo do indivíduo. Os ritmos cerebrais mais investigados em pesquisas com 
atividade motora e processamento de ação, são: alfa e beta. Essas faixas de frequência 
podem estar relacionadas com a codificação da ação e percepção, estando fortemente 
vinculados à ativação do córtex sensorial e motor, podendo, ainda, sugerir o nível de 
esforço neural exigido por determinada tarefa. É importante destacar que os diferentes 
ritmos cerebrais não se apresentam independentes e um mesmo processo cognitivo 
pode estar associado a variações nos sinais de EEG de diversas frequências. Neste 
sentido, estudos envolvendo ativação cerebral, têm investigado a relação entre 
alterações nos padrões de ritmos cerebrais, em diferentes áreas do cérebro, e 
mudanças no comportamento do indivíduo. O uso de EEG portátil assume, portanto, um 
papel importante na observação da dinâmica cerebral, possibilitando, assim, uma 
observação mais objetiva de processos corticais, auxiliando o seu entendimento isolado 
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e suas relações mútuas. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar o 
padrão de ativação cortical entre os gêneros durante atividade em ambiente virtual. 
 
Metodologia 

 
Estudo comparativo realizado no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal/RN. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
UFRN sob o parecer 387.749. Todos os voluntários foram esclarecidos a respeito do 
estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, conforme 
Resolução n° 466/12 o Conselho Nacional de Saúde. A seleção dos indivíduos ocorreu 
entre alunos do curso de graduação da UFRN. Foram incluídos os indivíduos que 
aceitaram serem voluntários no estudo; de idade entre 18 e 30 anos; pontuação maior 
que 24 no Mini Exame de Estado Mental (MEEM); ser hemodinamicamente estável, com 
regular condicionamento cardiorrespiratório; não possuir marca-passo, não fazer uso de 
medicamentos psicotrópicos, não apresentar histórico de lesões cerebrovasculares, 
epilepsia fótica ou outras desordens de ordem neurológica, vestibular ou 
musculoesquelética que comprometesse a execução da atividade. Foram excluídos 
aqueles que apresentaram instabilidade de marcadores vitais, que não completarem 
algum procedimento do estudo ou aqueles que solicitaram voluntariamente a sua 
exclusão. Os indivíduos foram avaliados pela ficha de avaliação fisioterapêutica, MEEM 
e Eletroencegalografia (EEG) por meio do Emotiv Epoc. A ficha de avaliação 
fisioterapêutica abrange dados pessoais (nome, idade, sexo, religião, escolaridade, 
naturalidade, telefone e endereço), dados clínicos (hábitos de vida, antecedentes 
pessoais e familiares); O MEEM trata-se de uma avaliação rápida da orientação espacial 
e temporal, memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e 
capacidade construtivo visual. A fim de se avaliar a atividade eletroencefalográfica, foi 
utilizado o Emotiv EPOC® research edition, dispositivo de eletroencefalografia sem fio, 
já validado para uso em pesquisa científica que consiste em 14 sensores posicionados 
na cabeça do usuário, de acordo com a disposição internacional de análise 
eletroencefalográfica do sistema 10-20 de posicionamento. O sistema por meio do 
software Test Bench possibilita a captação das ondas cerebrais nas cinco principais 
bandas: delta, teta, alfa, beta e Gama. Em virtude da atividade proposta pelo estudo, às 
bandas de frequência analisadas foram apenas alfa e beta, ritmos cerebrais mais 
utilizados em estudos com movimento. Após a execução da avaliação inicial os 
indivíduos foram preparados para a realização dos jogos em RV e o Epoc® foi 
posicionado nos voluntários. Todos os 14 eletrodos foram devidamente hidratados com 
solução salina e posicionados. No software Test Bench, foi feito o registro e 
acompanhamento do sinal do EEG bruto. Em seguida, o voluntário construiu um Avatar 
para representá-lo no ambiente virtual. Por fim, foi reproduzido um vídeo demonstrativo 
dos jogos que seriam realizados a posteriori, sendo fornecidas as devidas orientações 
para a execução dos mesmos. Para o protocolo com realidade virtual, foi utilizado o 
vídeo game Wii® da Nintendo® com o jogo Wii fitplus®. Este jogo possui um acessório 
chamado Wii Balance Board® (WBB), responsável pela interface háptica entre máquina 
e sujeito participante. Para este estudo, utilizaram-se jogos do segmento “equilíbrio” do 
jogo Wii fit plus®. Cada participante executou cinco jogos, durante 20 minutos de 
imersão virtual, permanecendo 4 minutos em cada, sendo executada a seguinte ordem: 
Balance bubble, Penguin slide, Soccer heading, Tight rope e Table tilt. Recursos de 
segurança foram empregados durante toda a conduta. Além de um andador 
posicionado, anteriormente, e uma cadeira, posteriormente, durante o treino na balança 
do Wii, todos contaram com um terapeuta, constantemente posicionado ao lado, sendo 
responsável pelo monitoramento do sujeito, durante o tempo da intervenção. Durante 
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toda a execução da atividade com realidade virtual, os indivíduos tiveram sua atividade 
eletroencefálica mensurada através do EPOC®. Essas informações foram 
armazenadas por meio do software Test Bench, para posterior análise. No total, cada 
coleta durou cerca de 60 minutos. Os dados fornecidos pelo EPOC® foram capturados 
pelo software componente do SDK (Software Developer Kit), Test Bench. Em seguida, 
esses dados foram importados para o software MATLAB® v. 2014, em associação com 
o EEGLAB®, que consiste em uma ferramenta desenvolvida para o processamento 
contínuo, relacionado ao EEG e dados eletrofisiológicos, com análise de componente 
independente (ICA). Estes dados foram interpretados conforme análise descritiva e 
quantitativa do padrão de comportamento das ondas cerebrais, a partir do gráfico de 
potencial de ativação. Para análise do EEG foi considerado o intervalo de 60 segundos, 
entre o segundo e terceiro minuto de execução de cada um dos cinco jogos, por ser 
considerado pelos pesquisadores desse estudo um período de maior engajamento. 
Houve a remoção de ruídos. Com a determinação dos potenciais de ativação, foi 
realizado um cálculo de média por indivíduo gerando o potencial de ativação 
representativo de cada jogo, em cada um dos canais analisados. De posse dos valores 
da média de ativação por indivíduo, foi realizado a média e desvio padrão, por grupo. 
Sendo assim, foi determinada a média do potencial de ativação para o grupo dos 
homens e das mulheres, em cada um dos canais analisados. Os dados foram 
analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) for 
Windows, versão 20.0, contemplando a análise descritiva e comparativa da amostra. Foi 
atribuída a significância de 5%. Foi aplicada a estatística descritiva (frequências, médias 
e desvio padrão). Com os dados numéricos do EEG foi realizada a estatística inferencial. 
Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov-Sminorv. 
Utilizou-se o Teste t para amostras independentes para a comparação das médias do 
potencial de ativação cerebral, entre os dois grupos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram da avaliação 30 jovens saudáveis, sendo 15 mulheres e 15 homens. A 
média de idade foi de: 21,33± 2,66 mulheres; e 23±2,39 homens. Todos os indivíduos 
avaliados eram solteiros. A escolaridade foi de: 93% ensino superior incompleto e 7% 
com ensino superior completo para as mulheres; 87% dos homens tinham o ensino 
superior incompleto e 13% superior completo. Em relação ao contato prévio com o wii 
60% das mulheres e 66,6% dos homens nunca utilizaram o equipamento. As mulheres 
apresentaram score no MEEM de 27,4±1,99 e os homens 28,6±1,95. A precisão sobre 
a caracterização da ativação cerebral, em jovens, permite auxiliar diagnóstico 
neurológico específico e, no âmbito da Reabilitação Neurológica, permite estabelecer o 
dinamismo da ativação cerebral acerca de ambientes terapêuticos diversos. Além disso, 
uma maior compreensão acerca dos aspectos do funcionamento neural só pode ser 
alcançada incorporando sexo como uma variável biológica a ser observada. Nos últimos 
anos, houve uma maior atenção a estudos concentrados em ativação cerebral, a fim de 
identificar as diferenças entre gêneros. Nos potenciais de ativação cortical durante os 
jogos, observou-se que no jogo Balance bubble, a frequência de alfa, as médias das 
mulheres foram, em todos os canais, maiores que a dos homens. Houve diferença 
significativa entre os gêneros nos canais AF3 (p=0,016), F7(p=0,001), F3 (p=0,007), P8 
(p=0,001), FC6 (p=0,037), F4 (p=0,0001), F8 (p=0,001), AF4 (p=0,003). Na frequência 
beta, o comportamento das médias se repetiu, sendo maior a ativação das mulheres. 
Nesta frequência, houve diferença significativa nos canais AF3 (p=0,033), F7 (p=0,006), 
F3 (p=0,049), O2 (p=0,029), P8 (p=0,004), F4 (p=0,001), F8 (p=0,007) e AF4 (p=0,015). 
O jogo Balance bubble apresenta como demanda motora o deslocamento anterior do 
tronco durante todo o percurso, com pequenos desvios latero-laterais para afastar-se 
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dos obstáculos. Requer uma demanda cognitiva de divisão da atenção entre o 
deslocamento da bolha e o cuidado com os obstáculos que surgem de maneira 
inesperada. Diante dos resultados estatísticos encontrados, as mulheres apresentaram 
maior ativação cerebral, em ambas às ondas avaliadas. Houve diferença entre os 
grupos na ativação do córtex pré-frontal e frontal, tendo as mulheres apresentado maior 
ativação. A área pré-frontal, representada pela ativação dos canais AF3 e AF4 é 
apontada como aquela relacionada à seleção de uma resposta motora adequada 
baseada em um repertório motor já existente, além disto, está ligada a memória de 
trabalho ou operacional, relacionando-se com o planejamento da ação pretendida. 
Sendo esse jogo o primeiro do protocolo proposto, a maior ativação encontrada nas 
mulheres poderia ser explicada pelo fato desse gênero apresentar uma maior ativação, 
quando uma atividade cognitivo-motora está relacionada a uma questão emocional e 
exige maior atenção, podendo levar a uma maior excitação. Compreendendo que jogos 
iniciais de RV podem levar a um maior engajamento e situação de emoção, a ativação 
da região pré-motora pode ser maior nas mulheres, por elas recrutarem mais recursos 
mentais para integrar os componentes cognitivos e emocionais exigidos pela atividade. 
A área frontal (canais F3 e F4, F7 e F8) também está relacionada com as funções 
executivas, permitindo que os indivíduos captem os estímulos provenientes do ambiente 
e respondam adequadamente a eles, estando envolvidos no planejamento de 
estratégias motoras. Assim, é possível que o grupo das mulheres, durante realização 
do jogo Balance Bubble, apresente um maior estado de atenção e alerta, tanto para o 
recebimento das informações, durante a execução de seus movimentos, como também 
para a interpretação desses sinais, levando à possível mudança ou manutenção de seus 
movimentos. No jogo Pinguim slide, a média dos homens foi maior do que das mulheres, 
tanto para a frequência alfa, quanto para beta. Na frequência de alfa, houve diferença 
estatística significativa em todos os 14 canais. Já na frequência Beta, verificaram-se 
diferenças nos canais F3 (p=0,034), T7 (p=0,018), P7 (p=0,033), O2 (p=0,031), P8 
(p=0,025) e T8 (p=0,007). Na frequência de beta, a diferença nos canais 
correspondentes da região temporal (T7 e T8) e da região parietal (P8 e P7), região 
occipital direita (O2) e frontal esquerda (F3), apresentando os homens maior ativação. 
Esse comportamento pode ser justificado pela maior conectividade nos homens, 
relacionado às redes neurais de funções motoras, sensoriais e executivas. A demanda 
motora exigida por esse jogo é o rápido deslocamento do centro de gravidade latero-
lateralmente com os pés imóveis sobre a balança. O jogo exige a demanda cognitiva do 
planejamento de movimentos do personagem em direção aos alvos e requer uma rápida 
atenção de planejamento para execução do movimento. De acordo com o estudo 
Ingalhalikar (2014), os homens apresentam maior agilidade nas tarefas sensório-
motoras, corroborando com o resultado de ativação, encontrado no presente estudo. As 
observações sugerem que os cérebros masculinos são estruturados para facilitar a 
conectividade entre percepção e ação coordenada, enquanto cérebros femininos são 
projetados para facilitar a comunicação entre modos de processamento analítico e 
intuitivo. No jogo Soccer heading, as médias, para ambas as frequências analisadas, 
foram maiores no grupo dos homens. Na frequência alfa, houve diferença estatística 
para todos os canais e na faixa de Beta, houve diferença em 12 dos 14 canais 
analisados. No Soccer Heading o jogador tem como objetivo cabecear o maior número 
de bolas de futebol que são lançadas em várias direções. O avatar replica na tela os 
movimentos do jogador sobre a Wii Balance Board. Podem ser lançadas bolas ou 
cabeças de urso, de cores iguais, ou ainda chuteiras. O jogador precisa decidir, 
rapidamente, sobre deslocar-se ou permanecer parado, para evitar o choque dos 
objetos diferentes da bola contra ele, o que leva a perda de pontos. A cada bola 
cabeceada o jogador aumenta a sua pontuação. Dessa maneira a demanda motora 
desse jogo é o deslocamento do centro de massa latero-lateralmente com os pés 
imóveis, e, como demanda cognitiva, o rápido planejamento do movimento dos 
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personagens em direção ao alvo. Compreendendo que os homens apresentam uma 
melhor coordenação percepção-ação, em atividades virtuais que exigem planejamento 
rápido, neste jogo foi encontrado, no gênero masculino, um padrão de ativação maior 
em todos os canais, em ambas as ondas analisadas. Além disso, por ser um jogo de 
futebol levanta-se uma questão cultural. A representatividade do futebol para ao público 
masculino ganha força e pode estar atrelada a maior ativação cerebral, maior 
engajamento e motivação durante a terapia oferecida. Estudos apontam que, ao assistir 
partidas de futebol, há uma maior liberação de cortisol nos homens comparado as 
mulheres. No jogo Tight Rope, para ambas as frequências consideradas, as médias dos 
dois grupos foram próximas. Houve apenas diferença significativa para o canal F4, tanto 
para a frequência alfa (p=0,021) quanto para a frequência beta (p=0,039). Neste jogo o 
avatar precisa percorrer uma corda bamba que liga um prédio a outro. Em determinado 
ponto do percurso aparece um obstáculo e para vencê-lo o jogador precisa simular um 
pulo. O cenário não muda durante todo o caminho. Como demanda motora, o individuo 
precisa realizar uma marcha estacionária, sobre a Wii Balance Board, procurando 
manter o seu centro de gravidade dentro os limites de estabilidade. Para pular o 
obstáculo é necessário um movimento de tríplice flexão de membros inferiores, 
simulando um salto. Como demanda cognitiva é necessária a atenção para manter-se 
equilibrado e planejamento para chegar ao outro lado do percurso dentro do tempo 
estabelecido. Houve uma ativação cortical similar entre os grupos. Estudos sugerem 
que quando uma tarefa é realizada em um contexto de fundo emocionalmente neutro, 
com poucos estímulos, não são observadas diferenças na modulação cerebral. A 
diferença significativa, em ambas as frequências analisadas, apenas no canal F4, sendo 
a maior ativação em homens, pode ser traduzida como o aumento do esforço neural na 
região frontal direita, justificada pelo aumento da atenção, foco ou demanda cognitiva a 
ser imposto pela RV para a execução bem-sucedida da tarefa (Pacheco et al., 2017). 
No jogo Table tilt nas duas frequências, alfa e beta, a média do grupo dos homens é 
maior que do grupo das mulheres, no entanto na frequência de beta essas médias estão 
mais próximas. Houve diferença significativa, na faixa de alfa, em 12 dos 14 canais 
analisados. E na faixa de beta, nos canais: AF3 (p=0,040), F3 (p=0,016), FC5 (p=0,026), 
T7 (p=0,008), P7 (p=0,002), O1 (p=0,003), O2 (p=0,044), FC6 (p=0,0001), F4 (p=0,001) 
e AF4 (p=0,004). Houve maior esforço neural dos homens para o jogo em questão e o 
padrão de ativação encontrado parece ser semelhante ao verificado no jogo Penguim 
Slide e Soccer Heading. Esse jogo corresponde a uma plataforma com orifícios e bolas 
sobre ela. O objetivo do jogador é encaixar as bolas nos orifícios e evitar que elas caiam 
da plataforma, dentro do tempo determinado pelo jogo, por meio de inclinações na 
mesma que são feitas com os deslocamentos do peso corporal sobre Wii Balance 
Board. À medida que o jogador avança de fase mais bolas e orifícios vão surgindo, 
aumentando progressivamente o grau de dificuldade do jogo. O jogador só passa de 
fase se conseguir encaixar todas as bolas apresentadas no tempo determinado. A cada 
fase completada o jogador acumula pontos. Estímulos visuais e sonoros reforçam que 
o objetivo foi atingido. Como demanda motora é necessário deslocamento 
multidirecionais, lento e controlado do centro de massa, mantendo os pés imóveis. 
Como demanda cognitiva planejar movimentos a fim de alcançar os alvos em um tempo 
limite. Diante de tantos estímulos envolvidos durante a realização do jogo Table Tilt, as 
maiores medias de potencial de ativação em homens, também pode ser justificado pela 
sua maior conectividade, em ambas as frequências analisadas, relacionado às redes 
neurais de funções motoras, sensoriais e executivas. 
 
Conclusão 
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A exposição imediata a RV provoca uma ativação cerebral diferente entre os gêneros, 
de acordo com as características do jogo escolhido. As maiores médias de potencial de 
ativação em homens, para as bandas de frequência alfa e beta, foram encontradas em 
jogos que exigiam maior coordenação entre percepção e ação, em geral, jogos que 
demandavam agilidade, como o Penguim Slide, Soccer Heading e Table Tilt. Apenas no 
primeiro jogo, Balance Bubble, as mulheres apresentaram maiores médias de potencial 
de ativação. O jogo Tight Rope, por ser um jogo de poucos estímulos e poucas 
oscilações, levou a um padrão de ativação semelhante entre homens e mulheres. 
Observa-se a necessidade de promover um embasamento acerca das diferenças 
corticais entre os gêneros, demonstrados pela RV, potencializando assim a sua 
aplicabilidade clínica e corroborar com dados que auxiliem no desenvolvimento de jogos 
e ambientes virtuais que possibilitem explorar as potencialidades específicas do gênero. 
Participar do grupo de pesquisa me trouxe experiencias engrandecedoras e 
esclarecedoras, me mostrando novas possibilidades de desenvolver, num futuro 
próximo, trabalhos científicos, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da 
ciência. Tive a oportunidade inigualável de apresentar trabalho no congresso 
internacional de envelhecimento humano (CIEH) realizado na cidade Campina 
Grande/PB, onde pude trocar experiências com profissionais, alunos e professores de 
áreas distintas e diversos lugares do Brasil e do mundo. Essa integração foi bastante 
enriquecedora, pois fui muito solicitado pelos avaliadores e público em geral a falar 
sobre como se desenvolveu o estudo, tal interesse demonstra o quão importante esta 
sendo as pesquisas voltadas para uso da RV na reabilitação e treinamento de indivíduos 
e, que a compreensão do funcionamento e adaptações cerebrais que ocorrem nas 
diversas atividades realizadas no nosso cotidiano, se fazem necessárias para 
planejamento e elaboração de intervenções futuras, levando em consideração as 
diferenças comportamentais entre gêneros, idade, grau de instrução, estado emocional, 
entre outras. As palestras apresentadas neste congresso me trouxe uma visão mais 
ampla e atualizada a respeito das perspectivas, frustrações e necessidades dessa nova 
geração de idosos, que esta cada vez mais exigente e ativa, tanto no sentido do lazer 
quanto em atividades laborais e cotidianas, assim a RV também se mostra como uma 
ótima alternativa para trabalhar com esse público específico. 
 
Referências 

 
Aspinall P, Mavros P, Coyne R., Roe J. The urban brain: analysing outdoor physical 
activity with mobile EEG. Br J Sports Med 2013 Feb; 49(4): 272-6. Badcock, NA, 
Mousikou P, Mahaja Y, Lissa P, Thie J, McArthur G. Validation of the Emotiv Epoc® 
EEG gaming system for measuring research quality auditory ERPs. PeerJ 2013; 1: e38. 
Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci SR, Juliano Y. O mini-exame do estado mental 
em uma população geral: impacto da escolaridade. Arq Neuropsiquiatr 1994; 52(1): 1-
7. Blinowska K, Durka P. Electroencephalography (EEG). Wiley Encyclopedia of 
Biomedical Engineering. 2006. Chang Y, Ku L, Chen H. Sex differences in humor 
processing: An event-related potential study. Brain and Cognition 2018; 120: 34–42. 
Dachtler J, Fox K. Do cortical plasticity mechanisms differ between males and females? 
J Neurosci Res 2017; 95(1-2): 518-526. Delorme A, Makeig S. EEGLAB: an open source 
toolbox for analysis of singletrial EEG dynamics including independent component 
analysis. J Neurosci Meth 2004; 134: 9–21. Emotiv. Emotiv software development kit 
user manual for release 1.0.0.3. HongKong: Emotiv Ltd, 2011. Eric RK, Schwartz TM, 
Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Princípios de neurociências. 5. ed. São Paulo: Artmed. 
2014. Ganesh S, Van Schie HT, de Lange FP, Thompson E, Wigboldus DH. How the 
Human Brain Goes Virtual: Distinct Cortical Regions of the Person Processing Network 
are Involved in Self-Identification With Virtual Agents. Cerebral Cortex 2012; 22: 1577-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2040 

 

1585. Glaser E, Mendrek A, Germain M, Lakis N, Lavoie ME. Sex differences in memory 
of emotional images: a behavioral and electrophysiological investigation. Int J 
Psychophysiol 2012 Jul; 85 (1): 17-26. Haufler AJ, Spalding TW, Santa Maria DL, 
Hatfield BD. Neuro-cognitive activity during a self-paced visuospatial task: comparative 
EEG profiles inmarksmen and novice shooters. Biological Psychology 2000; 53: 131–
160. Ingalhalikar M, Smith A, Parker D, Satterthwaite TD, Elliott MA, Ruparel K, 
Hakonarson H, Gur RE, Gur RC, Verma R. Sex differences in the structural connectome 
of the human brain. Proc Natl Acad Sci 2014; 111: 823–828. Jausovec N, Jausovec K. 
Gender related differences in visual and auditory processing of verbal and figural tasks. 
Brain Res 2009; 1300: 135-45. Kim SC, Lee MH. The Effect of Alpha Rhythm Sleep on 
EEG Activity and Individuals’ Attention. J Phys Ther Sci 2013; 25: 1515–1518. Kolb B, 
Whishaw Q. Neurociência do Comportamento. Manole. SP. 1ed. 2002. 11: 432-441. Luft 
C, Andrade A. A pesquisa com EEG aplicada à área de aprendizagem motora. Rev Port 
Cien Desp 2006; 6(1): 106-115. Malinowska U, Chatelle C, Bruno MA, Noirhomme Q, 
Laureys S, Durka PJ. Electroencephalographic profiles for differentiation of disorders of 
consciousness. Biomedical Engineering Online 2013; 12:109. Machado A, Haertel LA. 
Neuroanatomia Funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. McCarthy MM, Pickett LA, 
VanRyzin JW, Kight KE. Surprising origins of sex differences in the brain. Horm Behav 
2015 Nov; 76: 3-10. Mendes FAS, Pompeu JE, Lobo AM, da Silva KG, Oliveira TP, 
Zomignani AP et al. Motor learning, retention and transfer after virtual reality-based 
training in Parkinson’s disease – effect of motor and cognitive demands of games: A 
longitudinal, controlled clinical study. Physiotherapy 2012; 98(03), 217-223. Merians AS, 
Jack D, Boian R, et al. Virtual reality - augmented rehabilitation for patients following 
stroke. Phys Ther. 2002; 82(9): 898-915. Peñasco-Martín B, de los Reyes-Guzmán A, 
Gil-Agudo Á et al. Application of virtual reality in the motor aspects of neurorehabilitation. 
Rev Neurol 2010; 51(8): 481-488. Pacheco TBF, Rego IA, Campos TF, Cavalcanti 
FADC. Brain activity during a lower limb functional task in a real and virtual environment: 
A comparative study. Neurorehab 2017; 40(3): 391-400. Quandt LC, Marshall PJ, 
Shipley TF, Beilock SL, Goldin-Meadow S. Sensitivity of alpha and beta oscillations to 
sensorimotor characteristics of action: An EEG study of action production and gesture 
observation. Neuropsychologia 2012; 50: 2745–2751. Ramos-Loyo J, Angulo-Chavira 
A, Llamas-Alonso LA, González-Garrido AA. Sex differences in emotional contexts 
modulation on response inhibition. Neuropsychologia 2016; 91: 290–298. Rubia K, Lim 
L, Ecker C, Halari R, Giampietro V, Simmons A, Brammer M, Smith A. Effects of age 
and gender on neural networks of motor response inhibition: from adolescence to mid-
adulthood. Neuroimage 2013 Dec; 83: 690-703. Sauerbier A, Lenka A, Aris A, Pal PK. 
Nonmotor Symptoms in Parkinson's Disease: Gender and Ethnic Differences. Int Rev 
Neurobiol. 2017; 133: 417-446. Schomer DL, Silva FHL. Niedermeyer’s 
electroencephalography: basic principles, clinical application and related fields. 6 Ed. 
Philadelphia: LWW; 2011. Tunc B, Solmaz B, Parker D , Satterthwaite TD , Elliott MA , 
Calkins ME, et al. Establishing a link between sex-related differences in the structural 
connectome and behavior. Van der Meij L, Almela M, Hidalgo V, Villada C, Ijzerman H, 
van Lange PA, Salvador A. Testosterone and cortisol release among Spanish soccer 
fans watching the 2010 World Cup final. PLoS One 2012; 7(4): e34814. Valipour S, 
Shaligram D, Kulkarni GR. Detection of an Alpha Rhythm of EEG Signal Based On 
EEGLAB. Journal of Engineering Research and Applications 2014; 4(1): 154–159. 
Wagner R, Piovesan S, Passerino L, Lima J. Desenvolvendo Ambientes de Realidade 
Virtual Uitilizando OpenSim. 90.20 Bb. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2041 

 

CÓDIGO: SB0850 

AUTOR: ITALO GUSTAVO MARTINS CHIMBINHA 

COAUTOR: ANIELLE DO NASCIMENTO JÁCOME 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

 

 

TÍTULO: OS TRANSTORNOS ALIMENTARES E AS MANIFESTAÇÕES BUCAIS 

Resumo 

Os transtornos alimentares -anorexia e bulimia nervosas- são enfermidades 
psiquiátricas debilitantes, caracterizadas por um distúrbio persistente nos hábitos 
alimentares ou nos comportamentos de controle de massa corporal. O cirurgião-dentista 
tem atribuições importantes no diagnóstico e no tratamento das lesões decorrentes. 
Objetivos: Avaliar, dentre alunos adolescentes -13 a 18 anos- de três escola pública de 
ensino médio em Natal-RN, os que têm transtornos alimentares, descrever e investigar 
as manifestações odontológicas relacionadas. Metodologia: Devido à origem 
multifatorial dos transtornos alimentares e a forma silenciosa como se apresentam, foi 
utilizado um questionário autoaplicável, o sobre imagem corporal que atestou a relação 
dos estudantes com sua própria imagem. Resultados: Dos 264 escolares que 
responderam o questionário, 25 apresentavam algum transtorno de imagem. 
Conclusões: Os episódios de regurgitação (indução de vômitos) associados a má 
nutrição e incorreta higienização da cavidade oral podem ocasionar o aparecimento de 
alterações bucais. O cirurgião-dentista deve estar apto a reconhecer tais manifestações 
e, dessa maneira, acionar outros profissionais da área da saúde em uma abordagem 
multidisciplinar visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa afetada, tratando 
suas sequelas e ajudando-a a superar suas necessidades. 
 
Palavras-chave: Transtornos da alimentação. Manifestações bucais. Saúde bucal. 

TITLE: ORAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH FOOD DISORDERS 

Abstract 

Eating disorders - anorexia and bulimia nervosa - are debilitating psychiatric disorders 
characterized by a persistent disorder in eating habits or body mass control behaviors. 
The dental surgeon has important roles in the diagnosis and treatment of the resulting 
injuries. Objectives: To evaluate, among adolescent students - 13 to 18 years old - from 
three public high school in Natal-RN, those who have eating disorders, describe and 
investigate the related dental manifestations. Methodology: Due to the multifactorial 
origin of eating disorders and the silent way they present themselves, a self-administered 
questionnaire, the body image questionnaire that attested the students' relationship with 
their own image, was used. Results: Of the 264 students who answered the 
questionnaire, 25 had some imaging disorder. Conclusions: Episodes of regurgitation 
(induction of vomiting) associated with malnutrition and incorrect oral cavity hygiene can 
cause the appearance of oral alterations. The dental surgeon must be able to recognize 
such manifestations and, thus, engage other health professionals in a multidisciplinary 
approach aimed at improving the quality of life of the affected person, treating their 
sequelae and helping them to overcome their needs. 
 
Keywords: Eating disorders. Oral manifestations. Oral health. 
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Introdução 

Em busca do padrão estético de beleza corporal exigido pela sociedade contemporânea, 
que associa magreza e beleza à juventude, as desordens alimentares apresentam-se 
como uma das respostas à busca frenética pelo corpo perfeito, em detrimento dos 
transtornos fisiológicos e psicológicos1. Essas desordens alimentares, caracterizam-se 
por um distúrbio persistente nos hábitos alimentares ou nos comportamentos de controle 
de massa corporal. São também definidos como desvios do comportamento alimentar, 
que podem levar, por exemplo, ao emagrecimento extremo. Entre esses transtornos 
destacam-se a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que atingem principalmente 
adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, podendo ocasionar graves danos 
biológicos, psicológicos e odontológicos2. A anorexia define-se como uma aversão à 
comida, devido a causas psicológicas com perda de apetite, que levam a uma perda de 
peso severa. Suas principais caraterísticas são: evitar a comida, peso baixo (15-30% 
abaixo do peso normal; imagem corporal distorcida, preocupação com calorias, medo 
de ganhar peso; vómitos e exercício excessivo; amenorreia e perda de interesse sexual 
(nas mulheres). 3Segundo o DSM - V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) e o CID 10 (Classificação Internacional das Doenças), a anorexia nervosa 
pode apresentar dois tipos clínicos, conhecidos como restritiva e purgativa4. Durante os 
últimos três meses, no tipo restritiva, o indivíduo não se envolve em episódios 
recorrentes de compulsão alimentar ou comportamento purgativo (vômitos auto 
induzidos ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas), sendo a perda de peso 
seja conseguida essencialmente por meio de dieta, jejum e/ou exercício excessivo. 
Enquanto que na purgativa, nos últimos três meses, o indivíduo se envolve em episódios 
recorrentes de compulsão alimentar purgativa5. Já bulimia nervosa é mais difícil de ser 
reconhecida, pois os indivíduos em geral sentem vergonha de seus problemas 
alimentares e tentam esconder os sintomas. Caracterizando-se por uma ingestão 
compulsiva e rápida de grande quantidade de alimentos, alternando-se com 
comportamentos dirigidos a evitar o ganho de peso, como por exemplo, vomitar, usar 
excessivamente laxantes e diuréticos, períodos de restrição alimentar severa ou prática 
de exercício físico intenso6.7,8. De acordo com a OMS, numa amostra de 21.124 
pessoas em 14 países diferentes, as estimativas médias de prevalência vitalícia da 
bulimia nervosa são de 1%. A incidência de novos casos é relatada como sendo pelo 
menos 12 por 100.000 indivíduos por ano, surgindo em média aos 20 anos e mais 
evidenciado no sexo feminino9. Já a anorexia nervosa, estima-se que a mesma acometa 
1% das mulheres entre 12 e 25 anos, sua incidência varia de 0,24 a 7,3 casos para cada 
100.000 indivíduos por ano, com a faixa etária média de surgimento entre 14 e 18 
anos10. Sendo a incidência em ambos os transtornos maior com a melhoria das 
condições socioeconômicas9,10.As primeiras manifestações clínicas dos transtornos 
alimentares surgem normalmente, seis meses após o aparecimento da doença e, em 
grande parte das situações, a cavidade oral é o local em que se revelam 
primeiro11.Como manifestações na cavidade bucal pode-se observar eritema de palato, 
faringe e gengiva; lesões na língua e perimólise, tendo uma prevalência maior pelas 
faces palatinas de incisivos superiores. Há também um aumento do índice de cárie, 
hipertrofia das glândulas parótidas e das glândulas submandibulares, em casos mais 
graves1. Sendo assim, o Cirurgião-Dentista pode ser um dos primeiros profissionais da 
área da saúde a identificar e diagnosticar os transtornos alimentares, devendo esse 
estar apto para reconhecer seus sinais e sintomas, como também estar preparado para 
um manejo adequado do paciente10. Logo, buscou-se nesse trabalho uma maior 
compreensão a respeito dos transtornos alimentares, suas manifestações orais e como 
tratá-las. 
 
Metodologia 
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Estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado em três escola pública de ensino 
médio na cidade de Natal-RN com amostra de conveniência formada por alunos da 
referida escola. Das quais, tinha um total de 1200 alunos matriculados. Dos 1200 
adolescentes matriculadas nos colégios e pertencentes à faixa etária compreendida 
pelo estudo, 1150 estavam no dia da entrega do questionário para a triagem/seleção 
iniciais. Desses, 264 entregaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
assinado pelo responsável e participaram da coleta dos dados. A amostra caracterizou-
se por 119 meninos (45%) e 145meninas (55%) com idades entre 10 e 18 anos. Foram 
considerados critérios de inclusão: escolares, de ambos os sexos, cursando o ensino 
médio na faixa etária da adolescência. Como critérios de exclusão foram levados em 
conta aquelas pessoas cuja não responderam corretamente o questionário inicialmente 
proposto, que pertenciam a outra faixa etária. A coleta de dados em questão teve como 
número do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa: 093795/2017. Previamente à 
coleta de dados foi estabelecido um contato inicial com o contato inicial com a direção 
das escolas, e segundo momento com os estudantes em que os mesmos foram 
informados e esclarecidos quanto à realização dos procedimentos necessários do 
estudo e do que se trata os transtornos alimentares, os deixando livres desde esse 
momento para recebimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 
o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para os menores de 18 anos para 
autorização pelos pais de seus filhos participarem da pesquisa. Devido à origem 
multifatorial dos transtornos alimentares e a forma silenciosa como os mesmos se 
apresentam, foi necessária uma avaliação para identificar inicialmente os indivíduos da 
amostra. O instrumento de coleta usado na primeira parte da pesquisa foi um formulário 
validado autoaplicável, o “Questionário Sobre o Corpo” (Body Shape Questionnaire - 
BSQ). A qual, serviu para seleção e recrutamento dos participantes da amostram. 
Apesar desse instrumento não poder substituir uma entrevista clínica para se fazer o 
diagnóstico, o BSQ mede as preocupações com a forma do corpo, autodepreciarão 
devido a aparência física e a sensação de estar "gorda". As medidas psicométricas do 
BSQ são muito promissoras e essa escala é muito útil para identificar pacientes com 
transtorno alimentar, uma vez que sinaliza para o reconhecimento desta condição12. O 
mesmo é um teste de autopreenchimento com 34 perguntas para serem respondidas 
segundo a escala LIKERT com escores de 1 a 6 (1 - nunca, 2 - raramente, 3 - às vezes, 
4 - frequentemente, 5 - muito frequentemente, 6 – sempre). De acordo com a resposta 
marcada, o valor do número correspondente à opção feita é computado como ponto 
para a questão (por exemplo: nunca vale um ponto). O total de pontos obtidos no 
instrumento é a soma de cada resposta marcada e reflete os níveis de preocupação 
com a imagem corporal. Obtendo resultado menor ou igual a 110 pontos, é constatado 
um padrão de normalidade e tido como ausência de distorção da imagem corporal. 
Resultado entre 110 e 138 pontos é classificado como leve distorção da imagem 
corporal; entre 138 e 167 é classificado como moderada distorção da imagem corporal; 
e acima de 167 pontos a classificação é de presença de grave distorção da imagem 
corporal. As informações obtidas por esse formulário ajudaram na composição da 
amostra. Após aplicação e análise do questionário (BSQ), os indivíduos que atingiram 
167 pontos, ou mais, seriam selecionados para fazer parte da amostra e convidados a 
responder a uma série de questões que retrataram saúde, hábitos alimentares e de vida, 
que tiveram por objetivos conhecer a história médica pregressa e de vida do paciente. 
E posteriormente seriam submetidos a um exame clínico odontológico para diagnosticar 
todas as manifestações orais presentes. Entretanto, devido problemas como, encontrar 
escolas receptivas para realização da pesquisa, sendo por esse motivo a pesquisa ter 
se iniciado em sua prática apenas em março de 2019; indisponibilidade das escolas 
participantes de reunir os pais, em período ágil, para que fosse explicado do que se 
tratava a pesquisa e assim coletar em massa as assinaturas do TALE e TCLE 
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autorizando seus filhos, menores de 18 anos, a participarem da pesquisa; grande 
quantidade de alunos faltosos, a qual requeria muitos encontros na escola para entrega 
dos termos; baixo retorno por parte dos pais na assinatura dos termos e paralizações e 
liberação dos alunos para atividades extras fora da escola, inviabilizaram em a 
realização dos exames clínicos odontológicos para diagnóstico das manifestações orais 
daqueles alunos que sinalizaram para possível transtornos alimentares a partir do BSQ. 
Para a análise destes dados, foi utilizada a estatística descritiva, cujo objetivo básico é 
o de sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que 
se tenha uma visão global da variação desses valores, o mesmo organiza e descreve 
os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 
 
Resultados e Discussões 
 
Os resultados foram obtidos através da aplicação do questionário sobre a imagem 
corporal “Body Shape Questionnaire”. Nessa avaliação, foram analisados 264 escolares 
entre 13 anos e 18 anos, idade correspondente ao período de adolescência, entre eles 
145 do sexo feminino (55%) e 119 do sexo masculino (45%). Nota-se um decaimento 
considerável no número do espaço amostral final - 264- que comparado ao inicial - 
número de alunos presentes nas três escolas durante a estrega do TCLE e que 
aceitaram participar da pesquisa- 1150. Tal fato se deu em função da enorme dificuldade 
de retorno dos termos assinados pelos pais ou responsáveis por parte dos estudantes. 
Mesmo inicialmente firmando compromisso com a pesquisa, demostrando certo 
conhecimento do tema e até mesmo algum interesse pelo estudo, diversas eram as 
desculpas que justificavam a não devolução do termo. Mesmo havendo inúmeras visitas 
as escolas, em dias e horários alternados para relembra-los. Mesmo contanto com o 
apoio da direção e corpo docente das instituições que facilitaram a relação pesquisador- 
escolares, a adesão por parte desses últimos foi ainda insatisfatória e também a maior 
dificuldade encontrada na realização desse estudo. Tendo como base os questionários 
devolvidos, foi avaliado o IMC “Índice de Massa Corporal” classificando sua razão entre 
a peso e altura ao quadro dos participantes para estimar sua correlação com a 
composição corporal. Essa classificação se deu da seguinte forma: Muito abaixo do 
peso (Abaixo de 17); Abaixo do peso (Entre 17 e 18,49); Peso normal (Entre 18,5 e 
24,99); Acima do peso (25 e 29,99); Obesidade I (Entre 30 e 34,99); Obesidade II - 
severa (Entre 35 e 39,99) e Obesidade III - mórbida (Acima de 40). Notou-se que a 
maioria dos jovens se encontravam em uma situação de peso normal como esperado 
164 indivíduos (62%). A situação abaixo do peso ideal estava presente em 29 jovens e 
muito abaixo do peso em 24, representando (20%). Enquanto a situação de sobrepeso 
foi observada em (18%). As questões referentes ao BSQ “Body Shape Questionnaire” 
foram avaliadas seguindo o critério da escala de LIKERT com escores de 1 a 6 (1 - 
nunca, 2 - raramente, 3 - às vezes, 4 - frequentemente, 5 - muito frequentemente, 6 – 
sempre). A maioria dos entrevistados apresentou um padrão de normalidade 239 (91%), 
enquanto 25 (9%) apresentaram algum grau de distúrbios de distorção de imagem 
corporal, dentre os quais 80% são do sexo feminino e 20% são do sexo masculino. 
Pode-se observar nesse caso, uma acentuada prevalência do sexo feminino, vítima dos 
distúrbios de imagem. Esse cenário é proporcional e refletivo do comportamento 
também dúbio da sociedade e mídia em relação a como cada sexo enxerga seu corpo. 
Exercendo sempre uma pressão no sexo feminino que deve sempre corresponder as 
formas, formulas e padrões do dito ideal. Sendo a magreza o mais importante pre- 
requisito para um bem sucedido "corpo ideal". Esse cenário é ainda mais agravado, por 
se tratar de adolescentes. Faze caracterizada pela insegurança, impulsividade e 
construção da personalidade. Fazendo uma comparação entre o Body Shape 
Questionnaire e o Índice de Massa Corporal para avaliar a consequência dos distúrbios 
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psicossociais de imagem corporal, podemos avaliar que os indivíduos classificados com 
leve distúrbio de imagem corporal apresentaram 33,3% de sobrepeso, participantes com 
moderado distúrbio apresentaram 100% de sobrepeso e os de grave distúrbio 
apresentaram 50% abaixo do peso ideal. Ou seja, esses dados corroboram para afirmar 
as já conhecidas características físicas apresentadas por indivíduos vítimas de 
distúrbios de imagem. 
 
Conclusão 

 
Diante da importância dos distúrbios de imagem que incidem diretamente da relação 
psico- social e do bem estar físico e mental dos indivíduos afetados por ele e da 
importância dos dados coletados. É imprescindível mais investigações sobre esta 
temática, uma vez que pesquisas nessa área são extremamente relevantes na 
contribuição da busca de soluções que possam diagnosticar de forma efetiva os 
indivíduos portadores. O cirurgião-dentista deve estar apto a reconhecer tais 
manifestações e, dessa maneira, acionar outros profissionais da área da saúde em uma 
abordagem multidisciplinar visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa afetada, 
tratando suas sequelas e ajudandoa a superar suas necessidades por meio do Projeto 
Terapêutico Singular. 
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TÍTULO: Política e Gestão do Trabalho em Saúde um desafio do tamanho do SUS 

Resumo 

A descentralização na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) tem demandado dos 
gestores, nas diferentes esferas de governo, a identificação e definição de estratégias 
para resolução dos problemas e obstáculos envolvendo os Recursos Humanos em 
Saúde,indicando também, a necessidade do fortalecimento das práticas de gestão e 
educação nesse campo. O presente trabalho tem como objetivo descrever as principais 
dificuldades para o funcionamento dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho 
e da Educação das Secretarias de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Trata-se 
de uma pesquisa avaliativa de abordagens qualitativa. Os dados foram coletados por 
meio de formulário autoaplicável, utilizando o google forms. Os resultados a serem 
apresentados contemplam informações sobre as dificuldades da estrutura 
organizacional, pessoal ocupado, instalações, mobiliário, equipamentos e recursos 
orçamentários e financeiros dos 27 setores de gestão do trabalho identificados na 
pesquisa. Com base nessas dificuldades e obstáculos já citados é possível perceber 
que existe a necessidade de adequação das condições de trabalho e maior investimento 
político e financeiro nos setores de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde dos 
estados, para que se possa fortalecer, implantar e implementar ações resolutivas à 
gestão do SUS. 

 
Palavras-chave: Gestão. Trabalho. Educação. Saúde. 

TITLE: HEALTH WORK POLICY AND MANAGEMENT A SUS SIZE CHALLENGE 

Abstract 

Decentralization in the management of the Unified Health System (SUS) has required 
managers in different spheres of government to identify and define strategies to solve 
problems and obstacles involving Human Resources in Health, also indicating the need 
to strengthen management and education practices in this field. This paper aims to 
describe the main difficulties for the functioning of the sectors responsible for Labor 
Management and Education of the Health Secretariats of the South and Southeast of 
Brazil. It is an evaluative research of qualitative approaches. Data were collected through 
self-applicable form using google forms. The results to be presented include information 
about the difficulties of the organizational structure, occupied personnel, facilities, 
furniture, equipment and budgetary and financial resources of the 27 work management 
sectors identified in the research. Based on these difficulties and obstacles already 
mentioned, it is possible to realize that there is a need for adequate working conditions 
and greater political and financial investment in the states' Labor Management and 
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Health Education sectors, so that they can be strengthened, implemented and 
implemented. resolutive actions to SUS management. 

 
Keywords: Management. Job. Education. Cheers. 

Introdução 

A descentralização na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) tem demandado dos 
gestores, nas diferentes esferas de governo, a identificação e definição de estratégias 
para resolução dos problemas e obstáculos envolvendo os Recursos Humanos em 
Saúde, indicando também, a necessidade do fortalecimento das práticas de gestão e 
educação nesse campo. De acordo com Machado (2009), a gestão do trabalho e da 
educação na saúde conquistou relevância Nacional e tornou-se elemento fundamental 
para implementação e consolidação do SUS. 
  
Por meio da publicação do relatório final da 12ª Conferência Nacional de Saúde no ano 
de 2004, foi possível observar o uso do termo "gestão do trabalho" em substituição a 
expressão "recursos humanos". Com a reestruturação do Ministério da Saúde (MS), foi 
criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), através 
do Decreto nº 4.726, de 9 de junho de 2003, tendo como principal instrumento federal 
para mobilizar as ações gerenciais no campo do trabalho e da formação, visando 
valorizar e qualificar os trabalhadores da área (MAGNAGO, et al 2017). 
  
Dentre os principais objetivos propostos pela SGTES, encontra-se a necessidade de 
implementar uma política de valorização do trabalho no SUS, passando-se, dessa 
forma, a considerar a gestão do trabalho como uma questão estratégica, desse modo 
promover a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde (BRASIL, 
2012). 
  
Da mesma forma os objetivos visam elaborar e propor políticas de formação e de 
desenvolvimento profissional para essa área; assim também planejar, coordenar e 
apoiar as atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde; bem 
como, planejar e coordenar ações, visando à integração e ao aperfeiçoamento da 
relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do SUS, entre outros, objetivos 
importantes que contribuem no fortalecimento da gestão e efetivação das políticas 
públicas de saúde (BRASIL, 2012). 
  
A partir disso, é possível constatar que a gestão do trabalho passou por diversas 
transformações ao longo dos anos, no qual alcançou várias conquistas, tendo vetores 
positivos que têm sustentado até os dias atuais, da mesma forma a educação na saúde 
conquistou seu espaço no decorrer dos anos contribuindo na qualificação dos 
profissionais da saúde, assim como no processo de educação permanente (VIANA, 
MARTINS, FRAZÃO, 2018). 
  
No entanto, até os dias atuais as secretarias de saúde ainda não conseguiram, em todo 
território nacional, atender de forma integral e adequada as diretrizes e princípios do 
SUS estabelecidos na Constituição Federal de 1988, não conseguindo alcançar as 
perspectivas de qualidade da gestão dos serviços a elas exigidas, através de seus 
objetivos estabelecidos (MOYSES, MACHADO, 2010). Vale destacar que a Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde vem enfrentando várias dificuldades, obstáculos e 
ameaças, pelo fato de não está efetivada nas secretarias municipais e estaduais de 
saúde. 
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Este trabalho é um recorte da pesquisa Análise das políticas e ações do campo da 
gestão e regulação do trabalho, implantado no âmbito estadual do SUS, realizada pelo 
Observatório de Recursos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Observatório RH/UFRN). 
  
Acredita-se que a investigação sobre essas estruturas tornará visível a falta ou não de 
reordenamento de seus espaços, a escassez de recursos humanos necessários à 
implantação efetiva das políticas de gestão e de valorização dos trabalhadores e as 
dificuldades para implantação e implementação de seus programas, projeto ou ações. 
  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo descrever as principais dificuldades para 
o funcionamento dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho e da Educação das 
Secretarias de Saúde Estaduais das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 
Metodologia 

 

Pesquisa avaliativa de abordagens qualitativa acerca das dificuldades no funcionamento 
dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das 
secretarias estaduais do Sistema Único de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Os dados foram coletados por meio de formulário autoaplicável, utilizando o google 
forms. 

  

Participaram da pesquisa todas as Secretarias de Saúde Estaduais dessas regiões que 
respondam ao convite da coordenação da pesquisa. O formulário foi estruturado com 
questões fechadas sendo encaminhado online para todas as Secretarias de Saúde que 
aceitarem o nosso convite firmando a Carta de Anuência. 

  

No período de coleta dos dados da pesquisa foram preenchidos 27 formulários pelas 
equipes dos setores de gestão do trabalho das secretarias estaduais de saúde. Para as 
questões fechadas, a análise dos dados foi realizada através de uma abordagem 
quantitativa mediante o software Statistic Package for Social Sciences (SPSS) for 
Windows versão 20.0. O projeto da pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética do 
HUOL/UFRN com parecer de número 2.591.510. 

 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados a serem apresentados contemplam informações sobre as dificuldades da 
estrutura organizacional, pessoal ocupado, instalações, mobiliário, equipamentos e 
recursos orçamentários e financeiros dos 27 setores de gestão do trabalho identificados 
na pesquisa. 
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Na avaliação de 22 das 27 equipes das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) que 
participaram da pesquisa, mostrou que a quantidade de profissionais no setor de gestão 
do trabalho é insuficiente para o desenvolvimento das atividades, ou seja, 81,5% das 
secretarias possuem déficit de pessoal. Conforme, Martins e Waclawovsky, 2015 a falta 
de planejamento e de recursos humanos pode comprometer seriamente a gestão, 
acarretando em ações desnecessárias e que não atendam aos interesses dos usuários 
dos serviços de saúde. 

  

No que diz respeito às instalações, mobiliário e equipamentos do setor de gestão do 
trabalho, também apresentou um déficit na quantidade de salas, de móveis e 
equipamentos de escritório e equipamentos de informática, necessitando ser adequada 
para melhor execução do processo de trabalho. Os dados também revelaram que 51,8% 
dos Setores de Gestão do Trabalho das Secretarias Estaduais de Saúde estão atuando 
em salas inadequadas, com equipamentos e móveis de escritório insuficiente e 
inadequados (53,3%). Em relação à quantidade de móveis e equipamentos de 
informática, os dados mostraram que 55,6% Setores de Gestão do Trabalho não têm o 
suficiente para desenvolver um bom trabalho. Outra dificuldade mencionada pelos 
setores de Gestão do Trabalho foi à insuficiência de recursos orçamentários e 
financeiros para o desenvolvimento das atividades planejadas. 

  

Em outros estudos realizados pelo Observatório RH/UFRN, com a finalidade de avaliar 
o diagnóstico das estruturas de gestão do trabalho e da educação na saúde do SUS 
direcionados para as regiões Centro-Oeste e Norte, apresentaram resultados 
compatíveis e similares com os dessa pesquisa, no que refere ao número insuficiente 
de servidores e funcionários no setor, deficiência na estrutura física e recursos 
financeiros insuficientes para ações educativas. A partir disso nota-se que as 
dificuldades apresentadas passam a ser uma realidade de várias secretarias em regiões 
diferentes (CASTRO et al., 2016). 

 
Conclusão 

 

Com base nessas dificuldades e obstáculos já citados é possível perceber que existe a 
necessidade de adequação das condições de trabalho e maior investimento político e 
financeiro nos setores de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde dos estados, 
para que se possa fortalecer, implantar e implementar ações resolutivas à gestão do 
Sistema Único de Saúde. Diante disso é possível constatar a importância de se fazer o 
gerenciamento e aplicação dos recursos orçamentários e financeiros de forma 
planejada e de acordo com as necessidades dos setores. 

  

Portanto, todas as dificuldades apontadas, reforçam a necessidade de mais estudos 
voltados para essa temática, com a finalidade de conquistar melhor organização e 
autonomia do setor para dar conta das suas responsabilidades no que se propõe o SUS. 
Espera-se que os conhecimentos e as informações sistematizadas nesta pesquisa, 
possibilitem propostas na perspectiva de melhorar a atuação dos setores de gestão do 
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trabalho e da educação das secretarias estaduais de saúde, tendo em vista apoiar a 
qualificação da gestão. 
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TÍTULO: Associação do estado nutricional antropométrico e estadiamento em pacientes 

oncológicos hospitalizados 

Resumo 

O estado nutricional de pacientes oncológicos está intimamente associado à 
mortalidade no câncer, pois prejudica a função imunológica, aumentando o risco de 
infecções e metástase. Identificar antecipadamente o risco nutricional que pacientes 
oncológicos possam vir apresentar é importante para evitar um estado crítico dele e a 
progressão da doença. Neste sentido, o presente estudo pretende investigar se os 
pacientes que possuem estadiamento mais avançado do câncer tem pior estado 
nutricional mediante parâmetros antropométricos. Os resultaram mostraram que a 
maioria dos pacientes encontravam-se eutróficos (66%), de acordo com o IMC. Apesar 
disso, houve perda de peso significativa em mais da metade dos pacientes, em um 
período de 6 meses. Quanto ao estadiamento, observaram-se resultados semelhantes 
para T3 e T4. No que diz respeito a perda de peso, os indivíduos em T4 apresentaram 
maiores perdas nos últimos meses, com média de 15 kg em um intervalo de 6 meses. 
De acordo com os dados preliminares, podemos confirmar que quanto maior o estágio 
do câncer maior o grau ou risco de desnutrição e por isso, é importante usar diferentes 
parâmetros para avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos, uma vez que 
utilizar apenas um parâmetro pode mascarar resultados. Além disso, uma boa avaliação 
possibilita um diagnóstico diferencial e fidedigno, bem como, uma intervenção 
nutricional individualizada. 
 
Palavras-chave: Câncer, estadiamento, estado nutricional, 

TITLE: ASSOCIATION OF ANTHROPOMETRIC NUTRITIONAL STATE AND STATION 

IN HOSPITALIZED ONCOLOGICAL PATIENTS 

Abstract 

The nutritional status of cancer patients is closely associated with cancer mortality, as it 
impairs the imune function, increasing the risk of infections and metastasis. Early 
identification of the nutritional risk that cancer patients may present is important to avoid 
a critical condition and the progression of the disease. In this sense, the present study 
intends to investigate whether patients with more advanced cancer staging have worse 
nutritional status through anthropometric parameters. The results showed that most 
patients were eutrophic (66%), according to BMI. Nevertheless, there was significant 
weight loss in more than half of the patients within 6 months. As for staging, similar 
results were observed for T3 and T4. With regard to weight loss, individuals on T4 have 
experienced greater losses in recent months, averaging 15 kg over a 6-month interval. 
According to preliminary data, we can confirm that the higher the stage of cancer, the 
greater the degree or risk of malnutrition, so it is important to use different parameters to 
assess the nutritional status of cancer patients, since using only one parameter can mask 
results. In addition, a good assessment enables reliable and differential diagnosis as well 
as individualized nutritional intervention 
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Introdução 
O câncer é uma enfermidade caracterizada pelo crescimento maligno e desordenado 
de células capazes de penetrar e se espalhar por tecidos e órgãos. São vários os fatores 
que influenciam o aparecimento desta doença genética, sejam eles externos, como 
ingestão de álcool, uso do tabaco, obesidade, sedentarismo; ou internos, como 
mutações que levam a alterações na expressão e na função dos genes do hospedeiro 
(BRASIL, 2015). 

A estimativa mundial mostra que em 2012 ocorreram cerca de 14 milhões de novos 
casos de câncer e 8,2 milhões de óbitos. Sendo as maiores taxas observadas em países 
desenvolvidos, onde predomina-se os cânceres associados a urbanização e ao 
desenvolvimento (pulmão, próstata, mama feminina, cólon e reto) (FERLAY et al., 2013). 
No Brasil, a estimativa para 2018-2019 são 600 mil novos casos de câncer, para cada 
ano (INCA, 2018). Por isso, o câncer é considerado um problema de saúde pública 
(BRASIL, 2015). 

O estado nutricional está intimamente associado à mortalidade no câncer, pois prejudica 
a função imunológica, aumentando o risco de infecções e metástase. A desnutrição 
como estado crônico ou agudo também contribui para a mudança na composição 
corporal e pode reduzir a eficácia terapêutica de alguns medicamentos, além de 
aumentar a resposta inflamatória sistêmica (LIU et al., 2017). Em pacientes com câncer 
submetidos à radioterapia ou quimioterapia, uma desnutrição leve (perda de peso 
<10%) já é suficiente para se relacionar a um mau prognóstico (MA, LI et al., 2017). 

Por isso, é importante que após o diagnóstico histológico seja realizado o estadiamento 
para definir a conduta e prognóstico. O estadiamento descreve aspectos do câncer, 
como localização e disseminação, ajudando, assim, na prevenção do diagnóstico e na 
escolha do tratamento (DE OLIVEIRA et al., 2019). Existe uma série de sistemas de 
estadiamento oncológico utilizados, porém o mais conhecido é o Tumor, Node and 
Metastasis (TNM) desenvolvido pela American Joint Committee on Cancer (AJCC) em 
colaboração com a Union for International Cancer Control (UICC). A partir dele, os 
cânceres são classificados de acordo com o tamanho e a extensão do tumor primário 
(T), envolvimento dos linfonodos regionais (N) e a presença ou ausência de metástases 
a distância (M) (EDGE e COMPTON, 2010). 

Dependendo do estadiamento, muitos pacientes podem apresentar perda de peso 
involuntária (SILVA et al., 2018) e consequentemente, ter uma piora na qualidade de 
vida, por isso, o acompanhamento nutricional é de extrema importância e deve ser 
realizado no momento da internação ou logo após o diagnóstico, repetindo com certa 
regularidade, para garantir maior detecção e controle da desnutrição ou do risco de 
desnutrição (CAPRARA, RICALDE, SANTOS, 2009). 

Nesta perspectiva, são vários os métodos utilizados na avaliação nutricional, a 
combinação da Avaliação Subjetiva Global feita Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP), 
exames laboratoriais e algumas medidas antropométricas são considerados adequados 
para avaliar nutricionalmente os pacientes crônicos e oncológicos em geral 
(POZIOMYCK et al., 2016). Para um melhor diagnóstico nutricional, é importante 
associar vários métodos de avaliação (PEREIRA et al., 2017). 
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Identificar antecipadamente o risco nutricional que pacientes oncológicos possam vir 
apresentar é importante para evitar um estado crítico dele e a progressão da doença 
(ARRIBAS et al., 2017). Sabendo desta importância, o presente estudo pretende 
investigar se os pacientes que possuem estadiamento mais avançado do câncer têm 
pior estado nutricional mediante parâmetros antropométricos. 

 
Metodologia 

 

2.1. Delineamento do Estudo 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e prospectivo e teve duração de 
agosto de 2018 a julho de 2019. 

2.2. Caracterização da amostra 

A amostra do presente estudo foi feita por conveniência, sendo um total de 60 pacientes 
adultos e idosos, com idade igual ou superior a 20 anos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de câncer confirmado por biópsia, internados nas enfermarias do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). A participação no estudo foi feita por 
voluntariedade, mediante a anuência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido em duas vias. O presente projeto foi submetido à apreciação do Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN (CEP-HUOL). 
Pacientes que faziam uso contínuo de corticoterapia foram excluídos deste estudo. 

O questionário para coleta de dados foi aplicado nos pacientes internados para 
quimioterapia, cirurgia ou tratamento clínico, dentro das primeiras 48 horas. Informações 
como caracterização dos pacientes, diagnóstico, data do diagnóstico e estadiamento 
foram extraídas do prontuário. 

2.3. Avaliações 

A avaliação antropométrica consistiu em (peso, altura, Perímetro do Braço (PB), 
panturrilha, Dobra Cutânea Triciptal (DCT) e Músculo Adutor Polegar (MAP)). As 
medidas de peso e estatura. As medidas de peso e altura foram feitas, respectivamente, 
em balanças devidamente calibradas (Balmak, BK50F, São Paulo, SP, Brazil) e 
estadiômetro (Professional Sanny, American Medical do Brasil, São Paulo, SP, Brazil 
com capacidade de 150 kg e precisão de 100 g). 

No momento da avaliação, os voluntários estavam descalços e com roupas leves, 
posicionados e mantidos imóveis no centro da plataforma, de forma ereta, com os pés 
juntos, braços estendidos, mãos ao lado do corpo e cabeça em ângulo de 90º com o 
pescoço (tal que a linha de visão esteja perpendicular ao corpo), de modo que o peso 
ficasse distribuído de modo semelhante em ambos os pés e despidas de qualquer 
adorno que possa interferir na aferição. 

As medidas de peso e altura possibilitam o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 
definido como peso (kg) dividido pela altura ao quadrado (m²). O IMC foi avaliado 
segundo os valores de referência da OMS (1995) para adultos e segundo Lipschitz 
(1994), para idosos. 
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Para obtenção do PB, o braço do participante foi posicionado em direção ao tórax, 
formando um ângulo de 90º para localização do ponto médio entre o acrômio e o 
olécrano. A aferição se deu por meio de uma fita flexível exatamente no ponto médio 
marcado, de forma ajustada e evitando a compressão da pele (KAMIMURA et al., 2005). 
A DCT foi aferida utilizando o adipômetro (Lange Skinfold Caliper, Beta Technologia 
Incorporated, Cambridge, Maryland, USA), conforme técnica preconizada na literatura 
(FRISANCHO, 1990). Os participantes foram classificados de acordo com Frisancho, 
(1990). Por fim, PB e DCT foram empregues no cálculo da circunferência muscular do 
braço. 

O MAP foi aferido com o indivíduo sentado, com a face ventral da mão apoiada no joelho 
homolateral, utilizando o mesmo adipômetro utilizado para DCT, conforme preconizado 
e classificado por Lameu et al., (2004). 

A análise estatística foi realizada observando a distribuição dos dados em uma curva 
normal usando o teste de Shapiro-Wilk. As variáveis quantitativas com distribuição 
normal foram expressas como média e desvio padrão, e as variáveis que não atenderem 
ao modelo gaussiano foram apresentadas como medianas e intervalos interquartis. A 
associação entre grupos com estadiamento I e II e estadiamento III e IV com os 
parâmetros antropométricos foi realizada pelo teste de qui-quadrado ou teste exato de 
Fisher, a depender do número intergrupos, com descrição do valor de p significativo e 
intervalo de confiança de 95%. 

 
Resultados e Discussões 
 

Foram coletados os dados de 60 indivíduos de ambos os sexos, destes, apenas 9 
possuem a informação do estadiamento no prontuário, sendo 4 homens e 5 mulheres 
com faixa etária entre 20 e 68 anos sendo a média da idade 50 anos (±19,40), peso 
médio de 61kg, altura média de 1,63m. Em relação ao IMC, 66% apresentaram eutrofia 
(n=6), e média de 22,7 Kg/m². No Quadro 1 constam as informações sobre os outros 
parâmetros avaliados dos 9 indivíduos com estadiamento registrado. 

Ao analisar separadamente o IMC, observou-se que a maioria dos pacientes 
encontravam-se eutróficos (66%). Souza et al., (2017) encontraram valores 
semelhantes, sendo 46% eutróficos, assim como, Bites et al.(2012), 56,67% eutróficos, 
de acordo com IMC. Pelissaro et al., (2016) sugere que essa classificação de IMC pode 
resultar do fato do surgimento do câncer ser recente, ou porque muitos pacientes com 
câncer apresentam edema, devido aos procedimentos cirúrgicos ou por efeito de 
medicamentos. 

Além disso, vale destacar que apesar do IMC eutrófico, dos 9 pacientes analisados, 8 
apresentarem perda de peso nos últimos seis meses e destes, 6 tiveram perda de peso 
significativa. A perda de peso é um distúrbio frequente nesses pacientes e depende de 
vários fatores, incluindo o tipo e a localização primária do tumor (PELISSARO et al., 
2016). 

Quanto ao estadiamento, dos 9 pacientes, 3 estão no estágio I e 6 no estágio IV, já 
apresentando metástase. Os indivíduos no estágio IV apresentaram maior perda de 
peso nos últimos meses, com média de perda de peso de 15 kg em um intervalo de 6 
meses. Os 6 indivíduos no estágio IV tiveram um diagnóstico de 6 a 12 meses. De 
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acordo com Salomão et al., 2019, o aumento progressivo da doença reforça a 
importância de ações preventivas no controle do câncer, uma vez que o diagnóstico 
tardio piora o prognóstico. Além disso, o estadiamento precoce conduz a uma 
terapêutica individualizada e oferece ao paciente um tratamento mais eficaz e menos 
agressivo. Por isso, melhora-se a qualidade de vida do paciente, evita-se internações 
desnecessárias e há um menor custo à saúde pública. 

Existia apenas 1 paciente no estadiamento T2, por este motivo, não foi possível criar 
comparações entre os participantes desse grupo. Podemos observar algumas 
semelhanças entre os pacientes do estadiamento T3 e T4, como mediana de IMC, 
média do PB e média do map. 

Uma das principais limitações do presente estudo foi à falta de dados sobre os 
estadiamento dos pacientes, uma vez que este dado pode interferir no estado nutricional 
dos pacientes. Além disso, por se tratar de uma amostra com número reduzido e ainda 
em andamento, a variabilidade dos dados pode se intensificar. 

 
Conclusão 

 

É fato que o diagnóstico e detecção precoce do estadiamento podem ajudar a retardar 
o avanço da doença e consequentemente, melhorar a sobrevida dos pacientes. De 
acordo com os dados preliminares, podemos confirmar que quanto maior o estágio do 
câncer maior o grau ou risco de desnutrição e por isso, é importante usar diferentes 
parâmetros para avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos, uma vez que 
utilizar apenas um parâmetro pode mascarar resultados. Além disso, uma boa avaliação 
possibilita um diagnóstico diferencial e fidedigno, bem como, uma intervenção 
nutricional individualizada. Além disso, uma boa avaliação possibilita um diagnóstico 
diferencial e fidedigno, bem como, uma intervenção nutricional individualizada. Para 
isso, é de suma importância que os profissionais estejam capacitados e preparados para 
realizar um atendimento individualizado e curativo. Por se tratar de uma doença com 
expectativas de aumento para os próximos anos, o investimento em pesquisas que 
tenham como intuito abranger o conhecimento sobre esta problemática faz-se 
necessário para melhorar evitar internações desnecessárias, aperfeiçoar o diagnóstico 
e consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, sugere-
se que a avaliação nutricional deve ser realizada precocemente e com vários 
parâmetros de avaliação, a fim de identificar a necessidade de terapia nutricional, e 
reduzir o impacto negativo da desnutrição sobre a qualidade de vida do paciente. 
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Dados antropométricos dos pacientes em estadiamento 

 

 

Dados antropométricos separados por estadiamento 
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TÍTULO: Avaliação da prevalência de pressão arterial elevada em trabalhadores de 

indústrias de grande porte do setor de transformação do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

A Hipertensão arterial sistêmica HAS) apresenta-se como um dos principais problemas 
de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente, em decorrência de seu curso 
clínico lento, gradual e assintomático. Deste modo, este trabalho visa avaliar a 
prevalência HAS e fatores associados em trabalhadores de 2 empresas beneficiadas 
pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) no estado do RN. Trata-se de um 
estudo observacional analítico, transversal, prospectivo de natureza quantitativo. Foi 
utilizado um questionário semi-estruturado para obtenção das informações 
biodemográficas, antropométricas e dados referentes à saúde dos trabalhadores. Como 
resultado, na amostra 51,58% dos trabalhadores são do sexo masculino e 48,42% do 
sexo feminino, com médias de idade de 40,74 (dp = 9,4) e 38,39 (dp = 9,5) para homens 
e mulheres respectivamente, 63% da amostra tem um salário mínimo como renda, e o 
maior percentual (69,47%), em relação à escolaridade, estudou até o ensino médio. Os 
trabalhadores do sexo masculino demonstraram constituir uma população com maior 
risco para ocorrência de HAS, visto que, a prevalência de pressão arterial elevada, foi 
de 13,16% e 7,13% respectivamente para homens e mulheres. Estes resultados 
apontam para a necessidade da continuidade e criação de medidas e adoção de 
políticas públicas que preconize à melhora da saúde e qualidade de vida dos 
trabalhadores, bem como campanhas educativas nutricionais dirigidas para este 
público. 

 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Política pública. Trabalhadores. 

TITLE: EVALUATION OF PREVALENCE OF HIGH BLOOD PRESSURE IN LARGE 

INDUSTRY WORKERS IN THE RIO GRANDE DO NORTE TRANSFORMATION 

SECTOR. 

Abstract 
 

Systemic arterial hypertension (SAH) is one of the main public health problems in Brazil 
and worldwide, mainly due to its slow, gradual and asymptomatic clinical course. Thus, 
this study aims to evaluate the prevalence of hypertension and associated factors in 
workers of 2 companies benefited by the Worker Food Program (PAT) in the state of RN. 
This is an observational analytical, cross-sectional, prospective study of a quantitative 
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nature. A semi-structured questionnaire was used to obtain bio-demographic and 
anthropometric information and data on workers' health. As a result, in the sample 
51.58% of the workers are male and 48.42% female, with average age. 40.74 (sd = 9.4) 
and 38.39 (sd = 9.5) for men and women respectively, 63% of the sample has a minimum 
wage as income, and the highest percentage (69.47%), in relation to education, studied 
until high school. The male workers demonstrated to constitute a population at higher 
risk for the occurrence of hypertension, since the prevalence of high blood pressure was 
13.16% and 7.13% respectively. for men and women. These results point to the need for 
continuity and creation of measures and adoption of public policies that advocate the 
improvement of workers' health and quality of life, as well as nutritional education 
campaigns directed at this public. 

 
 
Keywords: Arterial hypertension. Public policy. Workers. 

Introdução 

De acordo com a 7ª Diretriz brasileira de hipertensão arterial (Revista da sociedade 
brasileira de cardiologia – Publicada desde de 1948), a Hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis 
pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, 
alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de 
outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à 
glicose e diabetes melito (DM). Mantém associação independente com eventos como 
morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), 
insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica 
(DRC), fatal e não fatal (SBC, 2016). 

Segundo a OPAS (Oranização Pan-Americana de saúde), a HAS é considerada ao 
mesmo tempo, uma doença e um fator de risco, representando um dos maiores desafios 
em saúde pública, pela complexidade dos recursos necessários para seu controle como 
doença (serviços médicos, pessoal treinado, medicamentos, bem como as implicações 
negativas e o impacto à saúde das populações em seu papel de fator de risco para 
outros problemas de saúde, particularmente em sinergia com outras ENTs (Diabetes, 
Cardiopatias, etc). 

Com uma prevalência entre 14% e 40% entre os países do continente americano 
(estudos realizados em diversos países em populações acima de 35 anos de idade), 
esta enfermidade é geralmente desconhecida pela metade dos pacientes, e entre 
aqueles que conhecem seu problema, somente a metade deles recebe algum tipo de 
assistência médica para seu controle, deixando quase 75% de todos os casos sem 
nenhum tipo de atenção ou serviços médicos. Como resultado desta situação, 
aproximadamente 60% dos pacientes apresentam algum tipo de complicação micro-
vascular no momento do diagnóstico inicial, o que gera uma grande porcentagem de 
pacientes com complicações irreversíveis posteriores, entre elas, perda da visão e 
problemas renais. No Brasil, a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, 
contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular 
(SCALA; MAGALHÃES; MACHADO, 2015). 

Com essas considerações, é necessário medidas de promoção a saúde e identificação 
precoce da HAS para um tratamento adequado, visando a prevenção e agravos. Deve-
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se levar em consideração que no Brasil, os serviços de atendimento hospitalar público 
contam com mais de 6.528 hospitais credenciados (públicos, privados e filantrópicos) e 
38 mil unidades básicas de saúde. Os planos de saúde e atendimento privado atendem 
46,6 milhões de pessoas, mas é o SUS que realiza 75% dos procedimentos de alta 
complexidade no País (BRASIL, 2011) 

Sabe-se que o ambiente de trabalho é o lugar onde os trabalhadores passam a maior 
parte do dia, observa-se assim, que há necessidade de políticas públicas terem o 
enfoque na qualidade de vida e educação nutricional deste público, com o objetivo de 
prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como a HAS. 

Nesta perspectiva, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é um programa 
do Ministério do Trabalho e Emprego que tem como objetivo principal melhorar as 
condições nutricionais dos trabalhadores, facultando às empresas a dedução de 
despesas com alimentação de seus funcionários. Procura-se obter, por meio da 
alimentação saudável, repercussões positivas na qualidade de vida, redução de 
acidentes de trabalho e aumento de produtividade (SARNO; BANDONI; JAIME, 2008). 

Com essas considerações, o objetivo deste trabalho é determinar a prevalência de 
pressão arterial casual elevada em trabalhadores de indústrias de grande porte do setor 
de transformação vinculadas ao PAT no RN. 

 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo observacional analítico, transversal, prospectivo de natureza 
quantitativa. Fizeram parte do estudo 2 indústrias de grande porte do setor de 
transformação localizadas no Rio Grande do Norte beneficiadas pelo Programa de 
Alimentação do Trabalhador. A lista das indústrias para seleção da amostra está 
disponível na Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN). Foram 
inclusos no mínimo 40 trabalhadores de cada empresa, definidos aleatoriamente por 
sorteio a partir da lista de funcionários da empresa. 

Os critérios de inclusão para as empresas foram: ter mais do que 500 trabalhadores e 
expressar o aceite pela realização da pesquisa por meio da assinatura da carta de 
anuência; e para os trabalhadores: ter idade maior que 18 anos e ter assinado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE antes da realização da coleta de dados. 

Para a coleta de dados relacionados ao trabalhador, foi utilizado um questionário semi-
estruturado para obtenção das informações biodemográficas (sexo, estado civil, nº de 
filhos, grau de escolaridade, renda), além daqueles referentes à saúde dos 
trabalhadores (peso e estatura para avaliação do estado nutricional, por meio do cálculo 
do IMC; idade; ocorrência de DCNT; uso de medicação relacionada à pressão arterial). 
Participaram da coleta de dados, além dos pesquisadores envolvidos no estudo, alunos 
do curso de nutrição e de medicina da UFRN, submetidos a treinamento prévio. Para 
envolvimento dos bolsistas nessa pesquisa, também fizeram parte desse treinamento 
reuniões voltadas para as questões de ética em pesquisa, importância da participação 
dos discentes em trabalhos científicos, como elaborar um TCLE e como encaminhar um 
projeto para o comitê de ética. Durante o decorrer da pesquisa foram realizadas 
reuniões sistemáticas para discussão dos dados e leitura de artigos relacionados ao 
estudo. 
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Os procedimentos de medida da pressão foram realizados de acordo com as técnicas 
recomendadas pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, utilizando, para isso, 
tensiômetro do tipo aneróide c/ braçadeira em Nylon com fecho em velcro sem esteto, 
esfingmomanômetro e estetoscópio da marca Tycos (USA). 

Os procedimentos para a tomada das medidas antropométricas - peso, estatura e 
circunferência da cintura – foram realizados com o uso de balanças digitais da marca 
Tanita, estadiômetros de Estadiômetro Portátil PersonalCaprice, da marca Sanny, e fitas 
métricas da marca Macrolife, respectivamente. 

Ressalta-se que foram consideradas também algumas condutas que podem evitar 
erros, como, por exemplo, o preparo apropriado do trabalhador, o uso de técnica 
padronizada e equipamento validado e calibrado. Desta forma, identificou-se a 
prevalência de pressão arterial casual elevada nos trabalhadores beneficiários do PAT, 
incluídos na amostra. 

Para análise da pressão arterial dos trabalhadores incluídos na pesquisa foi 
considerado: normal os valores de pressão arterial sistólica e diastólica < 140 mmHg e 
< 90 mmHg, respectivamente; e pressão arterial elevada os valores de sistólica maior 
que 140 mmHg e diastólica maior que 90 mmHg. 
A análise estatística foi realizada no StatisticalAnalysisStatistica - Stata, versão 11.0 
(StataCorp, CollegeStation, EUA), para fins de apresentação da estatística descritiva 
dos resultados, por meio de medidas de tendência central e dispersão. 
Foram apresentadas também as prevalências de pressão arterial elevadas, distribuídas 
segundo as varáveis sócio-demográficas estudadas. 

Modelos de regressão linear múltipla foram testados com o objetivo de observar uma 
possível associação entre a variável principal do estudo (pressão arterial) e as variáveis 
secundárias (biodemográficas: sexo, estado civil, nº de filhos, grau de escolaridade, 
renda; e de saúde: estado nutricional, diagnóstico prévio de HAS e uso de medicamento 
para o seu controle). Todos os resultados foram analisados criticamente, tomando-se 
como referência as diretrizes vigentes, outros estudos semelhantes e a literatura da 
área. 

  

 
Resultados e Discussões 
 

Participaram desta pesquisa 95 trabalhadores de 2 empresas cadastradas no PAT. 
Sendo 51,58% do sexo masculino e 48,42% do sexo feminino, com médias de idade de 
40,74 ( dp = 9,4) e 38,39 (dp = 9,5) para homens e mulheres respectivamente. Referente 
ao estado civil, 28,4% indivíduos são solteiros, 60% são casados, 6,32% vivem em união 
estável, 1,1% é viúvo e 4,21% são divorciados. Dos mesmos, ao observar a quantidade 
de filhos, contatou-se que 70,5% possuem filhos. Referente à escolaridade, a maior 
parte percentual estudou até o ensino médio (69,47%), seguido por Fundamental 2 
(16,84%), Graduação (5,26%), Especialização (2,10%) Fundamental 1 (0,63%). Se 
tratando da renda dos trabalhadores analisados, temos o maior percentual os 
trabalhadores que recebem até um salário mínimo (63,13%). 
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Diante disso, De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80%dos 
óbitos por DCNT ocorreram em países de baixa ou média renda (ALWAN et al. 2010), 
com 29% dos óbitos em adultos com menos de 60 anos, enquanto naqueles de alta 
renda esse percentual era de apenas 13% (WHO 2012).Desse modo, o impacto 
socioeconômico das DCNT está ameaçando o progresso das Metas de 
desenvolvimento do milênio, incluindo a redução da pobreza, a equidade, a estabilidade 
econômica e a segurança humana, podendo atuar como um freio no próprio 
desenvolvimento econômico das nações (WHO 2012). 

Quanto ao perfil hipertensivo dos indivíduos, foram analisados 3 indicadores: Os que 
relataram ter hipertensão, os que realmente tem a pressão elevada de acordo com 
aferição realizada (PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg), e os que tomam algum 
tipo de hipotensivo. No gráfico 1, em anexo, pode-se perceber que 79% dos indivíduos 
em questão afirmaram não ter hipertensão, e 21% dos mesmos afirmaram ter. Em 
relação ao número de indivíduos que tomam remédios hipotensivos, percebe-se que 
18% do número total fazem uso, e 82% não (demonstrado no gráfico 2). Referente aos 
indivíduos que apresentaram pressão arterial elevada na aferição durante a coleta dos 
dados, temos 16,84% do número total. Contudo, um acompanhamentomédico deve ser 
feito para que tal fato seja confirmado. O gráfico 3 em anexo mostra os relatos 
apresentados. 

Ao analisar de maneira comparativa com o estudo feito por SARNO, et al (2008, p. 456), 
onde também foram verificados dados referentes a trabalhadores de empresas 
beneficiadas pelo PAT, por meio de um estudo transversal cuja população foi constituída 
por trabalhadores de 30 empresas na cidade de São Paulo, a prevalência geral de 
hipertensão arterial foi menor (16,84% no presente estudo em comparação a 30%), 
sendo que em trabalhadores do sexo masculino a prevalência apresentada foi cerca de 
2 vezes maior que no sexo feminino em ambos os estudos. Em outro comparativo 
tomando como base o estudo realizado por DE MESQUITA, el al (2008, p.197), também 
transversal, observacional, descritivo e quantitativo, realizado em duas empresas do 
ramo industrial de confecção, inseridas no PAT, em Fortaleza-CE, Brasil, em que a 
população é composta por 508 funcionários, onde detectou-se diagnóstico de HAS, em 
9,71% do número total de funcionários,dessa forma, percebe-se que 7,13% a mais do 
número de indivíduos demonstraram ter pressão arterial elevada no presente estudo. 

Tendo em vista que os custos socioeconômicos associados com DCNT têm 
repercussão na economia dos países, sendo estimados em US$ 7 trilhões, durante 
2011-2025, em países de baixa e média renda (WHO 2014), fica evidente que a redução 
global de DCNT, como a hipertensão, é uma condição necessária para o 
desenvolvimento do século 21 (ONU-BR 2016). Se tratando do nosso país, estimativas 
indicam uma prevalência ascendente da HAS e seu impacto nas populações será ainda 
mais danoso nos próximos anos. Essas estimativas apontam que 18 milhões de 
indivíduos são hipertensos, e seus agravos vêm se apresentando como a principal 
causa de óbito desde a década de 1960. Nesse cenário, a HAS apresenta-se como um 
dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente, em 
decorrência de seu curso clínico lento, gradual e assintomático (DA SILVA BARRETOet 
al., 2013). 

Por conseguinte, fica evidente a importância de uma atuação engajadora de políticas 
públicas para o combate e prevenção da HAS, e paralelo a isso, ações voltadas para a 
nutrição e o importante papel que uma alimentação adequada proporcionará aos 
indivíduos que vivem em estado de risco eminente. 
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Conclusão 
 

De maneira geral, esse estudo demonstra uma prevalência de pressão arterial elevada 
inferior a outros estudos com trabalhadores. No entanto, é necessário um maior 
acompanhamento para diagnosticar a hipertensão. É interessante salientar, que estas 
prevalências foram maiores em homens e menores em mulheres, comprovando o que 
outros estudos já demonstraram. Contudo, medidas de precaução relacionadas à 
melhora da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores devem ser adotadas, bem 
como o diagnóstico precoce e informações sobre a importância da prescrição e 
acompanhamento médico e controle do uso de hipotensivos. Além disso,é preciso 
ressaltar a importância de políticas públicas que preconizem mudanças no 
comportamento alimentar, incluindo redução da ingestão diária de sódio e a adoção de 
uma alimentação saudável baseada no consumo de alimentos naturais ou minimamente 
processados, bem como implementação de atividades de educação nutricional dirigidas 
aos públicos mais vulneráveis. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1. Trabalhadores que relatam ter e não ter hipertensão. 
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Gráfico 2. Trabalhadores que fazem uso ou não de hipotensivos. 
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TÍTULO: Gestão participativa em saúde: cartografando experiências 

Resumo 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultante de anos de lutas sociais em prol do 
acesso universal aos cidadãos brasileiros aos cuidados de saúde. Nesse sentido, a 
Gestão Participativa surge como estratégia de suma importância para a mudança da 
realidade no cotidiano dos serviços, pois tem como objetivo o trabalho em equipe entre 
os três atores do SUS: gestão, profissionais de saúde e comunidade, na construção 
coletiva, no qual o poder é compartilhado através das análises, decisões sempre 
adotadas em conjunto. O presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos 
autores sobre a Gestão Participativa no SUS. Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa, que analisará artigos publicados sobre Gestão Participativa no SUS. Para 
seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde 
(BIREME). Analisando a percepção dos autores sobre a Gestão Participativa no SUS 
observou-se que dos 17 artigos selecionados, 15 abordavam um conceito sobre a 
Gestão Participativa. Esse conceito nem sempre estava explícito, sendo apresentado 
em algumas vezes através de suas características ou de sua aplicação em alguma 
instituição na área da Saúde. O estudo possibilitou abordar diversos aspectos relevantes 
acerca da Gestão Participativa no SUS e consequentemente mostrou a importância da 
mesma para o melhor funcionamento do Sistema Público de Saúde brasileiro. 

 
 
Palavras-chave: Gestão Participativa. SUS. 

TITLE: Participatory health management: mapping experiences 

Abstract 

The Unified Health System (SUS) is the result of years of social struggles for universal 
access to health care for Brazilian citizens. In this sense, Participatory Management 
emerges as a strategy of paramount importance to change the reality in the daily life of 
services, as it aims to work together with management, health professionals and 
community, in collective construction, in which power is shared through analysis, 
decisions always taken together. This paper aims to analyze the authors' perception of 
participatory management in the Unified Health System. This is an integrative review 
study, which will analyze published articles on Participatory Management in SUS. For 
the selection of articles, the following databases were used: Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) and Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). 
Analyzing the authors' perceptions about Participatory Management in SUS, it was 
observed that of the 17 selected articles, 15 addressed a concept about Participatory 
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Management. This concept was not always explicit, being sometimes presented through 
its characteristics or its application in some institution in the Health area. The study made 
it possible to address several relevant aspects about Participatory Management in SUS 
and consequently showed its importance for the better functioning of the Brazilian Public 
Health System. 
 
Keywords: Participatory Management. SUS. 

Introdução 

O Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição Brasileira de 1988 e regulamentado 
através das Leis n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142 de 28 de dezembro de 
1990 é resultante de anos de lutas sociais em prol do acesso universal aos cidadãos 
brasileiros aos cuidados de saúde. O artigo 196 da Constituição Federal, afirma a saúde 
como direito de todos e dever do Estado (REIS; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2011). 

Constituído por um conjunto organizado e articulado de serviços de saúde e ações 
prestadas pelas organizações e instituições públicas de saúde municipais, estaduais e 
federais mantidas pelo poder público e também serviços privados como 
complementares, o SUS também pauta-se por um conjunto de princípios que o rege e 
o direciona (AGUIAR, 2015). 

A participação social, como um princípio organizativo, possibilita a existência da 
democracia no espaço da gestão em saúde descentralizada, permitindo também uma 
maior proximidade dos cidadãos e um melhor conhecimento das necessidades e 
individualidades de cada usuário dos serviços de saúde (BRASIL, 2009). 

A Lei 8142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências (BRASIL, 1990) garante, então, o espaço 
público de controle social através da participação da comunidade em conselhos e 
conferências de saúde permitindo influenciar na gestão pública na elaboração, controle 
e fiscalização de políticas públicas (AGUIAR, 2015). 

Nesse âmbito, a Gestão Participativa surge como estratégia de suma importância para 
a mudança da realidade no cotidiano dos serviços, pois tem como objetivo o trabalho 
em equipe, profissionais de saúde e comunidade, na construção coletiva, no qual o 
poder é compartilhado através das análises, decisões sempre feitas em conjunto. Sendo 
uma estratégia transversal que requer a adoção de práticas como o exercício do diálogo, 
pactuação das diferenças em prol de um serviço de saúde mais eficiente e eficaz 
(BRASIL, 2009). 

Esse modelo de gestão constitui-se de: 

“Conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão do SUS, visando a maior 
eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que incluem o apoio ao controle 
social, à educação popular, à mobilização social, à busca da equidade, ao 
monitoramento e avaliação, à ouvidoria, à auditoria e à gestão da ética nos serviços 
públicos de saúde” (BRASIL, 2009F). 

De acordo com o Ministério da Saúde, existem muitas formas de serem viabilizados 
modelos de gestão participativa nos serviços de saúde, destacando-se os conselhos 
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gestores, colegiados de gestão, mesas de negociação permanente do trabalho e 
ouvidoria. 

Campos (2006), discutindo o tema da gestão participativa faz uma relação da 
participação com a teoria Paidéia, na qual os sujeitos participantes da cogestão, a partir 
da autonomia como capacidade de compreender e agir sobre si mesmo e sobre o 
contexto estabelecem compromissos e contratos entre si. 

Freire et al. (2014), ressalta que a gestão participativa, acontece pela incorporação da 
democracia de alta intensidade preconizada por Santos (2003), com a participação de 
vários atores na gestão, abrindo espaço para a tomada de decisões coletivas. Seguindo 
a concepção idealizada para o SUS, no que se refere à garantia do acesso à assistência, 
de forma universal, equitativa, integral, com a implementação de um modelo de gestão 
democrática tendo como diretrizes a descentralização e a participação social. 

Tendo em vista a importância da gestão participativa no contexto do SUS, e 
considerando o momento de crise do referido sistema no contexto atual, justifica-se a 
relevância de investigar a produção de autores à luz da literatura sobre esse modelo de 
gestão. Dessa forma o referido trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos 
autores sobre a gestão participativa no SUS. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que analisou artigos publicados sobre 
Gestão Participativa no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo Botelho, Cunha e 
Macedo (2011), a revisão integrativa permite a síntese e análise do conhecimento 
científico já produzido sobre um determinado tema investigado, gerando assim um novo 
conhecimento, além de permitir a obtenção de informações que possibilitem aos leitores 
avaliarem a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão. 

Permite a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para a investigação 
e compreensão do tema a ser analisado, combina dados da literatura teórica e empírica. 
Pode possuir vários objetivos como definir um conceito, revisar teorias, analisar 
problemas metodológicos, sendo assim, considerado um método de abordagem mais 
ampla, quando comparado com outros. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 

Para tanto, foi estabelecido à pergunta norteadora que se pretende investigar. Nessa 
perspectiva, esta revisão guia-se pela seguinte pergunta: Qual a concepção de gestão 
participativa abordada pelos autores? 

Para seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde 
- BIREME. As palavras chaves a serem utilizadas para busca serão a combinação entre 
gestão participativa e SUS. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 
publicações completas em periódicos em português; publicações no período de 2012 a 
2016; tratar do tema gestão participativa no SUS. Excluiu-se do estudo duplicidades de 
publicações, sendo estas consideradas apenas uma vez, artigos cuja aquisição fosse 
mediante pagamento e aqueles incoerentes com o tema em questão. 
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Como corpus de análise será feita a caracterização dos estudos destacando tipo de 
estudo, ano da publicação e local. E os conhecimentos produzidos serão sistematizados 
tendo como análise as concepções abordadas sobre a gestão participativa no SUS. 

 
Resultados e Discussões 

 

No primeiro levantamento de artigos pesquisados baseados na utilização dos 
descritores, utilizando um recorte temporal entre os anos de 2012 e 2016, na língua 
portuguesa, foi possível obter 63 artigos na etapa de pré-seleção. Após a leitura 
minuciosa e análise de título e resumo, considerando os critérios de exclusão e inclusão, 
foram selecionados 17 artigos para análise. 

Analisando a percepção dos autores sobre a Gestão Participativa no SUS, de acordo 
com os autores observou-se que dos 17 artigos selecionados, 15 abordavam um 
conceito sobre a Gestão Participativa. Tal conceito nem sempre estava explícito, sendo 
apresentado em algumas vezes através de suas características ou de sua aplicação em 
alguma instituição na área da Saúde. 

Para Silva et al. (2016), a Gestão Participativa é muito mais do que um modelo de 
gestão. Ela é abordada como uma conquista à participação social nas políticas públicas 
e na gestão do SUS, através das conferências e conselhos de saúde e regulamentada 
pela Lei nº 8.142/90. Caracteriza-se por ser, atualmente, a maneira mais democrática 
de mediação e interação entre Estado e sociedade. Souza (2014) apresenta a mesma 
posição, colocando o modelo de gestão aqui abordado como uma forma de mediar à 
interação entre as necessidades dos usuários e a ações do Estado para com essas 
necessidades. Coelho (2012), a coloca como uma das estratégias transversais para 
consolidação do SUS. 

Caracterizada por Hoffmann e Koifman (2013), como um modo de gestão que se baseia 
na troca, escuta e construção coletiva da identidade do grupo, onde todos podem 
expressar sua opinião e também ouvir. Mas para isso é necessário comprometimento 
de todos os envolvidos e que e relação entre o grupo participante seja horizontal. Seus 
envolvidos são atores principais na gestão do SUS: gestores, usuários e profissionais 
de saúde. Tilio (2013), em sua abordagem, afirma que esse modelo de gestão é a 
democratização entre todos esses participantes do SUS nos processos de decisão, 
determinando a existência de cogestão e corresponsabilização dos serviços entre todos 
os participantes. 

Pimenta (2012), considera os profissionais da saúde atores políticos fundamentais, pois 
são responsáveis pela produção do cuidado aos usuários. É necessário não apenas 
mecanismos para a garantia da participação dos gestores, usuários e trabalhadores da 
saúde, mas também espaços públicos que permitam debates, trocas de saberes, 
experiências, onde aconteça a gestão descentralizada, atenção e integral e a 
participação popular com poder compartilhado (SILVA, 2015). 

Barreto et al. (2012), em sua percepção, deixa claro que os gestores, a academia e 
atores comunitários devem entender a importância de suas participações políticas para 
que exista a democratização nas instituições e assim, a descentralização do poder, 
abrindo espaços para a participação social e comunitária nas atividades. 
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Tem seu foco no trabalho em equipe na construção coletiva onde o poder é 
compartilhado, ou seja, há uma corresponsabilidade entre os atores e onde é 
promovido, segundo Cardoso (2013, p.21), “A motivação e autoestima dos profissionais, 
criatividade na busca de soluções e responsabilidade social”. Por ser uma estratégia 
transversal que tem por objetivo legitimar as ações do estado, permitir a inclusão de 
novos atores políticos como os usuários dos SUS e os profissionais da saúde e permitir 
escuta das necessidades destes, a gestão participativa inclui a adoção de práticas e 
dispositivos de controle social, mecanismos de escuta permanente das opiniões e 
demandas da população, processos participativos de gestão, intersetorialidade e 
mecanismos de mobilização social (BEZERRA et al., 2012), ou seja, atender tais 
necessidades com foco na produção do cuidado através de instrumentos que possam 
trabalhar a discussão e reflexão a respeito do trabalho e da gestão (PIMENTA, 2012). 

Pinheiro (2014) faz sua abordagem à gestão participativa através do método Paidéia, 
na qual tem o objetivo de ampliar o potencial de intervenção dos trabalhadores e 
também apoia a democracia institucional. Shimizu (2013) também aborda esse modelo 
como um modelo Gestão social-democrático. 

É importante destacar que as contribuições sobre a práxis Paidéia no campo da gestão 
na saúde tem como referência as discussões e estudos de CAMPOS et al (2013) que 
desenvolveram uma metodologia de Apoio Paidéia e de Cogestão através de uma 
experiência voltada ao setor público de saúde. 

Por conseguinte, a gestão participativa não está presente apenas através de instâncias 
formais, sendo também adotada como base metodológica para ações humanizadas 
para com os usuários. Como no estudo realizado no Rio de Janeiro, onde tal modelo de 
gestão define “diretrizes e estratégias de orientação para o processo de enfrentamento 
das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na População em Situação de Rua 
(PSR) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (MATRACA, ARAÚJO-JORGE, 
WIMMER, 2014, p.1530). 

Abordada através da PNH, esse desafio coletivo deve estar atento às necessidades, 
interesses e demandas dos envolvidos, intervindo no cotidiano das instituições de saúde 
tornando as práticas de saúde e os processos de trabalho mais humanizados 
(VASCONCELOS; MARTINS; MACHADO, 2014). Ainda quando abordada através da 
PNH, porém no âmbito da Assistência Hospitalar, a gestão participativa age no intuito 
de melhorar qualidade e eficácia nos serviços prestados de maneira humanizada e 
também na criação de vínculo entre profissionais de saúde e pacientes e 
acompanhantes dos pacientes a fim de prestar uma melhor assistência (GIBAUT E 
MUSSI, 2013). 

Por fim, Cunha e Magajewski (2012) a colocam componente estratégico que busca uma 
mudança na cultura de gestão no Brasil, somado a descentralização, regionalização e 
cooperação entre as esferas do SUS. Propõe-se também na oferta de serviços a 
comunidade um atendimento integral, promoção da equidade e atenção humanizada à 
saúde. Exige a participação dos profissionais da saúde, usuários e gestores em um 
pacto de corresponsabilidade para que todos sejam atingidos por esse modelo de 
gestão. 

A Gestão Participativa foi criada com o intuito de operacionalizar, materializar a 
participação social, princípio do SUS, principalmente através dos conselhos de saúde e 
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colegiados, porém esse modelo não deve estar associado apenas a instituições formais, 
por exemplo. 

Os conceitos visualizados nos estudos apresentam a Gestão Participativa de duas 
maneiras diferentes. A primeira maneira é a Gestão Participativa utilizada em instâncias 
formais, como Conselhos e Colegiados com o objetivo de construir estratégias em prol 
da melhoria do atendimento e da saúde, utilizando a cogestão e corresponsabilização 
como ferramentas indispensáveis. A segunda maneira apresenta a Gestão Participativa 
como uma forma de modificar o modelo de atendimento do SUS, tornando-o mais 
humanizado através de suas ferramentas como a Ouvidoria, rodas de Educação 
Permanente, além de incentivar a construção de vínculos entre gestores, profissionais 
e usuários no dia a dia das instituições de saúde. Essas duas formas complementam-
se, pois embora seja de extrema importância a viabilização da gestão nas instâncias 
formais estabelecidas por lei, é essencial que a gestão seja aplicada também no 
cotidiano, fazendo parte do processo natural por parte dos atores principais, assim, 
garantindo sua corresponsabilidade e participação social em todo o processo, desde o 
informal, no cotidiano até nos momentos formais através dos dispositivos. 

É importante ressaltar que os conceitos abordados sobre Gestão Participativa nos 
estudos nem sempre são exercitados em sua totalidade. A maior parte dos estudos se 
trataram de experiências com esse modelo de gestão em alguma instituição de saúde 
do SUS e mostraram que para a utilização desse modelo é necessário uma mudança 
muito mais complexa, haja vista que ainda existem muitos empecilhos não somente 
burocráticos, de gestão, mas também de pensamento por parte de gestores, 
profissionais e também usuários. O que se pode observar é que a aplicabilidade do 
conceito de Gestão Participativa vem sendo feita através aos poucos de forma menos 
invasiva através de ações pontuais. 

Para Campos et al. (2013), o exercício da gestão e do trabalho segundo a razão da 
práxis depende tanto de mudanças das normas, leis e construção da democracia, 
quanto da formação de seres humanos com essa capacidade. 

Em suas considerações Barreto et al. (2012) relata que o processo de transformação da 
cultura política atual tradicional que está enraizada no Brasil atualmente requer, 
principalmente, ações de educação permanente não somente para todos os atores 
envolvidos, mas para profissionais em processo de formação. 

 
Conclusão 

 

O estudo possibilitou abordar diversos aspectos relevantes acerca da Gestão 
Participativa no SUS e consequentemente mostrou a importância da mesma para o 
melhor funcionamento do Sistema Público de Saúde brasileiro. 

Percebe-se que a Gestão Participativa se faz presente nas instituições de saúde, 
contribuindo para transformação pensamentos e práticas de usuários, gestores e 
profissionais para um trabalho em conjunto em prol de um maior protagonismo para 
influenciar nos caminhos da gestão em direção a uma democracia de alta intensidade. 

É notório que modelo de gestão participativa contribui para o cumprimento das diretrizes 
dos SUS, potencializa e valoriza profissionais, gestores e usuários, além de permitir o 
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exercício da democracia através do atendimento de demandas prioritárias, das decisões 
coletivas e do controle social. 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA CLÍNICA E HISTOMORFOLÓGICA DE LESÕES 

TIREOIDIANAS 

Resumo 

Objetivo: Analisar comparativamente as características clínicas e histomorfológicas de 
carcinomas papilíferos da tireoide (CPT), adenomas foliculares (AF) e bócios coloides 
(BC). Metodologia: Obtiveram-se dados referentes à idade, sexo e etnia dos pacientes, 
bem como cortes histológicos, corados em H&E, de 30 casos de CPT, 10 de AF e 15 de 
BC. Toda a extensão das lâminas foi avaliada nos aumentos 40x, 100x e 400x, de modo 
a analisar variante histológica, infiltrado inflamatório, estroma, invasões tumorais, dentre 
outras características. Resultados: O infiltrado inflamatório foi ausente ou leve em 80% 
dos AF e 66,7% dos BC; moderado ou intenso em 53,3% dos CPT. Em 73,3% dos CPT 
o infiltrado teve distribuição focal, e em 70% dos AF difusa (p = 0,016). Em 66,7% dos 
CPT o estroma foi denso e hialinizado, e em 90% dos AF frouxo (p = 0,002). Em 100% 
dos AF o estroma foi escasso, e em 66,7% dos BC moderado ou abundante (p = 0,001). 
Conclusões: Para todas as lesões, houve predominância de mulheres pardas entre 40 
e 50 anos. O infiltrado inflamatório apresentou-se mais intenso e focal nos CPT, sendo 
leve e difuso na maior parte dos AF. O estroma revelou-se mais abundante nos BC, e 
mais denso nos CPT, sendo escasso e frouxo na quase totalidade dos AF. A partir da 
análise imunoistoquímica da resposta Th17, buscar-se-ão possíveis conclusões acerca 
da tumorigênese de tais lesões tireoidianas. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero da tireoide. Adenoma folicular. Bócio coloide. 

TITLE: CLINICAL AND HISTOMORPHOLOGICAL COMPARATIVE ANALYSIS OF 

THYROID LESIONS 

Abstract 

Objective: To comparatively evaluate the clinical and histomorphological features of 
papillary thyroid carcinomas (PTC), follicular adenomas (FA) and colloid goiters (CG). 
Methodology: Clinical data of patients and H&E stained tissue sections from 30 PTC, 10 
FA and 15 CG were obtained. Full extension of slides was evaluated at 40x, 100x and 
400x, to analyze the inflammatory infiltrate, stroma, extratumoral invasions and other 
features. Results: The inflammatory infiltrate was absent or light in 80% of FA and 66.7% 
of CG; it was moderate or high in 53.3% of PTC. In 73.3% of PTC the infiltrate had focal 
distribution, but it was diffuse in 70% of FA (p = 0.016). In 66.7% of the PTC the stroma 
was dense and hyalinized, instead of loose in 90% of the FA (p = 0.002). In 100% of FA 
the stroma was scarce, and in 66.7% of CG it was moderate or abundant (p = 0.001). 
Conclusions: For all groups, predominated brown women between 40 and 50 years. The 
inflammatory infiltrate was higher and more focal on PTC, but light and diffuse on most 
cases of FA. The stroma was most abundant on CG, and more dense and hyalinized on 
PTC, instead of rare and loose on mostly of the FA. From the combined evaluation of 
these results with the immunohistochemical analysis of the Th17 response, we must 
obtain furthers conclusions about the pathogenesis of these tumors. 
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Keywords: Papillary thyroid carcinoma. Follicular adenoma. Colloid goiter. 

Introdução 

A tireoide é a maior glândula endócrina do corpo humano, composta por dois tipos 
celulares, ambos produtores de hormônios. A frequência de nódulos tireoidianos é 
elevada na população mundial, variando de 4 a 65%, a depender da forma de 
diagnóstico (CARIA e VANNI, 2010). O sexo feminino, a idade avançada, a deficiência 
de iodo e a exposição à radiação são alguns dos fatores associados a maior incidência 
desses nódulos, os quais podem consistir em lesões benignas ou malignas (DEAN e 
GHARIB, 2008). 

No tocante às neoplasias malignas, o carcinoma papilífero da tireoide (CPT) consiste na 
principal malignidade endócrina, correspondendo a mais de 90% dos cânceres 
primários de tireoide (LAM et al., 2005). É mais comumente diagnosticado em pacientes 
entre a 3ª e 5ª décadas de vida, e as mulheres são mais afetadas em uma relação de 
aproximadamente 2:1 (MAZZAFERRI e MASSOLL, 2002). Constata-se importante 
associação etiológica do CPT com a radiação (NAKACHI et al., 2008). 

Histologicamente, o CPT é caracterizado por células neoplásicas com núcleo 
aumentado, pseudoinclusões e aspecto de vidro fosco. Tais lesões tendem a exibir um 
comportamento indolente, com taxas de sobrevida superiores a 95% em 25 anos 
(LIVOLSI, 2011). No entanto, a mortalidade associada ao câncer e a recidiva tumoral 
são observadas em uma porção de pacientes com CPT, em particular aqueles com 
mutações no gene BRAF (XING et al., 2013; XING et al., 2015). 

Dentre as neoplasias benignas, destacam-se os adenomas foliculares (AF), cuja 
frequência é bastante discutível, dada a multiplicidade de critérios para distingui-los da 
hiperplasia nodular. Também ocorrem predominantemente em mulheres, como nódulos 
isolados e assintomáticos. Sua etiopatogenia associa-se com a radiação, deficiência de 
iodo e algumas doenças genéticas, por exemplo, a síndrome de Cowden (DELELLIS et 
al., 2004). À microscopia, o AF é observado como uma proliferação de células foliculares 
delimitada por uma cápsula fibrosa que separa esse tecido alterado do tecido tireoidiano 
normal. 

Classificados pela OMS como uma variante de AF (Delellis et al., 2004), os adenomas 
de células de Hurthle (AH) são neoplasias benignas raras da tireoide, correspondendo 
a menos de 5% de todos os tumores tireoidianos (DELELLIS et al., 2004). Tais lesões 
têm sido observadas em associação com outras patologias da glândula como a tireoidite 
de Hashimoto, hipertireoidismo e bócio nodular (OKERE et al., 2014). Na histologia, são 
compostos por células de Hurthle, também conhecidas como oxifílicas ou oncocíticas 
(BARNES, 2009). 

Ainda acerca das lesões benignas, salienta-se que o bócio coloide (BC), ou bócio difuso 
atóxico, consiste na manifestação mais comum de doença tireoidiana (KUMAR et al., 
2010). Associa-se sobretudo à deficiência alimentar de iodo, que a OMS estima afetar 
cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, sobretudo em áreas montanhosas, onde 
ocorre o bócio endêmico (ABURTO et al., 2014). Nas regiões iodo-suficientes, há o 
bócio esporádico, mais comum em mulheres jovens (QURESHI et al., 2015), para o qual 
geralmente não se identifica um fator causal, podendo, contudo, estar associado a 
medicamentos, substâncias bociogênicas ou componente hereditário. À análise 
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morfológica, o BC apresenta-se como um aumento glandular volumétrico, e percebe-se 
epitélio folicular achatado e cuboide, folículos de tamanhos variados e com coloide 
abundante (BARNES, 2009). 

Em razão da elevada frequência de neoplasias tireoidianas na população, bem como o 
desconhecimento a respeito dos mecanismos de sua tumorigênese, o presente estudo 
tem por objetivo analisar comparativamente as características clínicas e 
histomorfológicas de CPT, AF e BC. A posteriori, realizar-se-á análise imunoistoquímica 
da resposta Th17 (por meio dos anticorpos contra IL-6, IL-17, IL-23 e RORγt) nestes 
mesmos tumores tireoidianos, visando à correlação da imunoexpressão dessas 
proteínas nas células inflamatórias com as características clínico-patológicas dos 
pacientes. 

  
 
Metodologia 
 

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CEP-HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
sob o protocolo de número 1.908.883, e conduzido conforme as diretrizes da resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Declaração de Helsinque. 

Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo, constituído pela análise 
comparativa de características clínicas e histomorfológicas de carcinomas papilíferos da 
tireoide (CPT), adenomas foliculares (AF) e bócios coloides (BC), diagnosticados de 
acordo com critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (DELELLIS et 
al., 2004). 

Amostra 

Foram selecionados 30 casos de CPT, dez casos de AF e 15 casos de BC. A amostra 
deste estudo foi intencional, de modo a escolher os casos cujos blocos de parafina 
possuíssem material em quantidade suficiente e qualidade satisfatória para a realização 
do estudo histomorfológico. 

Critério de inclusão 

Incluíram-se os espécimes com diagnóstico histopatológico de CPT, AF – incluindo a 
variante adenoma de células de Hurthle (AH) – e BC. 

Critérios de exclusão 

Excluíram-se os casos de pacientes com doenças autoimunes, com diagnóstico de outra 
neoplasia maligna na ocasião da biópsia tireoidiana, doenças autoimunes, em uso de 
anti-inflamatórios esteroidais ou imunossupressores. Foram excluídos, ainda, os 
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espécimes sem material suficiente nos blocos de parafina para o desenvolvimento da 
pesquisa. 

Análise clínica 

Realizou-se análise dos dados referentes à idade, sexo e grupo étnico dos pacientes, 
obtidos por meio das fichas de requisição de exame histopatológico arquivadas no 
Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da UFRN. 

Análise histomorfológica 

Procedeu-se à análise histomorfológica – nos espécimes de CPT, AF e BC selecionados 
para o estudo – em microscópio óptico (Olympus CX31, Olympus Japan Co., Tokyo, 
Japan), nos aumentos de 40x, 100x e 400x, com cortes de 5 (cinco) μm de espessura, 
dispostos em lâminas de vidro e corados pela técnica da hematoxilina e eosina. A 
caracterização histopatológica buscou definir, entre outros parâmetros, a variante 
histológica, o encapsulamento, a intensidade, distribuição e localização do infiltrado 
inflamatório, a quantidade, aspecto e distribuição do estroma, invasões (extratireoidiana, 
vascular, linfática e neural) e a presença de corpos de psammoma, de metaplasia 
escamosa e de mitoses. Tal avaliação foi realizada por dois observadores e, em caso 
de discordância, o caso foi reavaliado por um terceiro e discutido até obter-se um 
consenso. 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram digitados e tabulados através do software SPSS (Statistical 
Package for Social Science, versão 22.0 para Windows, Chicago, IL, USA). Os 
resultados foram então submetidos aos testes estatísticos Exato de Fisher, Qui-
quadrado de Pearson, Mann – Whitney e Kruskal-Wallis, considerando o nível de 
significância quando p<0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dentre os pacientes cujos casos foram selecionados para o estudo, 76,7% dos 30 
pacientes com CPT, 80% dos dez com AF e 86,7% dos 15 com BC foram do sexo 
feminino. A média de idade dos pacientes foi de 49,3 anos para CPT (Desvio Padrão 
13,8), 48,1 para AF (DP 11,9) e 43,8 para BC (DP 14,1). Do total de pacientes com CPT, 
AF e BC, 63,6% foram pardos, 9,1% brancos e 1,8% negros. 

Em relação à análise histomorfológica, no tocante aos CPT, 43,3% foram da variante 
histológica clássica, 40% da variante folicular, 10% da variante esclerosante difuso e 
6,7% da variante de células altas. Dos dez casos de AF, três (30%) foram da variante 
de células de Hurthle (ou células oxifílicas). 

O encapsulamento foi presente em 43,3% dos CPT e em 13,3% dos casos houve 
invasão capsular. Detectou-se invasão extratumoral em 10% dos CPT, invasão linfática 
em 13,3% e invasão vascular em 6,7%. Em nenhum caso encontrou-se invasão neural. 
Foram visualizados corpos de psammoma em 13,3% e metaplasia escamosa em 1,8% 
dos CPT. 
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Do total de 55 casos de CPT, AF e BC, houve atipias nucleares em 3,6% dos casos (um 
caso de AF e um de BC), calcificação distrófica em 14,5%, células gigantes 
multinucleadas em 9,1% e hemorragia em 14,5%. 

O infiltrado inflamatório foi ausente ou leve em 46,7% dos CPT, 80% dos AF e 66,7% 
dos BC; moderado ou intenso em 53,3% dos CPT, 20% dos AF e 33,3% dos BC. A 
distribuição do infiltrado foi focal em 73,3% dos CPT, 30% dos AF e 66,7% dos BC; 
difusa em 26,7% dos CPT, 70% dos AF e 33,3% dos BC. A localização do infiltrado foi 
intratumoral em 70% dos CPT e AF e em 93,3% dos BC. 

O estroma foi escasso em 56,7% dos CPT, 100% dos AF e 33,3% dos BC; moderado 
ou abundante em 43,3% dos CPT e em 66,7% dos BC. A distribuição do estroma foi 
focal em 23,3% dos CPT e 26,7% dos BC; difusa em 76,7% dos CPT, 100% dos AF e 
em 73,3% dos BC. O estroma foi caracterizado como frouxo em 33,3% dos CPT, 90% 
dos AF e 53,3% dos BC; denso e hialinizado em 66,7% dos CPT, 10% dos AF e 46,7% 
dos BC. 

Referente à quantidade de infiltrado inflamatório, em 76,9% dos CPT da variante 
clássica houve infiltrado moderado ou intenso, enquanto que em 64,7% dos CPT das 
demais variantes (folicular, esclerosante difuso e células altas) a inflamação foi ausente 
ou leve; esse resultado foi estatisticamente significativo (p = 0,026). Em 100% dos CPT 
nos quais houve invasão capsular (que correspondem a 13,3% do total de CPT), o 
infiltrado inflamatório foi moderado ou intenso, já em 53,3% dos casos de CPT sem 
invasão capsular a inflamação foi ausente ou leve; tal resultado foi estatisticamente 
significativo (p = 0,048). 

No que concerne à distribuição do infiltrado inflamatório, em 85% dos CPT cujo estroma 
era denso e hialinizado (66,7% do total de CPT) o infiltrado distribuiu-se de modo focal, 
enquanto que em 50% dos CPT com estroma frouxo a inflamação teve distribuição 
difusa; esse resultado foi estatisticamente significativo (p = 0,045). 

Relativamente ao aspecto e distribuição do estroma, em 100% dos CPT com estroma 
com distribuição focal (23,3% do total de CPT), o estroma apresentou-se denso e 
hialinizado, já em 43,5% dos CPT com estroma difuso, este era caracterizado como 
frouxo; tal resultado foi estatisticamente significativo (p = 0,036). 

Ao comparar-se a distribuição do infiltrado inflamatório entre os casos de CPT e AF, 
encontrou-se que em 73,3% dos CPT o infiltrado teve distribuição focal, enquanto que 
em 70% dos AF o infiltrado foi difuso; esse resultado foi estatisticamente significativo (p 
= 0,016). 

Ao comparar-se a quantidade do estroma entre os casos de CPT e AF, visualizou-se 
que em em 43,3% dos CPT o estroma foi moderado ou abundante, e por outro lado 
100% dos AF possuíam estroma escasso; resultado estatisticamente significativo (p = 
0,012). Quanto à análise comparativa das características do estroma, em 66,7% dos 
CPT o estroma era denso e hialinizado, e, ao contrário, em 90% dos AF o estroma era 
frouxo; resultado também estatisticamente significativo (p = 0,002). 

Concernente à comparação da quantidade de estroma entre AF e BC, em 100% dos AF 
o estroma apresentou-se escasso, ao passo que em 66,7% dos BC o estroma era 
moderado ou abundante; tal resultado foi estatisticamente significativo (p = 0,001). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2081 

 

Em função de o projeto de pesquisa ao qual o presente estudo está vinculado encontrar-
se em andamento, estando ainda por ser realizada a etapa de análise imunoistoquímica, 
os resultados obtidos são parciais e, deste modo, não será realizada por ora a discussão 
dos resultados. 

 
Conclusão 
 

Frente a esses resultados, depreende-se, portanto, que o perfil clínico-epidemiológico 
dos pacientes com as três lesões tireoidianas estudadas é semelhante. Houve 
predominância do sexo feminino e do grupo étnico pardo, e a média de idade dos 
pacientes foi próxima (entre 40 e 50 anos, para CPT, AF e BC). 

No que concerne à análise histomorfológica, a intensidade e distribuição do infiltrado 
inflamatório, assim como a quantidade e o aspecto do estroma, apresentaram 
diferenças significativas à luz da análise comparativa entre CPT, AF e BC. Em suma, o 
estroma revelou-se mais acentuado nos BC, e mais denso nos CPT, sendo escasso e 
frouxo na quase totalidade dos AF; já o infiltrado inflamatório apresentou-se mais intenso 
e mais focal nos CPT, sendo leve e difuso na maior parte dos AF. De semelhanças, 
destaca-se que na maioria dos CPT, AF e BC a inflamação teve localização intratumoral; 
e também na maior parte dos casos das três lesões houve uma distribuição difusa do 
estroma. 

Cabe salientar que os achados da presente análise clínica e histomorfológica de CPT, 
AF e BC serão analisados conjunta e comparativamente aos resultados a serem obtidos 
a partir da análise imunoistoquímica da resposta Th17 nessas mesmas lesões, com o 
propósito de obter-se possíveis conclusões acerca da tumorigênese de tais neoplasias 
tireoidianas. 
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TÍTULO: Segurança do paciente na perspectiva da equipe de enfermagem da unidade 

de terapia intensiva neonatal 

Resumo 

Objetivo: analisar a segurança do paciente na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
na perspectiva dos enfermeiros. Método: estudo descritivo de abordagem qualitativa, 
realizado em seis Unidades de Terapia Intensiva Neonatal localizadas na região 
metropolitana da capital do Rio Grande do Norte. A amostra do estudo foi composta por 
18 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu em janeiro de 2019, mediante a aplicação de 
entrevistas com roteiro semiestruturado . Os dados foram analisados segundo o método 
de análise de conteúdo temática proposto por Bardin. Resultados: após a análise do 
material coletado emergiram-se três categorias: concepções sobre a segurança do 
paciente; fortalezas para o fomento da segurança do paciente na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal e fragilidades no processo de trabalho para a implementação da 
segurança do paciente na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Considerações finais: 
Os enfermeiros das Unidades de terapia Intensiva Neonatal não compreendem os 
aspectos da segurança do paciente em sua integralidade, contudo enunciam a 
necessidade em promover um cuidado seguro e qualificado. 
 
Palavras-chave: Segurança do paciente, Enfermeiros, Unidade de Terapia Intensiva. 

TITLE: PATIENT SAFETY IN THE PERSPECTIVE OF NURSES OF INTENSIVE 

THERAPY UNITS 

Abstract 

Objective: To analyze patient safety in the Neonatal Intensive Care Unit from the nurses' 
perspective. Method: a descriptive study of qualitative approach, conducted in six 
Neonatal Intensive Care Units located in the metropolitan region of Natal, Rio Grande do 
Norte. The study sample consisted of 18 nurses. Data collection took place in January 
2019, through the application of individual interviews with semi-structured script with 
questions about patient safety in Neonatal Intensive Care Units. Data were analyzed 
according to the thematic content analysis method proposed by Bardin. Results: after 
the analysis of the collected material, three categories emerged: conceptions about 
patient safety; strengths for the promotion of patient safety in the Neonatal Intensive 
Care Unit and weaknesses in the work process for the implementation of patient safety 
in the Neonatal Intensive Care Unit. Final considerations: Nurses in Neonatal Intensive 
Care Units have an understanding of patient safety by adopting strategies to develop 
safe care and by identifying factors that hinder their effective implementation in care. 
 
Keywords: Patient safety, Nurses, Neonatal Intensive 

Introdução 

Os danos à saúde provocados em decorrência de processos assistenciais reforçam a 
necessidade do desenvolvimento de ações em prol da segurança do paciente, que 
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objetivam promover uma assistência qualificada e segura. As consequências desses 
agravos são preocupantes e podem gerar ao indivíduo problemas de ordem emocional 
e física, além de expandir aos familiares, a equipe de saúde e a organização1. No 
contexto mundial, as iniciativas para a promoção do cuidado seguro se apresentam de 
forma crescente, pelo empenho de gestores e profissionais de saúde em aprimorar e 
garantira implementação de boas práticas, livre de eventos adversos (EA)2. No Brasil, 
programas e políticas foram instituídos com o objetivo de favorecer a qualidade da 
saúde. Entre estes, a Política Nacional de Humanização (PNH) e o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (PNSP), que priorizam a qualificação e a segurança no 
cuidado1,3,4. Neste âmbito, a enfermagem busca estratégias para a prestação de um 
cuidado seguro, uma vez que é classificada como a maior categoria de profissionais de 
saúde no Brasil e tem importante atuação nas esferas de ensino, pesquisa e extensão 
com forte engajamento na segurança do paciente5,6. Além disso, o enfermeiro destaca-
se pelo seu papel de liderança, de modo a suscitar a motivação na equipe e poder 
exerceras funções de: cuidar, coordenar, supervisionar e educar pacientes, familiares e 
equipe. 7,8 Dentre os diversos cenários de prática do enfermeiro está a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), considerada um setor de alta complexidade, por atender 
pacientes críticos que exigem uma assistência complexa e podem apresentar o risco 
iminente de morte. O profissional inserido nesse campo não necessita apenas de 
conhecimento técnico e científico sobre as demandas do paciente, mas de habilidades 
para o manuseio de equipamentos de alta tecnologia e o manejo dos riscos envolvidos 
nos procedimentos, a fim de garantir a segurança.9 Neste ambiente de cuidado 
intensivo se apresenta a Unidade de Terapia Intensiva neonatal (UTIN), que devido as 
especificidades do serviço oferecem riscos relacionados a própria assistência, em 
virtude das fragilidades orgânicas do recém-nascido, que necessita de manipulação 
contínua para a realização de intervenções complexas, administração de medicamentos 
e uso intensivo de dispositivos tecnológicos, que predispõe a um aumento das chances 
de sofrer EA. Dessa forma, a dinâmica de trabalho na UTIN requer o emprego de 
técnicas cada vez mais precisas de modo a proporcionar ao neonato um cuidado livre 
de danos e contribuir para a melhoria da qualidade na assistência.9,10 Mediante ao 
exposto, percebe-se que a atuação do enfermeiro na UTIN deve estar associada ao 
desenvolvimento de práticas seguras, que priorizem o aperfeiçoamento constante de 
processos de trabalho centrados no paciente e sua família.10 Destarte, esse estudo se 
justifica perante a atual discussão a nível mundial sobre a complexidade e importância 
da SP na UTIN, ao corroborar com a necessidade de ampliar o debate sobre esse 
assunto entre os diversos profissionais de saúde, em especial o enfermeiro.9 Assim, é 
relevante conhecer a percepção deste profissional com relação a SP.10 A partir dessas 
considerações surge a questão norteadora: Como a segurança do paciente em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal é compreendida pelos enfermeiros na UTIN? 
Nesse sentido, o estudo objetiva analisar a segurança do paciente na unidade de terapia 
intensiva neonatal na perspectiva dos enfermeiros. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa11, realizado em seis 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal localizadas na região metropolitana de Natal, 
no Rio Grande do Norte (RN), Brasil. A Região Metropolitana de Natal12, também 
denominada de “Grande Natal”, é formada por 14 municípios. Atribuiu-se a escolha 
dessa região por aglutinar os serviços de saúde que possuíam o maior número de 
unidades neonatais, e inclui serviços hospitalares públicos e privados da rede de 
atenção assistencial terciária, de referência para gravidez e nascimento de alto risco no 
estado do RN. São estes: Hospital UNIMED- Natal (Hospital Privado); Maternidade 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2086 

 

Divino Amor – Parnamirim (Hospital Municipal); Hospital Dr. José Pedro Bezerra/Santa 
Catarina – Natal (Hospital Estadual); Hospital Central Cel. Pedro Germano-Natal 
(Hospital Estadual); Hospital Infantil Varela Santiago-Natal (Hospital Filantrópico); 
Maternidade Escola Januário Cicco- Natal (Hospital Federal). A população do estudo foi 
constituída por 63 enfermeiros atuantes nas UTIN campo de pesquisa, conforme o 
Quadro 1. Para definição da amostra considerou-se os seguintes critérios de inclusão: 
ser enfermeiro efetivo no serviço, desenvolver as atividades profissionais na UTIN estar 
inserido na escala de trabalho nos turnos manhã, tarde ou noite. Foram excluídos 
aqueles que se encontravam em escala de férias ou de licença no período da coleta dos 
dados. Dessa forma, a amostra foi composta por três enfermeiros, de turnos distintos, 
de cada serviço pesquisado, o que totalizou 18 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu 
em janeiro de 2019, por meio de entrevistas individuais mediante roteiro semiestruturado 
com perguntas referentes a percepção do enfermeiro sobre a segurança do paciente na 
UTIN, realizadas em ambiente reservado e livre de interferências. As informações foram 
gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra para análise. Esses dados foram 
analisados segundo o método de análise de conteúdo temática proposto por Bardin13, 
conforme as seguintes etapas: pré-análise, na qual organiza-se e sistematiza-se as 
ideias iniciais segundo as informações coletadas; análise, codificação dos dados 
mediante uma avaliação temática; e interpretação, definição das temáticas após 
alcançar as unidades significativas das entrevistas. Ressalta-se que os preceitos 
bioéticos foram respeitados em conformidade com as normas e diretrizes 
regulamentadoras de pesquisa constantes na Resolução 466/2012 do conselho 
Nacional de Saúde. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 
apresentado e esclarecido ao profissional, de modo a orientá-lo sobre o objetivo e os 
riscos inerentes ao estudo. O caráter voluntário de sua participação e a garantia do 
anonimato foram preservados, de forma que as falas dos participantes foram 
representadas pela letra “E”, seguido de um numeral arábico, conforme a ordem 
crescente das entrevistas. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, mediante parecer consubstanciado de nº 2.007.317, sob Certificado de 
Apresentação para a Apreciação Ética nº 64879717.4.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 
 
Após a análise do material coletado emergiram as seguintes categorias: I - Concepções 
sobre a segurança do paciente; II - Fortalezas para o fomento da segurança do paciente 
na UTIN; e III - Fragilidades no processo de trabalho para a implementação da 
segurança do paciente na UTIN. I - Concepções sobre a segurança do paciente Essa 
categoria revela como os enfermeiros das UTIN compreendem a SP, ao afirmarem que 
se faz necessário evitar falhas durante o processo de trabalho, ao executar o cuidado 
de forma correta e, consequentemente, contribuir para a redução de danos evitáveis ao 
paciente, conforme as falas a seguir: A compreensão que tenho com relação a 
segurança do paciente é a realização das medicações corretas, em tempo correto, em 
horário correto, não só a medicação, mas até mesmo uma simples lavagem de mãos, 
para não levar infecção para o paciente. (E14) Na minha percepção, a segurança do 
paciente é tudo aquilo que fazemos, todos os cuidados para evitar algum incidente para 
que a assistência seja livre de danos e que possa levar algum risco ao paciente. (E18) 
II - Fortalezas para o fomento da segurança do paciente na UTIN Encontram-se 
abordadas nesta categoria as ações e/ou iniciativas que os enfermeiros desenvolvem 
na UTIN para obter um melhor resultado em segurança, tais como a utilização de 
protocolos assistenciais estabelecidos pela instituição, a comunicação entre os 
membros da equipe e o apoio da instituição em disponibilizar capacitações e 
treinamentos para os profissionais, em concordância com as seguintes locuções: Ouso 
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dos procedimentos operacionais padrão vai orientar realmente a equipe nos cuidados 
necessários pra evitar as infecções. (E09) Nós procuramos desenvolver a segurança do 
paciente na UTIN com a utilização dos protocolos da ANVISA na identificação segura, 
na administração de medicamentos, na prevenção de quedas e lesões de pele e na 
comunicação correta. (E16) O treinamento e as capacitações dos profissionais facilitam 
o desenvolvimento da segurança do paciente na UTIN, pois deixa tudo mais claro e fácil 
de entender o dimensionamento que esse assunto tem para os serviços de saúde. (E05) 
A comunicação entre os membros da equipe facilita muito o desenvolvimento da 
segurança do paciente na UTIN. (E18) III- Fragilidades no processo de trabalho para a 
implementação da segurança do paciente na UTIN Os enfermeiros entrevistados 
evidenciam os fatores que dificultam a prestação de uma assistência segura e de 
qualidade na UTIN, como o mau dimensionamento de recursos humanos, a 
infraestrutura inadequada e a falta de materiais, segundo os discursos: Temos muitas 
coisas que dificultam a segurança do paciente na UTIN, temos uma parede no meio da 
unidade que se você estiver de um lado não vê o que está acontecendo do outro, isso 
não favorece a segurança do paciente, outra coisa é o dimensionamento de enfermeiros 
por paciente, o que deixa o profissional sobrecarregado (...). (E03) Com a sobrecarga, 
tenho dificuldade de estar monitorando os pacientes todo o tempo nas 12 horas do 
plantão, fica realmente difícil conferir todos os acessos, (...) e outro problema é a falta 
dos materiais que é bem recorrente aqui, infelizmente. (E10) A questão do 
dimensionamento do funcionário é um fator que dificulta o desenvolvimento da 
segurança do paciente na UTIN, porque era para ser um técnico para cada dois 
pacientes, mas fica um técnico pra cada três ou quatro pacientes, isso sobrecarrega o 
profissional (...) (E14) 
 
Conclusão 

 
Compreendeu-se que os enfermeiros das UTIN não possuem a concepção sobre a 
segurança do paciente na sua integralidade, porém, percebem a necessidade de 
realizar um cuidado qualificado e seguro com a redução ao mínimo necessário de danos 
ao paciente. Ademais, os enfermeiros identificam fatores que dificultam a prestação de 
uma assistência de qualidade e segura nas UTIN, como a falta de materiais e recursos 
humanos, a infraestrutura inadequada que não contribuem para o desenvolvimento da 
segurança do paciente. Outrossim, elucida-se que a pesquisa apresenta limitações 
relacionadas ao fato de incluir apenas os enfermeiros de UTIN, uma vez que a 
importância da segurança do paciente precisa ser compreendida e implementada por 
toda a equipe de saúde para que seja verificada em sua totalidade. Destarte, sugere-se 
o desenvolvimento de estudos que busquem compreender a segurança do paciente em 
outras realidades com a finalidade disseminar conhecimentos acerca da implementação 
da segurança do paciente em UTIN e desse modo, fomentar a consolidação científica 
de conhecimentos para promoção de um cuidado seguro e qualificado. 
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Quadro 1 - Caracterização das UTIN quanto ao número de leitos e quantitativo de 
enfermeiros atuantes na unidade, Natal/RN, 2019. 
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TÍTULO: SISTEMAS INFORMATIZADOS NA GESTÃO DA QUALIDADE NA 

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: ANÁLISE DE UM BANCO DE NOTIFICAÇÕES 

VOLUNTÁRIAS E DE INDICADORES DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

Objetivo: Trata-se de um relato de experiência da implementação de um Painel de 
Indicadores de Segurança do Paciente (PISP), norteado pelo levantamento de dados, 
analise de indicadores, identificação de ações prioritárias para melhoria da qualidade, 
intervenções, realização de ciclo de melhoria baseado nas oportunidades identificadas 
e posterior monitoramento dos resultados e monitoramento pós-intervenção. 
Metodologia: Trata-se de relato de experiência a respeito de ferramenta eletrônica 
coordenada pela área da sede responsável pela temática segurança do paciente. 
Iniciou-se o processo pela Definição do Rol de Indicadores. Esse trabalho foi 
desenvolvido no Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde 
(PPG QualiSaúde) e teve a colaboração de aluno de Curso de Graduação e Iniciação 
Científica (IC). Resultados: Os hospitais foram convidados a participar da seleção e 
qualificação dos indicadores, quanto e da qualificação. Esse processo culminou no 
lançamento do Programa Gestão à Vista. Conclusão: A experiência da implementação 
desse painel se mostrou de imenso aprendizado, proporcionando aos envolvidos 
desenvolver habilidades diversas durante seu processo. O Painel de Indicadores de 
Segurança do Paciente apresenta-se como recurso inovador no monitoramento de 
processos e resultados da implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, 
trazendo característica importante de sistemas de gestão da qualidade: transparência 
na gestão e divulgação de resultados. 

 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Gestão da Qualidade; Serviços de Saúde. 

TITLE: COMPUTERIZED HEALTH CARE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS: AN 

ANALYSIS OF A VOLUNTARY NOTIFICATION BANK AND PATIENT SAFETY 

INDICATORS 

Abstract 

Objective: This is an experience report of the implementation of a Patient Safety Indicator 
Panel (PISP), guided by data collection, indicator analysis, identification of priority 
actions for quality improvement, interventions, implementation of improvement based 
cycle. opportunities identified and subsequent outcome monitoring and post-intervention 
monitoring. Metodology: This is an experience report about an electronic tool coordinated 
by the head office area responsible for patient safety. The process was initiated by the 
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Definition of the Indicator Roll. This work was developed at the Professional Master's 
Degree Quality Management in Health Services (PPG QualiSaúde) and had the 
collaboration of undergraduate student and Scientific Initiation (SI). Results: Hospitals 
were invited to participate in the selection and qualification of indicators, as well as the 
qualification. This process culminated in the launch of the Management in Sight Program. 
Conclusion: The experience of implementing this panel has proved to be immense 
learning, providing those involved with developing diverse skills during their process. The 
Patient safety indicators Panel presents itself as an innovative resource in the monitoring 
of processes and results of the implantation of the patient safety nuclei, bringing an 
important characteristic of the management systems of Quality: Transparency in the 
management and dissemination of results. 

 
Keywords: Patient safety; Quality management; Quality Indicators, Health Service 

Introdução 

O nível de qualidade dos processos assistências tem se tornado cada vez mais uma 
preocupação, com o intuito de garantir assistência efetiva e segura (1), sendo encarado 
atualmente como o objetivo em diversos sistemas de saúde por todo o mundo, na busca 
por assegurar a prestação de cuidado de forma adequada, visando à segurança do 
paciente. Todavia, o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas tecnologias do 
cuidado em diversas áreas, como a de equipamentos e a criação de protocolos voltados 
à assistência, ainda há inúmeros riscos associados aos cuidados em saúde, sendo 
esses mais evidentes no ambiente hospitalar (2-4). 

Em 1999, o Institute of Medicine divulgou o relatório “Errar é humano”, que apresenta 
resultados negativos de tratamentos médico-hospitalares nos Estados Unidos. Desde 
então, ações e estudos foram intensificados para a segurança do paciente em todo o 
mundo, proporcionando visibilidade e consequentemente um aumento na produção de 
estudos voltados para a temática Segurança do Paciente (SP) (5-9). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), em 2013. No mesmo ano, foi publicada a Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC n° 36, que estabeleceu ações para a Segurança do Paciente em 
serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, abrangendo os que exercem ações 
de ensino e pesquisa. Dentre as intervenções propostas, destaca-se o dever das 
direções em constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e, elaborar, monitorar 
e avaliar o Plano de Segurança do Paciente (PSP) em Serviços de Saúde (10). 

Cada NSP deve elaborar seu PSP, em seu enredo devem estar presentes os métodos 
para a implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (5). Em 
2013, o Ministério da Saúde, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e em parceria com a Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), divulgou seis protocolos básicos 
voltados às áreas prioritárias (10). 

Diante desse cenário, uma empresa pública, responsável pela gestão de 40 (quarenta) 
Hospitais Universitários Federais (HUF), constituiu em 2014, um serviço de gestão da 
qualidade (SGQ), destinado a apoiar a implantação dos NSP, a elaboração e o 
acompanhamento dos PSP. Em 2016, esse serviço lançou o Painel de Indicadores de 
Segurança do Paciente (PISP), com o intuito de monitorar e avaliar os resultados 
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relacionados à SP nos HUF, visto que, os indicadores são medidas-síntese, capazes de 
apontar informações relevantes a respeito do desempenho das instituições de saúde 
(11). 

Discutir a promoção à saúde pelas vias da Segurança do Paciente é cada vez mais 
necessário. Diante do exposto, o presente artigo objetiva apresentar o processo de 
implementação de um Painel de Indicadores de Segurança do Paciente para 
benchmarking em uma rede de hospitais universitários federais brasileiros, composta 
por 39 serviços espalhados por todo o território nacional, administrados por uma 
empresa pública. 

 
Metodologia 
 

Trata-se de um relato de experiência da implementação de um Painel de Indicadores de 
Segurança do Paciente (PISP), norteado pelo levantamento de dados, analise de 
indicadores, identificação de ações prioritárias para melhoria da qualidade, 
intervenções, realização de ciclo de melhoria baseado nas oportunidades identificadas 
e posterior monitoramento dos resultados e monitoramento pós-intervenção. Esse 
painel é coordenado pelo Serviço de Gestão da Qualidade (SGQ), área da sede de uma 
empresa pública que é responsável pela segurança do paciente nos hospitais 
universitários federais. 

A construção do PISP contou com cinco etapas: 1. Definição do Rol de Indicadores; 2. 
Definição da forma de apresentação dos dados; 3. Qualificação e Uniformização dos 
Dados; 4. Cadastro dos Responsáveis dos HUF na plataforma web; e 5. Inserção de 
Dados pelos HUF. Todas essas etapas contaram com a participação de todos os 
hospitais envolvidos nesse estudo e do serviço da empresa responsável pela gestão da 
qualidade. 

O Painel reúne 62 indicadores, sendo 77% deles de resultado, indicadores que revelam 
o nível de sucesso obtido, ou seja, se o que era almejado foi atingido durante o processo 
de cuidado (12) e 23% de processo, indicadores que estão intrinsecamente ligados ao 
fazer, como diretrizes, protocolos, ou seja, orientam ou recomendam a implantação de 
tratamentos (13), dos quais 42% de coleta automática a partir dos dados incluídos no 
Vigihosp (software próprio da empresa para gestão de incidentes em saúde) e 58% de 
coleta manual, nos quais os dados são incluídos pelos HUF. 

Ressalta-se que, em 2016 o PISP foi inserido em estudo formal de Mestrado Profissional 
em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde (PPGQualiSaúde), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por uma profissional da equipe do SGQ. Trata-
se de estudo de melhoria da qualidade quase experimental, do tipo antes e depois, para 
avaliar o impacto de ciclos de melhoria na taxa de cumprimento dos critérios dicotômicos 
elaborados para avaliar a adesão e o preenchimento dos dados pelos hospitais no 
Painel de Indicadores de Segurança do Paciente. A análise do preenchimento dos 
dados não será apresentada neste relato. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) da UFRN - Número 
do Parecer: 2.247.171, conforme os princípios que regulam as pesquisas em seres 
humanos. 
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Os 39 HUF da rede foram convidados a participar de todas as etapas de construção do 
Painel de Indicadores de Segurança do Paciente. Em cada uma delas realizou-se ao 
menos uma videoconferência entre a sede da empresa e o conjunto de hospitais. A 
ferramenta foi implantada de forma a permitir que todos os 39 HUF inseridos nesse 
estudo pudessem acessá-la simultaneamente. Contudo, a utilização efetiva do PISP, 
apesar de fortemente recomendada, ficou facultada a cada um deles, assim como o 
cadastro e a inserção dos dados. 

 
Resultados e Discussões 

 
A implementação do Painel de Indicadores de Segurança do Paciente (PISP), iniciou-
se com a Definição do Rol de Indicadores. Os indicadores selecionados passaram por 
consulta pública entre os hospitais que integram a rede. Para a construção de 
indicadores adequados deve se dispor de informações suficientes para sua analisa, 
evitando viés de compreensão e interpretação, garantir que se adequam ao que se 
pretende medir e garantir que esses traduzam a realidade analisada refletindo a 
temporalidade de sua coleta (14). 

Os indicadores enviados para consulta pública foram selecionados dentre os descritos 
no Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, 
estando eles ligados a identificação do Paciente, Cirurgia Segura, Lesão por Pressão, 
Higiene das Mãos, Prevenção de Quedas, Critérios Diagnósticos de Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde, Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em 
Serviços de Saúde e Investigação de Eventos Adversos e Avaliação (15). 

Obteve-se, então, painel online que reúne 62 indicadores, sendo 77% (n=48) dos 
indicadores de e resultado e 23% (n=14) dos indicadores de processo. O processo de 
implantação do painel foi iniciada por 23 (37%) indicadores, apresentados no quadro 1, 
por se tratarem de indicadores presentes em normas e recomendações nacionais (16-
18) e, serem comumente utilizados por instituições acreditadoras. Dentre os 23 
indicadores apenas 13% (n=3) são indicadores de processo, sendo os demais 87% 
(n=20) indicadores de resultado. 

Quadro 1- Indicadores de preenchimento manual do Painel de Indicadores de 
Segurança do Paciente. 

A segunda etapa foi caracterizada pela Definição da forma de apresentação dos dados, 
ou seja, dos gráficos que seriam exibidos para melhor compreensão por parte do 
público-alvo, visto que a apresentação é fator crucial para o sucesso da implementação 
de ferramenta desse tipo. 

A Qualificação e Uniformização dos Dados foi à terceira etapa, momento em que cada 
indicador recebeu uma ficha de qualificação reunida em documento único, divulgado 
pelo serviço de gestão da qualidade (SGQ). Na quarta etapa, houve o Cadastro dos 
Responsáveis dos HUF na plataforma web, na qual está inserido o painel. Já a A quinta 
etapa, Inserção de Dados pelos HUF, ocorreu em julho de 2016 e, com isso, iniciou-se 
o uso do painel pelos HUF. 

A partir dessa etapa, foram realizadas avaliações semestrais, mediadas pelo estudo do 
Mestrado Profissional, nas quais avaliou-se a adesão dos hospitais ao painel. 
Considerou-se adesão ao painel, quando o hospital inseriu dados de um ou mais 
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indicadores. A primeira avaliação foi realizada no mês de outubro de 2016, a segunda 
em abril de 2017 e a terceira em setembro de 2017. 

Os dados de cada hospital inseridos no Painel de Indicadores de Segurança do Paciente 
são apresentados em gráficos de barras, por indicador. O hospital observa seus 
resultados frente aos demais HUF, porém não identifica as outras instituições (figura 1). 
É possível acompanhar as séries históricas dos HUF dos indicadores em gráficos de 
linhas, ao selecionar o hospital no gráfico de barras (figura 2). 

Figura 1: Visualização de Incidência de Lesão por Pressão no Painel de Indicadores de 
Segurança do Paciente. 

Figura 2: Visualização do gráfico de linhas do indicador incidência de lesão por pressão 
no Painel de Indicadores de Segurança do Paciente. Monitoramento de série histórica, 
por hospital. 

No Brasil, a utilização de sistemas de informação para interpretação de dados que 
reflitam os resultados em saúde pública ainda é incipiente, com fragilidades no uso das 
informações geradas pela vigilância em saúde e sua aplicação na assistência (19). 
Estudo com enfermeiros mostrou que eles possuíam entendimento incompleto e 
fragmentado sobre a utilização e importância do uso de indicadores e poucos utilizavam 
os resultados dos indicadores para implementar melhorias nos setores (20). 

Pelo exposto, torna-se evidente a necessidade de estratégia de “aculturamento” da 
avaliação nessas instituições de saúde (21), a fim de qualificar a tomada de decisão. 
Uma vez que, um conjunto bem escolhido de indicadores pode servir como apoio prático 
para escolhas nos hospitais, favorecendo a gestão de riscos e a identificação das áreas 
mais críticas (16,22). 

A implantação e/ou implementação de uma cultura de segurança do paciente possibilita 
a identificação de áreas que apresentam problemas e possibilitam avaliar os pontos 
críticos e planejar a melhor forma de agir, impulsionando a instituição a buscar soluções 
baseadas nas evidências de forma efetiva (23,24). A literatura aponta que o número de 
óbitos decorrente de eventos adversos em saúde vem crescendo de forma exponencial, 
evidenciando a necessidade de se investir em estratégias que possibilitem a redução 
de novos casos (25). 

O monitoramento e avaliação de indicadores também são capazes de contribuir para o 
combate a conveniências, uma vez que torna público e mantém registrada a verdadeira 
situação das instituições e do sistema de saúde (20,26,27). Esses dados, 
disponibilizados e avaliados em rede, podem ser matéria-prima para formulação de 
programas e definição de prioridades em maior conformidade com a realidade de 
hospitais públicos brasileiros, em especial os hospitais de ensino. 

A literatura evidencia a importância de se realizar ciclos de melhoria nos serviços de 
saúde, sobretudo quando esses abarcam partes estratégicas como a cultura 
organizacional e a inovação, com destaque para o envolvimento e a capacidade humana 
de gerar transformações significativas (28,29). 

Percebe-se que, os condutores do Programa Nacional de Segurança do Paciente 
precisam reforçar a importância do acompanhamento dos indicadores de segurança do 
paciente, junto aos estabelecimentos de saúde. Essas informações tem a capacidade 
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de evidenciar os avanços alcançados na qualidade da assistência, relacionando-os às 
ações do programa. A monitorização intensiva, com o envio de feedback aos serviços, 
pode contribuir para esse estímulo. 

O Painel de Indicadores de Segurança do Paciente é capaz de oferecer aos gestores 
nas áreas de qualidade em saúde e segurança do paciente, facilidades no 
gerenciamento dos dados, permitindo com que esses aperfeiçoem suas atividades. 
Além disso, o Painel permite uma comunicação indireta entre os hospitais, integrando 
as informações da rede, fazendo com que a sede possa trabalha-las de forma 
coordenada e integrada. 

Ademais, torna-se relevante explicitar que o desenvolvimento de um painel de 
indicadores alimentados pelos hospitais era uma iniciativa inédita na empresa. O 
objetivo dessa ação foi estimular às gestões dos hospitais federais a refletirem sobre a 
qualidade da informação prestada. 

 
Conclusão 
 

A experiência da implementação do painel se mostrou de imenso aprendizado, 
proporcionando aos envolvidos desenvolver habilidades diversas durante seu processo, 
e vislumbrar a importância de se pensar estratégias de promoção à saúde de larga 
escala, não perdendo a visão holística e a necessidade de avaliar e intervir juntamente 
aos serviços de saúde em busca de soluções aos diversos problemas que se 
apresentam no dia-a-dia. 

Destaca-se, por fim, a adequação e a importância do desenvolvimento desse 
instrumento no âmbito de um Mestrado Profissional em Gestão da Qualidade em 
Serviços de Saúde (PPGQualiSaúde), que tem como intuito principal qualificar o 
funcionário/aluno, enriquecendo seu local de trabalho com os preceitos acadêmicos e 
os avanços observados em seu objeto de estudo, colocando em prática a integração 
ensino-serviço na formação e educação continuada dos profissionais do SUS. 
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Figura 2 
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TÍTULO: Jejum peri-operatório em pacientes com câncer do trato gastrointestinal 

submetidos à procedimento cirúrgico 

Resumo 

Pacientes submetidos a cirurgias no trato gastrintestinal têm indicação de protocolos de 
abreviação de jejum pré e pós-operatório com o intuito de favorecer respostas 
metabólicas de recuperação e reduzir desconfortos. Esse estudo teve como objetivo 
identificar o tempo de jejum pré-operatório em pacientes com câncer de trato 
gastrointestinal submetidos à cirurgia de ressecção do tumor, e comparar os resultados 
obtidos com as diretrizes mais atuais de indicação de protocolos de jejum. A população 
do estudo contou com 77 pacientes e a mediana dos tempos de jejum pré-operatório foi 
de 16 horas (12,5 – 18,5). O cumprimento do protocolo de jejum depende tanto da 
indicação do profissional de saúde envolvido quanto do paciente em aceitar e conseguir 
seguir o tempo estabelecido. Observou-se a não adoção desses protocolos na rotina 
hospitalar, submetendo os pacientes a um período de jejum prolongado desnecessário 
que pode exacerbar a resposta orgânica ao estresse e aumentar a susceptibilidade a 
complicações pós-cirúrgicas Os resultados encontrados sugerem que a amostra do 
estudo foi submetida a um tempo de jejum pré-operatório que extrapola recomendações 
nacionais e internacionais vigentes. 
 
Palavras-chave: Jejum pré-operatório. Câncer gastrointestinal. Complicações cirúrgicas 

TITLE: IDENTIFICATION OF AVERAGE PREOPERATIVE FASTING TIME IN 

GASTROINTESTINAL TRACT CANCER PATIENTS SUBMITTED TO TUMOR 

RESECTION SURGERY 

Abstract 

Patients undergoing surgery in the gastrointestinal tract are indicated for pre and 
postoperative fast abbreviation protocols in order to favor metabolic recovery responses 
and reduce discomfort. This study aimed to identify the preoperative fasting time in 
patients with gastrointestinal tract cancer undergoing tumor resection surgery, and to 
compare the results obtained with the most current guidelines for fasting protocol 
indication. The sample consisted of 77 patients, where the median preoperative fasting 
time was 16 (12.5 - 18.5) hours and 33.8% of the patients started fasting at 22h the day 
before surgery. Compliance with the fasting time depends on the indication of the health 
professional involved and the patient to accept and be able to follow the established time. 
These protocols were not adopted in the hospital routine, subjecting patients to an 
unnecessary prolonged fasting period that may exacerbate the organic stress response 
and increase the susceptibility to postoperative complications. The results suggest that 
the study sample was submitted a preoperative fasting time that goes beyond current 
national and international recommendations. 
 
Keywords: Preoperative fasting. Gastrointestinal cancer. Surgical complications 
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Introdução 

As doenças crônicas e agravos não transmissíveis são as principais causas de 
adoecimento e morte no mundo; dentre elas, o câncer tem se destacado devido a 
crescente incidência e agressividade (WHO, 2019). No Brasil, para o biênio 2018-2019 
espera-se o surgimento 420 mil novos casos, onde os tipos mais incidentes serão 
próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) nos homens, e nas 
mulheres, os cânceres de mama (29,5%), intestino (9,4%) e colo do útero (8,1%) (INCA, 
2018). A região Nordeste, apesar de também apresentar os cânceres de próstata e 
mama feminina entre os principais, a incidência do câncer de estômago tem impacto 
importante (INCA, 2018). A cirurgia de ressecção tumoral é uma das formas de 
intervenção para controle ou cura da doença, e apresenta como principal objetivo obter 
uma ressecção com margens livres, ou seja, que não possibilite presença de doença 
residual microscópica ou macroscópica, que levaria a piores prognósticos para o 
paciente (COELHO, 2005). No entanto, cirurgias do trato gastrointestinal estão 
associadas a longos períodos de internação, que envolvem altos custos, consideráveis 
taxas de infecção e desconforto pós-operatório (CARMICHAEL; KELLER; BALDINI, 
2017). O tempo de jejum prolongado em cirurgias impacta negativamente a condição 
física e psicológica do paciente, prejudicando sua recuperação. (TSANG; LAMBERT; 
CAREY, 2018). Nesse sentido, as práticas de cuidados perioperatórios tradicionais que 
adotam períodos de jejum prolongados vêm sendo amplamente discutidas em todo o 
mundo (WILLIAMS; MOLINGER; WISCHMEYER, 2019). Pacientes submetidos a 
cirurgias de abdômen frequentemente sofrem com os efeitos da má nutrição causada 
por baixas ingestão ou má absorção de nutrientes, além dos outros fatores próprios da 
doença. Por isso, a adoção de diretrizes atualizadas baseadas em evidências acerca da 
abreviação de jejum pode promover bons resultados, que incluem redução de 
desconfortos como náuseas, vômitos e dor no pós-operatório como também o retorno 
precoce da função intestinal, melhora na cicatrização de feridas e diminuição do tempo 
de internação hospitalar (CARMICHAEL; KELLER; BALDINI, 2017). A proposta de 
abreviação de jejum peri-operatório surgiu na década de 90 na Europa e compreende a 
implementação de uma série de cuidados por parte de uma equipe multiprofissional 
(KEHLET, 1997). Surgiu a partir da necessidade da adoção de intervenções específicas 
no período peri-operatório, de forma a melhorar a recuperação do paciente, abreviando 
o período de internação reduzindo morbidade pós-operatória e, consequentemente, os 
custos. Entre as medidas pré-operatórias tem-se o jejum não prolongado com a 
manutenção da dieta de líquidos claros até 2h antes da indução anestésica (KEHLET, 
1997). Na maioria dos países europeus o protocolo de abreviação de jejum foi adotado 
e tem mostrado resultados que reforçam as evidências que o embasaram. Porém, no 
Brasil, o projeto ACERTO (Aceleração da Recuperação Total pós-operatória) tem 
enfrentado dificuldades em sua implementação, pode-se citar como uma delas o modelo 
assistencial focado no médico, especialmente no cirurgião, que define inclusive as 
condutas dietéticas (MARTINS, 2017). O desafio de romper com sistemas e formas de 
trabalho tradicionais para adoção de medidas atualizadas e comprovadamente mais 
eficientes torna-se urgente, e parte não só de conceitos técnicos, mas também da 
aceitação de uma visão mais humanizada no atendimento ao paciente submetido a 
cirurgias do trato gastrointestinal. O objetivo deste trabalho foi identificar o tempo médio 
de jejum a que são submetidos os pacientes cirúrgicos de câncer de trato 
gastrointestinal em um hospital da cidade de Natal/RN. 
 
Metodologia 

 
Para elaboração deste trabalho utilizamos dados obtidos no estudo longitudinal 
prospectivo intitulado: “Composição corporal como fator prognóstico de eventos 
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adversos em pacientes cirúrgicos com câncer de trato gastrointestinal: um estudo 
observacional”, desenvolvido em parceria com a Liga Contra o Câncer na cidade de 
Natal/RN, cuja aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) está registrada sob o número CAAE 
73316117.8.0000.5292, e pelo CEP da Liga com número CAAE 73316117.8.3001.5293. 
As coletas de dados realizaram-se após os pacientes serem informados sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, possíveis benefícios previstos e 
potenciais riscos ou incômodos que esta pudesse acarretar, e aqueles que aceitavam 
participar eram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Para seleção e caracterização da população, foram convidados a participar do 
estudo pacientes maiores de 20 anos de idade de ambos os sexos, admitidos no 
Hospital Dr. Luiz Antônio com diagnóstico de câncer de trato gastrointestinal no período 
de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, que tivessem intervenção programada de 
cirurgia de ressecção tumoral. Foram excluídos pacientes que realizaram cirurgia 
paliativa como laparotomia exploradora e biópsia quando no momento da cirurgia de 
intervenção observou-se extensão da doença que não se indicasse o procedimento de 
ressecção. Também foram excluídos aqueles que não souberam informar o horário da 
última alimentação antes da cirurgia. A princípio, 109 pacientes com câncer 
gastrointestinal foram admitidos no Hospital da Liga Norteriograndense contra o Câncer, 
entre fevereiro e outubro de 2018 e incluídos no estudo. No entanto, 11 deles passaram 
apenas por cirurgia para biópsia, 19 não souberam informar o horário da última 
alimentação antes da cirurgia e 02 não tinham informações referentes ao horário de 
inicío e término da cirurgia. Devido aos critérios de exclusão, a população final do estudo 
foi de 77 pacientes. Em seguida, aplicou-se formulário de coleta de dados referente a 
identificação do paciente como: nome, etnia, idade, número de prontuário e data da 
internação; dados socioeconômicos: grau de instrução e estado civil; e também 
informações acerca da doença: estadiamento e localização do tumor, cirurgia proposta 
e presença de comorbidades. A partir das informações de peso e estatura do paciente 
anotadas em prontuário antes da cirurgia, foi calculado o Índice de Massa Corporal 
(IMC) e os pacientes foram classificados de acordo com os critérios da World Health 
Organization (WHO, 1995). Para avaliar o tempo de jejum pré-operatório adotou-se a 
definição de intervalo de tempo entre a hora da última refeição sólida ou líquida (exceto 
água) ingerida antes da cirurgia, até a hora da aplicação da anestesia. O horário da 
última refeição foi verificado pelo questionamento direto ao paciente e a informação 
acerca do horário de aplicação da anestesia foi coletada do prontuário. Acerca dos 
protocolos de jejum e de dieta adotados pelo hospital, foi perguntado às nutricionistas 
atuantes acerca dos alimentos liberados no dia anterior à cirurgia e o tempo de jejum 
pré-operatório preconizado. A análise estatística foi realizada a partir dos dados 
digitados em planilha do Excel e importados para o software SPSS versão 22 (IBM ®, 
Chicago, IL, USA). A normalidade de distribuição das variáveis contínuas foi verificada 
pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados contínuos com distribuição paramétrica 
estão expressos em média e desvio padrão, os com distribuição não paramétrica estão 
expressos em mediana e intervalos interquartis, e os dados categóricos estão expressos 
em frequência absoluta e relativa (%). 
 
Resultados e Discussões 
 
As características sociodemográficas e clínicas dos pacientes estão descritas na tabela 
1, onde podemos perceber que a maior parte da amostra pertencia ao sexo feminino 
(54,5%) e o principal sítio de localização do tumor foi o intestino (70,1%). Tabela 1. 
Características sociodemográficas e clínicas da população do estudo (n=77). Variáveis 
N/Média ± DP % Sexo Feminino 42 54,5 Masculino 35 45,5 Idade 59,79±11,76 Etnia 
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Pretos e Pardos Branco 58 19 75,3 24,7 Hipertenso Não 45 58,4 Sim Diabético Sim Não 
Tabagista Sim Não Etilista Sim Não Localização do tumor 32 17 60 28 49 26 51 41,6 
22,1 77,9 36,4 63,6 33,8 66,2 Esôfago 2 2,6 Estômago 21 27,3 Intestino 54 70,1 IMC 
Desnutrição 4 5,2 Eutrofia 31 40,3 Sobrepeso 32 41,6 Obesidade 10 13,0 IMC: Índice 
de Massa Corporal; Os resultados obtidos corroboram com a estimativa do Instituto 
Nacional do Câncer (2018) que traz o câncer colorretal como o mais incidente, entre os 
sítios apontados no presente estudo, seguido do de estômago e esôfago. De acordo 
com os resultados, 3,4% dos pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas e 33,8% 
etilistas ou ex-etilistas e 13% apresentava obesidade. Etilismo, obesidade e tabagismo 
são fatores de risco associados ao aumento do risco de se desenvolver câncer (INCA, 
2018). Na tabela 2 pode-se observar o tempo de jejum pré-operatório e tempo de 
internação hospitalar da população do estudo, e a partir da avaliação da mediana de 
tempo de jejum pode-se concluir que os pacientes permaneceram mais tempo em jejum 
do que o recomendado na diretriz da ESPEN (2017), reforçando a hipótese inicial de 
que profissionais de saúde continuam praticando modelos tradicionais de protocolos de 
jejum. Tabela 2: Tempo de jejum pré-operatório e tempo de internação hospitalar da 
população do estudo (n=77). Variáveis Mediana (P25-P75) Mín Máx Recomendado 
Tempo de internação hospitalar (dias) 6 (4 - 8) 2 50 - Tempo de cirurgia (minutos) 165 
(140 - 215) 72 465 - Tempo de jejum Pré-operatório (h) 15,8 (12,5 – 18,5) 7,5 47,5 2-
Até 6h* *ESPEN guideline: Clinical Nutrition in Surgery, 2017. O jejum pré-operatório foi 
instituído há muitos anos no início da prática anestésica para garantir esvaziamento 
gástrico, prevenção de aspiração e vômito (DE AGUILAR-NASCIMENTO, 2009). 
Eventos de aspiração pulmonar de conteúdo gastroesofágico tem sua causa na redução 
da função do esfíncter esofágico e dos reflexos protetores das vias aéreas causadas 
pela depressão da consciência, em virtude do estado anestésico do paciente cirúrgico 
(MORO, 2004). Estudos com abordagem sobre práticas nutricionais perioperatórias vêm 
sendo desenvolvidos em hospitais brasileiros, onde apesar das evidências apontarem 
contrariamente para a adoção de longos períodos de jejum pré-operatório, muitos 
profissionais ainda consideram a prática essencial, e considerando possíveis atrasos e 
mudanças de horário das cirurgias, os períodos de abstinência alimentar podem 
ultrapassar 12 horas, aumentando os níveis de resistência à insulina e perda de massa 
muscular (PIMENTA; DE AGUILAR-NASCIMENTO, 2014). O jejum prolongado no pré-
operatório pode ser associado ao aumento da resposta orgânica ao estresse, fenômeno 
fisiológico capaz de estimular o sistema nervoso simpático e a medula suprarrenal a 
liberarem substâncias de retomada da homeostase (THORELL et al, 1999). Porém, 
sabe-se que em casos de estímulos prolongados e de grande intensidade, a resposta 
ao estresse torna-se exacerbada, provocando alterações metabólicas associadas ao 
aumento da resistência periférica a insulina e a agravos da morbimortalidade (THORELL 
et al, 1999). Novas diretrizes baseadas em evidências foram publicadas nos últimos 
anos e recomendam diminuição do tempo de jejum pré-operatório. De acordo com a 
Diretriz ESPEN-Nutrição Clínica em cirurgia (2017), há um forte consenso de que 
pacientes que não possuam refluxo gastro-esofágico, ou condições capazes de elevar 
tempo de esvaziamento gástrico, se beneficiem de protocolos que permitam ingestão 
de líquidos como chás e bebidas ricas em carboidratos até duas horas antes do evento 
cirúrgico ou ainda refeições sólidas até seis horas antes da anestesia. Dessa forma, 
rejeita-se os tradicionais protocolos de doze horas de jejum ainda realizados na prática 
clínica hospitalar, reduzindo assim desconfortos de ansiedade, sede, cefaléia e 
náuseas, melhorando a recuperação pós-operatória e diminuindo o tempo de internação 
hospitalar. Fez parte do presente estudo conhecer sobre os protocolos de jejum e dieta 
adotados pelo Hospital onde se desenvolveu a pesquisa, onde observou-se inexistência 
de protocolo de abreviação de jejum. Via de regra, a equipe médica solicitava o início 
do jejum ambos para alimentos líquidos e sólidos a partir das 22h do dia anterior à 
cirurgia (jejum noturno) tanto para as cirurgias que ocorressem no turno da manhã 
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quanto à tarde. Os pacientes submetidos à cirurgia no intestino tinham indicação para 
jejum de alimentos sólidos ainda mais prolongado, com dieta líquida desde as 24h 
anteriores ao procedimento. Vale ressaltar que 22,1% da população foi composta por 
pacientes com diabetes, e bebidas ricas em carboidratos não devem ser administradas, 
principalmente para portadores de diabetes tipo 1, que por serem não resistentes à 
insulina podem entrar em quadro de hiperglicemia levando ao quadro de gastroparesia 
diabética (BHARUCHA; KUDVA; PRICHARD, 2018). A indicação para aplicação do 
protocolo não é absoluta e deve ter sua eficácia avaliada a fim de evitar possíveis efeitos 
danosos. Aponta-se como viés desta pesquisa a coleta da hora da última alimentação, 
que foi obtida pelo relato do paciente no leito durante visita pontual e em horários 
diversos. Possível equívoco ou falha de memória do mesmo pode ter influenciado no 
tempo de jejum encontrado. Uma solução seria a tomada de informações mais precisas 
a partir das anotações de prontuário médico preenchidas pela equipe que o acompanhe 
no período de internação hospitalar. 
 
Conclusão 

 
A literatura aponta para diversos benefícios ao se adotar tempos menores de jejum pré-
cirúrgico, no entanto a prática nos mostra que frequentemente pacientes submetidos a 
cirurgias do trato gastrointestinal ainda são expostos a longos períodos de jejum. Foi 
verificado que o tempo de jejum pré-operatório apresentado na população do estudo 
extrapola o preconizado pelas recomendações mais atuais, como a Diretriz 
Internacional da ESPEN. A abreviação do tempo de jejum pode ser uma ferramenta 
capaz de promover conforto ao paciente, além de uma condição fisiológica que 
possibilite uma resposta pós-operatória satisfatória. 
 
Referências 
 
AGUILAR-NASCIMENTO J. E., PERRONE F., PRADO, Lia. Jejum pré-operatório de 8 
horas ou de 2 horas: o que revela a evidência? Revista do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. vol.36, n. 4, p. 350-352, 2009. BHARUCHA, A. E.; KUDVA, Y. C.; 
PRICHARD, D. O. Diabetic Gastroparesis. Diabetes Therapy, [s. l.], v. 9, n. 5, p. 1723–
1728, 2018. CARMICHAEL, J. C, KELLER, D. S, BALDINI, G, et al.; Clinical Practice 
Guidelines for Enhanced Recovery After Colon and Rectal Surgery From the American 
Society of Colon and Rectal Surgeons and Society of American Gastrointestinal. 
Diseases of the Colon & Rectum. vol. 60, p. 761-784, 2017. COELHO, J. C. U. Aparelho 
digestivo - Clínica e cirurgia. 4. ed. [s.l: s.n.]. INCA. INSTITUTO NACIONAL DO 
CÂNCER. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil. 2018. Disponível em: < 
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-
incidencia-de-cancer-no-brasil-2018.pdf>. KEHLET H. Multimodal approach to control 
postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaseth. Vol. 78, n. 5, p. 606-
617,1997. MARTINS M.V.D.C. Estamos realmente prontos para a implantação do 
protocolo ERAS?.Rev. Col. Bras. Cir. vol.44, n. 4, p. 314-315, 2017. MORO E. T. 
Prevenção da Aspiração Pulmonar do Conteúdo Gástrico. Revista Brasileira de 
Anestesiologia. vol 54, n. 2, p.261-275, 2004. PIMENTA, G. P.; DE AGUILAR-
NASCIMENTO, J. E. Prolonged preoperative fasting in elective surgical patients: Why 
should we reduce it? Nutrition in Clinical Practice, [s. l.], 2014. THORELL A, NYGREN 
J, LJUNGQUIVIST O. Insulin resistance: a marker of surgical stress. Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care. vol 2, n. 1, p. 69-78, 1999. TSANG, E.; LAMBERT MND, E.; CAREY PHD, 
S. Fasting leads to fasting: examining the relationships between perioperative fasting 
times and fasting for symptoms in patients undergoing elective abdominal surgery. Asia 
Pac J Clin Nutr, [s. l.], v. 27, n. 5, p. 968–974, 2018. WILLIAMS, D. G. A.; MOLINGER, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2106 

 

J.; WISCHMEYER, P. E. The malnourished surgery patient: a silent epidemic in 
perioperative outcomes? Current opinion in anaesthesiology, [s. l.], v. 32, n. 3, p. 405–
411, 2019. a. WEIMANN, A. et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical 
Nutrition, [s. l.], 2017. WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. 
Report of a WHO Expert Committee., 1995. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2107 

 

CÓDIGO: SB0891 

AUTOR: LETICIA ELLEN SILVA DE AQUINO 

ORIENTADOR: RODRIGO DOS SANTOS DINIZ 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DESFECHOS CLÍNICOS EM ESTUDO SOBRE CUSTO-

EFETIVIDADE PARA SUGAMADEX E NEOSTIGMINA NA MATERNIDADE ESCOLA 
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Resumo 

A economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para estudar uma 
melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados à saúde, tentando 
entender as relações entre os custos e os benefícios das ações desse direito básico. A 
avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes, em particular a voltada para 
o medicamento é chamada de farmacoeconomia. Dentre as análises 
farmacoeconômicas temos a análise de custo efetividade que busca identificar a opção 
terapêutica que consegue obter o melhor resultado clínico por unidade monetária 
aplicada. Assim, o objetivo é realizar uma avaliação dos desfechos clínicos associados 
ao uso de Neostigmina e Sugamadex em pacientes que necessitem de reversão do 
bloqueio neuromuscular, efetuando técnicas que envolvem a coleta de informações 
sobre o uso de recursos de cada componente utilizado nos procedimentos afim de 
estimar e ter uma fundamentada conclusão, de qual reversor de bloqueio neuromuscular 
é mais custo-efetivo. A análise quantitativa será realizada mediante processo 
sistematizado em base estatística de dados por meio do programa Stata for Windows, 
versão 11, envolvendo a aplicação de estatística descritiva e inferencial. Serão ainda 
avaliadas as análises de custo efetividade incremental e sensibilidade para testar a 
robustez dos achados. 
 
Palavras-chave: custo-efetividade, Sugamadex, Neostigmina, desfecho clínico 

TITLE: EVALUATION OF CLINICAL OUTCOMES IN STUDY ON COST-
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Abstract 

 

Economics in recent decades has developed a branch focused on studying better 
administration and management of health resources, trying to understand the 
relationship between the costs and benefits of actions of this basic right. The economic 
evaluation of health covers several aspects, in particular the drug-oriented one is called 
pharmacoeconomics. Among the pharmacoeconomic analyzes we have the cost 
effectiveness analysis that seeks to identify the therapeutic option that can obtain the 
best clinical result per applied monetary unit. Thus, the objective is to perform an 
evaluation of the clinical outcomes associated with the use of Neostigmine and 
Sugammadex in patients requiring neuromuscular block reversal, performing techniques 
that involve the collection of information about the use of resources from each 
component used in the procedures to estimate and to have a well-founded conclusion, 
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which neuromuscular block reverser is most cost-effective or a cost-effectiveness 
analysis with these two drugs that have different costs and effectiveness. The 
quantitative analysis will be performed through a systematic process based on statistical 
data through the program Stata for Windows, version 11, involving the application of 
descriptive and inferential statistics. Incremental cost effectiveness and sensitivity 
analyzes will be evaluated to test the robustness of the findings. 

 
 
Keywords: cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome 

Introdução 

Com o crescente aumento do número de gastos gerados pela saúde, a busca por 
tratamentos mais efetivos com menores custos tem se tornado algo cada vez mais 
desejado pelos profissionais da área. 

Dessa forma, a economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para 
estudar uma melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados a esse 
direito básico, tentando entender as relações entre os custos e os benefícios das ações 
em saúde. A avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes; em particular, 
a voltada para o medicamento é chamada de farmacoeconomia (DIAS NETO,2009). 

De acordo com Folland (2009, apud DIAS NETO, 2009) 

Um dos instrumentos empregados na avaliação farmacoeconômica é a medida de 
resultado na análise custo-efetividade. As análises de custo efetividade têm por objetivo 
identificar a opção terapêutica que consegue obter o melhor resultado clínico por 
unidade monetária aplicada (FOLLAND, 2009 apud DIAS NETO, 2009). 

A partir disso, uma análise custo-efetividade se mostra de grande importância para 
estabelecimentos de saúde. No caso em particular desse estudo em nível hospitalar, 
auxilia em uma melhor escolha no momento da padronização dos medicamentos a 
serem adquiridos, refletindo assim na seleção de uma terapia que apresente um melhor 
desfecho clínico para os pacientes. Com essa visão, busca-se comparar dois 
medicamentos padronizados para a reversão do bloqueio neuromuscular, Sugamadex 
e a Neostigmina. 

A reversão do bloqueio neuromuscular ocorre por meio do mecanismo de inibição 
reversível da enzima acelticolinesterase, podendo destacar, como exemplo, a 
neostigmina, que ao final tem como objetivo permitir o retorno à contração muscular. No 
entanto, esses inibidores estão associados com a manifestação de efeitos indesejáveis 
como hipotensão, taquicardia, broncoconstrição, depressão respiratória, podendo levar 
ao óbito, fazendo-se necessário a administração de um agente anticolinérgico, como a 
atropina, para prevenção ou redução desses efeitos. (PAPATHANAS, KILLIAN; 2017). 

O sugamadex, por sua vez, é uma gama ciclodextrina capaz de reverter rapidamente o 
bloqueio neuromuscular. O seu mecanismo de ação se dá pelo encapsulamento do 
rocurônio, não disponibilizando efeito sobre as acetilcolinesterases, possibilitando a 
redução de menos efeitos adversos. (NAGUIB, BRULL; 2009). 
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Carron et al (2017) mostra ainda que apesar do uso dos reversores anticolinestéricos, 
a recuperação incompleta do bloqueio neuromuscular ainda tem sido um problema 
comum enfrentado nas unidades que realizaram procedimentos pós anestesia, pois de 
20% a 40% dos pacientes manifestam bloqueio neuromuscular residual, ressaltando 
ainda que os idosos são mais propensos a desenvolver esse quadro devido a idade. 

Locks et al (2015) por meio de um estudo, evidencia que o bloqueador neuromuscular 
mais usado no mundo é o Rocurônio, seguido de outros dois bloqueadores 
neuromusculares esteroidais; e que para a reversão do bloqueio são utilizados o 
Sugamadex ou a Neostigmina como medicamentos reversores. Todavia, embora o 
Sugamadex tenha sido usado como reversor de primeira escolha do Rocurônio, outros 
bloqueadores também podem ser utilizados, tendo em vista que a Neostigmina possui 
capacidade de reversão para quase todos os bloqueadores musculares. 

Com isso, o presente trabalho tem o objetivo de descrever os desfechos clínicos após 
o uso de Sugamadex e Neostigmina. 

 
Metodologia 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo farmacoeconômico descritivo e metodológico de análise de custo 
efetividade dos medicamentos que são equivalentes terapêuticos na reversão do 
bloqueio neuromuscular. Na padronização de medicamentos da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), utilizam-se Sugamadex e Neostigmina para pacientes 
internadas que necessitem ser submetidas a esse tipo de procedimento. 

Após reunião de trabalho com farmacêuticos clínicos da MEJC sobre aspectos 
relacionados a custo unitário e impacto na terapia clínica diária, os referidos 
medicamentos foram escolhidos para fazerem parte do modelo de custo-efetividade. 
Para os profissionais não está claro sobre o real benefício do Sugamadex frente à 
Neostigmina, considerando a relação custo/frequência de uso/desfecho clínico 
favorável. 

Tendo em vista que a MEJC é classificada como hospital federal de ensino sem fins 
lucrativos, o modelo está sendo desenvolvido na perspectiva do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e avaliando o tratamento de pacientes com necessidade de reversão de 
bloqueio neuromuscular. Como se trata de um evento em que se permite avaliar os 
desfechos relevantes em um período curto de tempo, está sendo considerado um 
horizonte temporal de 1 (um) mês. 

Coleta de dados 

A coleta de dados está fundamentada a partir de um estudo piloto e, então, realizada 
por uma aluna estudante do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte sob a supervisão de um farmacêutico clínico do serviço, após orientações do 
professor coordenador do estudo. Estão sendo utilizados os bancos de dados e atas de 
registro de preços e compras mantidas na MEJC, a partir dos quais será configurado o 
modelo de estudo de custo efetividade entre o Sugamadex e a Neostigmina. 
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Identificação dos protocolos de reversão do bloqueio neuromuscular. 

Por meio de revisão de literatura, os protocolos de reversão do bloqueio neuromuscular 
em pacientes que necessitam serem submetidos a esse procedimento serão descritos 
e comparados com o procedimento de uso desenvolvido na MEJC. 

Os critérios de seleção incluirão: ser estudo experimental, randomizado, avaliar 
desfechos e ter resultados com suporte estatístico metodologicamente adequado. 

Identificação e quantificação de custos 

Para estimar os custos do procedimento de reversão do bloqueio neuromuscular, serão 
consideradas categorias de custos diretos. 

Análise dos dados 

A análise quantitativa das informações será realizada mediante processo sistematizado 
em base estatística de dados por meio do programa Stata for Windows, versão 11, 
envolvendo a aplicação de estatística descritiva nessa fase do estudo. 

Serão considerados e analisados três (3) cenários: uso exclusivo de Sugamadex; uso 
exclusivo de Neostigmina (associado a Atropina) e uso combinado (Sugamadex + 
Neostigmina + Atropina). 

Variáveis avaliadas 

Serão consideradas variáveis como idade, comorbidades, tipo de parto, uso prévio de 
medicamentos, tipo de procedimento cirúrgico, realização prévia de cirurgia. Além 
dessas, variáveis relacionadas as características dos dois medicamentos que serão 
analisados, tais como: segurança, interações medicamentosas potenciais, reações 
adversas ao medicamento e custos. 

Após o uso dos medicamentos, será verificado o aparecimento de desfechos clínicos. 

Aspectos éticos 

O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) pela autorização da Gerência de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da MEJC, conforme Resolução N° 466 de 2012, CAAE 
87111718.0.0000.5292. 

 
Resultados e Discussões 
 

Até o presente momento, foi possível a pesquisa de boletins cirúrgicos de 72 pacientes 
que utilizaram os medicamentos estudados. Adicionalmente, informações sobre os 
desfechos clínicos relacionados aos medicamentos estudados serão obtidas mediante 
consulta em informações contidas em boletins cirúrgicos e prontuários eletrônicos. 
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Uma análise parcial, em relação aos medicamentos estudados mostram que o 
Sugamadex, apesar de ter um custo mais elevado quando comparado à Neostigmina, 
ainda assim, é o mais utilizado em procedimentos cirúrgicos. Sua utilização é difundida 
em detrimento do mesmo não possuir a necessidade de utilização de outro 
medicamento para diminuição de seus efeitos adversos, ao contrário do que ocorre com 
a Neostigmina, para o qual há a necessidade de uso em conjunto da Atropina. 

O controle de uso dessas medicações também mostrou-se importante devido as 
notificações sobre seu consumo muitas vezes serem falhas durante os procedimentos 
cirúrgicos, sendo necessária, do ponto de vista multiprofissional, a atuação do 
farmacêutico quanto à minimização de erros que podem levar a consequências maiores 
pós-cirurgia nas pacientes. 

 
Conclusão 

 

O sugamadex é o medicamento mais utilizado, apesar do custo mais elevado, por 
disponibilizar menor ocorrência de reações adversas. Adicionalmente, a pesquisa 
permitiu a aproximação do farmacêutico clínico com a equipe do centro cirúrgico, 
minimizando a ocorrência de potenciais erros no processo de uso de medicamentos. 
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TÍTULO: A biodiversidade das plantas alimentícias não convencionais da caatinga: uma 

revisão sistemática 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar a biodiversidade alimentar de Plantas Alimentícias Não Convencionais 
com ocorrência no bioma da Caatinga através de revisão sistematizada de literatura. 

 

Métodos: A revisão sistemática identificou estudos por meio buscas realizadas nas 
bases de dados Web of Science, Medline/PubMed (via National Library of Medicine), 
Scopus e Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA (BDPA). Foram 
considerados no critério de elegibilidade artigos originais publicados em inglês, 
espanhol e português, entre 2008 e 2018, que tratassem de plantas comestíveis com 
ocorrência no bioma brasileiro da Caatinga. 

 

Resultados: Vinte e três artigos passaram pelos critérios de elegibilidade para serem 
lidos integralmente. Destes, dezesseis apresentaram-se compatíveis com o objetivo da 
pesquisa. Da análise dos artigos, setenta e sete espécies não convencionais com 
potencial de comestibilidade foram encontradas, sendo subsequentemente identificadas 
por parte comestível, grupo alimentar a que pertencem e indicadores nutricionais 
associados. Setenta espécies apresentaram informações sobre parte comestível e 
foram classificadas em grupos alimentares. Destas, trinta e quatro possuíam 
indicadores nutricionais associados. 

 

Conclusão: A revisão aponta o potencial da biodiversidade alimentar no bioma da 
Caatinga e a necessidade de estudos que possam produzir mais dados sobre a 
composição e o consumo destas plantas. 

 
 
Palavras-chave: Biodiversidade. Plantas alimentícias não convencionais. Caatinga. 

TITLE: The caatinga non-conventional food plants biodiversity: a systematic review 

Abstract 
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Object: The present paperwork seeks to evaluate the non-conventional food plants' 
biodiversity occuring on the Caatinga's biome through a systematized literature review. 

 
Methods: The systematized review identified studies through researchs on the data 
bases of Web of Science, Medline/PubMed (via National Library of Medicine), Scopus 
and The Data Bases of Agriculture Research – EMBRAPA (BDPA). It has been 
considered eligible by the standards put original published english articles, as well as 
original published spanish and portuguese articles, all between 2008 and 2018, which 
addressed food plants occuring on the Caatinga’s brazilian’s biome. 

 
Results: Twenty three articles were selected within the eligibility standars to be fully read. 
Within these, sixteen have been proved compatible with the research’s goal. Analyzing 
these articles, seventy seven non-conventional species with potential edibility were 
found and then identified by edible parts, by food group to which they belong, and by 
associated nutritional indicators. Seventy species have showed intell on the edible parts 
and were classified in food groups. Thirty four of those seventy species had associated 
nutritional indicators. 

 
Conclusion: The review indicates the food’s biodiversity’s potential of the Caatinga’s 
biome and its thirst for studies of which can produce more data about the composition 
and consumption of these plants.  

  

 
 
Keywords: Biodiversity. Non-conventional food plants. Caatinga. 

Introdução 

Compreende-se por biodiversidade alimentar a diversidade biológica (animais, plantas 
e outros organismos) utilizada para fins alimentares(UNITED NATIONS, 2016). Embora 
estimativas indiquem que existem cerca de 300 mil espécies de plantas potencialmente 
comestíveis, apenas quatro culturas são responsáveis por atender mais de 50% do valor 
energético total (VET) consumido mundialmente: arroz, batatas, milho e trigo (FAO, 
2010). 

O Brasil é o país mais biodiverso do mundo (MARTINELLI; MORAES, 2013). Todavia, 
conforme evidenciado pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (BRASIL, 2010), 
referente a 2008/2009, existe um condicionamento em todas as regiões brasileiras a um 
padrão alimentar pouco diverso e monótono. Esse dado é preocupante, pois existe uma 
relação entre a riqueza de espécies alimentares da dieta, adequação nutricional e 
práticas de produção sustentáveis. (LACHAT et al., 2017). 

Uma das formas de abordar o problema da baixa diversidade das dietas reside no 
estímulo ao consumo de plantas locais, subutilizadas ou negligenciadas, que aqui 
denominamos como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) (RANIERE et al., 
2017). São consideradas PANC as plantas ou partes de plantas de uma dada região, 
potencialmente comestíveis, mas que são desconhecidas pela maior parte da 
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população por não serem cultivadas e comercializadas em larga escala (KINUPP; 
LORENZI, 2014; ABREU; DINIZ, 2017). 

A carência de dados de consumo e composição acerca dessas plantas limita o processo 
de promoção e incorporação destas variedades nas dietas das populações. O relevo de 
estudos dessa natureza é ainda maior em biomas ameaçados pela ação antrópica, onde 
espécies alimentícias com potencial para contribuir para a Segurança Alimentar e 
Nutricional, podem ser extintas mesmo antes de serem descobertas. Esse é o caso da 
Caatinga, um dos seis biomas brasileiros, caracterizado por sucessivos períodos de 
estiagem, constituindo o chamado Polígono das Secas, que abrange territórios 
pertencentes aos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais (ALVES; 
ARAÚJO; NASCIMENTO, 2009). Constantemente ameaçado pelo desmatamento e o 
intenso processo de desertificação, destaca-se a importância dos estudos de 
conservação da diversidade biológica deste bioma, bem como a necessidade em 
valorizar as espécies alimentícias da região como forma de superar os impactos das 
secas no enfrentamento às deficiências de micronutrientes em populações vulneráveis 
através de princípios sustentáveis (SILVA; LEAL; TABARELLI, 2018; FAO, 2013). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a biodiversidade alimentar de PANC com 
ocorrência no bioma da Caatinga através de revisão sistematizada de literatura. Até 
onde sabemos, este é o primeiro estudo de revisão sistemática de publicações sobre 
plantas da caatinga com indexação de indicadores nutricionais, tendo potencial de servir 
como ferramenta de apoio para profissionais diante da impossibilidade de análises 
diretas ou de informações indisponíveis em tabelas de composição de alimentos. 

Para tanto, a pesquisa orientou-se em buscar respostas para as seguintes questões: 

a) Que espécies de plantas não convencionais potencialmente comestíveis, com 
ocorrência no bioma da Caatinga, já foram abordadas pela literatura científica? 

b) Quais são as principais partes utilizadas como recursos alimentares e que grupos de 
alimentos elas representam? 

c) Que indicadores nutricionais se encontram associados a estas plantas? 

 
Metodologia 

 

A presente revisão sistemática foi realizada com base nas recomendações PRISMA 
(PRINCIPAIS ITENS PARA RELATAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-
ANÁLISES, 2015). A metodologia objetiva garantir a qualidade e transparência nos 
processos de investigação e divulgação. A pesquisa encontra-se registrada junto ao 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (SisGen) sob o número A0AD60B. 

2.1 Critérios de Seleção 

O método PICo (População, Interesse e Contexto) foi utilizado para conceber a seguinte 
questão orientadora da revisão sistemática de literatura: "Qual o quantitativo de plantas 
alimentícias não convencionais ou com potencial de comestibilidade, com ocorrência no 
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bioma Caatinga e quais indicadores nutricionais se encontram associados a estas 
plantas?" (KARINO; FELLI, 2012). 

Para inclusão na revisão, os artigos selecionados tiveram que satisfazer os seguintes 
critérios de elegibilidade: (i) artigos originais, publicados em inglês, espanhol ou 
português entre 2008 e 2018; (ii) que tenham sua análise focada no estudo de plantas 
comestíveis com ocorrência no bioma brasileiro da Caatinga. Foram excluídos artigos 
repetidos e produtos de revisão. Para efeitos desta revisão, foram consideradas como 
alimentos as plantas assim determinadas pelo estudo de origem. 

2.2 Fontes de busca 

Quatro bases de dados foram utilizadas para a realização das buscas efetuadas entre 
Outubro e Novembro de 2018: Web of Science, Medline/PubMed (via National Library 
of Medicine), Scopus e Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA. Por 
conseguinte, as listas de referências dos artigos filtrados pelos descritores foram 
checadas manualmente. 

2.3 Pesquisa 

A estratégia de busca consistiu na aplicação dos descritores em cada banco de dados, 
constituindo-se de: população E interesse E contexto. Em conformidade com as 
diretrizes do PRISMA, a estratégia de busca aplicada em cada uma das bases de dados 
incluídas na revisão sistemática está contida no material suplementar, Tabela 
Suplementar 1, em anexo. 

2.4 Seleção de estudo 

Com auxílio do gerenciador de referência Mendeley, todos os registros foram 
organizados, excluindo-se as duplicatas. Aplicando os critérios de elegibilidade 
anteriormente delineados, os artigos foram selecionados individualmente por duas 
autoras. Inicialmente, títulos e resumos passaram por uma primeira triagem, em que 
foram excluídos aqueles que não satisfaziam os critérios de seleção. Nos casos de 
discrepância ou de dúvidas sobre a inclusão, procedeu-se consulta à terceira autora. 
Em seguida, os textos potencialmente elegíveis prosseguiram para a etapa de leitura 
em sua integralidade. 

2.5 Extração de dados 

A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada pelas autoras através do 
preenchimento de uma planilha, idealizada para responder à questão pesquisada, e 
verificada por outra autora para garantia da precisão e escopo. As seguintes 
informações foram extraídas: (i) dados da publicação (autores, ano de publicação); (ii) 
local de extração do material das plantas; (iii) objetivos; (iv) delineamento; (v) método; 
(vi) plantas; (vii) nomes populares; (vii) resultados investigados; (viii) resultados 
relacionados à alimentação e nutrição. 

2.6 Síntese dos resultados 

O processo de síntese dos resultados foi iniciado pela produção de resumos narrativos 
de cada um dos artigos elegíveis para leitura integral. A leitura identificou as plantas 
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com potencial de comestibilidade, partes comestíveis e indicadores nutricionais 
relacionados, foco deste estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1 Seleção de estudo 

A pesquisa nas bases de dados levou à recuperação de 254 estudos (110 na Web of 
Science, 38 na Medline/PubMed, 96 na Scopus e 10 na Bases de Dados da Pesquisa 
Agropecuária EMBRAPA). Após a exclusão de 88 duplicatas, 166 artigos foram 
considerados elegíveis para a próxima etapa da seleção. Com base em títulos e 
resumos, 23 artigos foram selecionados para a etapa de leitura integral. Destes, sete 
publicações foram excluídas por não se encaixarem nos critérios de inclusão. Assim, 
um total de 16 artigos foram incluídos na presente revisão sistemática. A Figura 1 
demonstra o processo de seleção do estudo e o fluxograma relacionado. 

3.2 Características dos estudos 

Entre os 16 trabalhos selecionados para a análise integral de texto, sete estudos de 
caráter experimental apresentaram pelo menos um indicador nutricional associado às 
plantas analisadas e destacaram a parte comestível da planta estudada a que se referia 
a análise. Outros oito estudos selecionados, estes de caráter observacional ou indireto, 
trouxeram apenas indicação da parte da planta apta para o consumo humano, dentre 
os quais, dois incluíram na listagem algumas plantas sem a indicação da parte 
consumida. Por fim, um estudo apresentou em sua totalidade apenas listagem de 
plantas com contribuição alimentícia, entretanto, sem trazer maiores especificações 
sobre parte consumida ou indicadores nutricionais. 

Todos os estudos foram realizados a partir de plantas coletadas ou observadas no 
bioma da Caatinga ― em florestas ou bosques (plantas de crescimento espontâneo e 
sementes silvestres) e comunidades rurais ― reunindo um total de 77 espécies 
relatadas em acordo com os critérios de inclusão. 

A Tabela 1 fornece uma visão geral das principais características dos 16 estudos 
compreendidos na presente revisão. A partir desses resultados relatados, foram 
agrupados nas tabelas subsequentes conjuntos de informações levantadas sobre as 
espécies reunidas nos estudos: potencial de comestibilidade, parte comestível, 
indicadores nutricionais associados, grupo alimentar, frequência de menções. 

3.3 Conhecimento produzido sobre plantas com potencial de comestibilidade com 
ocorrência no bioma 

Objetivando avaliar a biodiversidade alimentar de PANC com ocorrência no bioma da 
Caatinga, por meio da exposição do quantitativo de espécies encontradas em estudos 
e de quais os indicadores nutricionais associados a elas, a presente revisão sistemática 
reuniu 77 espécies, por meio da análise de 16 artigos submetidos aos critérios de 
elegibilidade propostos. 
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É importante esclarecer de antemão que o conceito de PANC possui um recorte 
geográfico, podendo englobar diferentes elementos a depender também do aspecto 
social, cultural, econômico e temporal da comunidade estudada (GLOBAL 
FACILITATION UNIT FOR UNDERUTILIZED SPECIES, 2017). O recorte geográfico de 
referência no caso desta pesquisa é o bioma de Caatinga. Por isso, foram excluídas das 
listagens desenvolvidas aquelas que, apesar de aparecerem nos estudos incluídos 
nesta revisão, não podem ser definidas como PANC neste bioma: Musa paradisiaca 
L.(13) (banana-prata), Psidium guajava L.(8 e 13) (goiaba), Cocos nucifera L.(13) (coco), 
Ananas comosus (L.) Merr.(8) (abacaxi), Carica papaya L.(8) (mamão papaya), Arachis 
hypogaea L.(8) (amendoim), Phaseolus vulgaris L.(8) (feijão), Passiflora edulis (Aubl.) 
Schum.(8) (maracujá), Lycopersicon esculentum Mill.(8) (tomate) e Ipomea batatas (L.) 
Poir.(8) (batata-doce). 

Na última busca realizada na plataforma do Reflora (Flora do Brasil 2020) por espécies 
angiospermas com ocorrência nos domínios da Caatinga, em setembro de 2018, 
retornou um quantitativo de 660 espécies. A viabilidade da realização uma busca 
individual por cada uma dessas espécies e suas sinonímias nas bases de dados 
utilizadas foi descartada em virtude da limitação de recursos e tempo para realização 
desta pesquisa. Fato que nos levou à realização de uma pesquisa de revisão 
sistemática. O retorno de 77 espécies, apenas 11,7% num universo de 660, demonstra 
o potencial passível de exploração em pesquisas futuras que tenham como resultado 
esperado a valorização de espécies locais próprias para o consumo humano. 

Quinze dos estudos reportaram resultados em que foram apresentadas espécies de 
plantas com ocorrência no bioma Caatinga, trazendo especificações sobre quais as 
suas partes comestíveis (1-8, 10-16). Plantas com potencial de comestibilidade, mas 
sem indicação da parte comestível apareceram em três estudos(9-11), tendo em vista 
que para sete espécies não houve citação em outros artigos que pudesse servir de base 
para cruzar as informações, não foi possível identificar qual parte ou extrato da planta 
pode ser indicada para o consumo humano. Considerando-se a potencial toxicidade 
nessas espécies, foi preferível elencá-las em apartado na Tabela 2. 

Assim, o número relevante de menções reunidas foi de 70 espécies, englobando um 
quantitativo de 24 famílias. Das 24 famílias apresentadas, a mais relatada foi a 
Fabaceae, família de 20 das espécies mencionadas (28,6%). Em segundo lugar, a 
família Myrtaceae foi representada por 6 espécies (8,6%). E em terceiro, as famílias 
Anacardiaceae e Cactaceae aparecem com 5 espécies (7,1%), cada. 

Os resultados mencionados foram reunidos na Tabela 3, onde podem ser encontradas 
as espécies estudadas, divididas por famílias, seus nomes científico e popular, qual ou 
quais partes de cada espécie podem ser destinadas à alimentação humana, grupo 
alimentar e frequência de estudos reportando menção à respectiva espécie. 

3.4 Partes consumidas e grupo de alimentos 

A partir dos dados contidos na Tabela 3, é possível observar que as partes comestíveis 
citadas foram: fruto, semente, folha, raiz ou tubérculo, castanha ou amêndoa, cladódio, 
caule, endosperma, flor e partes aéreas. Os frutos foram os mais citados como parte 
consumida, estando relacionados à 40 espécies. As sementes aparecem em seguida, 
sendo mencionadas em 19 espécies. As folhas são citadas em referência a 10 das 
espécies e as raízes e tubérculos em cinco. 
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As espécies mais populares, identificadas a partir da frequência com que foram incluídas 
nos estudos, foram: Spondias tuberosa Arruda (umbuzeiro), presente em 43,8% dos 
artigos; Cereus jamacaru DC. (mandacarú, cardeiro ou caxambú), recorrente em 37,5% 
dos artigos; Crateva tapia L. (trapiá) e Hymenaea courbaril L. (jatobá), aparecem em 
31,3% dos artigos; e Mandevilla tenuifolia (manofê), Syagrus cearenses (coco catolé), 
Pilosocereus gounellei (xique-xique), Pilosocereus pachycladus (facheiro), Eugenia sp. 
(batinga ou ubaia), Psidium schenckianum Kiaersk. (pirim), Passiflora foetida L. 
Rhamnaceae (maracujá de estralo ou canapú), Ziziphus joazeiro (juazeiro) e 
Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira), presentes em 25,0% dos artigos. 

Além disso, na Tabela 3 estão presentes os grupos alimentares em que se inserem as 
espécies estudadas. Esses grupos dizem respeito às classificações encontradas no 
Guia Alimentar Para a População Brasileira (BRASIL, 2014), correspondendo aos 
conjuntos de alimentos assemelhados em seus usos culinários e perfil nutricional. 

Os grupos alimentares de origem vegetal compreendem: feijões, cereais, raízes e 
tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes. Destes, apenas o grupo dos 
cereais não foi contemplado no retorno das buscas efetuadas na presente revisão. 
Segundo o referido Guia, uma das premissas da alimentação saudável é a diversidade 
de grupos de alimentos consumidos, Partindo dessa premissa, o incremento das plantas 
do bioma na dieta habitual poderia favorecer a diversidade alimentar e, 
consequentemente, a qualidade da dieta. 

O grupo alimentar que mais foi representado nos estudos selecionados, de acordo com 
as partes comestíveis, foi o das frutas, com 33 espécies associadas. O grupo dos feijões 
reuniu 21 espécies. Os legumes e verduras representaram 13 das espécies. Raízes e 
tubérculos é o grupo de quatro das espécies. E Castanhas e nozes de duas, apenas. 

Somente três espécies foram apontadas em mais de uma classificação de grupo 
alimentar: Anacardium occidentale L. (cajueiro) nos grupos das castanhas e nozes e 
das frutas; Spondias tuberosa Arruda (umbuzeiro) nos grupos das frutas e das raízes e 
tubérculos; e a Manihot glaziovii (purnunça ou maniçoba) nos grupos das raízes e 
tubérculos e dos legumes e verduras. 

3.5 Indicadores nutricionais associados às plantas 

Sete estudos reportaram resultados em que, por meio de análise direta, foram 
apresentados indicadores nutricionais referentes a cada uma das amostras 
estudadas(1-3, 6, 7, 12, 15). 

Reunindo os resultados desses estudos, 34 espécies foram citadas. Dentre as espécies 
mencionadas, apenas uma, Encholirium spectabile, teve a mesma parte comestível 
analisada por estudos distintos(7 e 12). Já a espécie Ximenia americana L. teve seu 
fruto analisado pelo mesmo estudo(1) em estados de maturação diferentes: verde e 
maduro. Caso semelhante ocorreu à Cnidosculus phyllacanthus, que no mesmo 
estudo(3) teve analisado o seus fenótipos com e sem espinhos. Outras duas espécies, 
Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis (F. Ritter) Zappi e Pilosocereus 
gounellei, tiveram mais de uma parte comestível analisada. Na primeira, ambas as 
partes foram analisadas dentro do mesmo estudo(6), já na segunda, as partes distintas 
foram analisadas por estudos distintos(6 e 7). 
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Estes resultados foram reunidos na Tabela 4, onde podem ser encontradas as espécies 
estudadas, seus nomes científico e popular, parte comestível analisada, 
macronutrientes, micronutrientes e compostos bioativos identificados. 

Os indicadores nutricionais, resultantes de análises de composição química dos 
alimentos, servem de fundamentação para a inclusão ou exclusão dos alimentos numa 
dieta. A descoberta de valores de macronutrientes, micronutrientes, compostos 
bioativos e também potenciais fatores antinutricionais contribuem para a geração de 
dados relativos à biodiversidade alimentar local e suas contribuições para Nutrição. 

O desafio em incluir indicadores de plantas não convencionais em tabelas de 
composição está no fato de que as análises laboratoriais dispendem recursos, que 
muitas vezes acabam sendo destinados a análises de produtos com maior aceitação e 
procura no mercado. O incentivo à valorização das PANC, com consequente aumento 
na demanda, é uma forma de expandir o interesse acadêmico em avaliar estas espécies 
(PASCHOAL; SOUZA, 2015). 

Kinupp (2014) pontua a importância de apostar na utilização de PANC para minimizar 
os efeitos do cultivo exaustivo de monoculturas, uma vez que estas plantas são 
adaptadas ao meio onde ocorrem, afastando o emprego de agrotóxicos, favorecendo a 
utilização de sistemas orgânicos em conjunto com o fomento ao consumo de produtos 
locais e nativos, o que possui ainda mais destaque quando avaliado no contexto da 
geração de renda para o agricultor familiar e a subutilização de terras marginais. 

3.6 Limitações 

Os estudos selecionados não passaram por uma avaliação crítica acerca da qualidade 
das publicações. 

 
Conclusão 

 
A lacuna de informação sobre as variedades de PANC presentes no âmbito local, bem 
como de seus indicadores nutricionais, é um dos fatores que limitam a promoção do 
consumo de plantas dessa natureza em dietas de base sustentável. O presente estudo 
ao oferecer uma sistematização desses dados disponíveis em diversas publicações 
científicas, com foco no bioma de Caatinga, pode auxiliar na abordagem deste 
problema. 

Apesar do escasso número de trabalhos e pesquisas científicas envolvendo análises de 
composição de PANC, percebe-se um crescente interesse no âmbito acadêmico pelo 
estudo mais aprofundado deste assunto, tendo em vista seu potencial em contribuir para 
saúde humana e ambiental. Estudos experimentais, com a finalidade de gerar dados de 
toxicidade, fatores anti-nutricionais e composição dessas plantas; bem como estudos 
etnobotânicos e de consumo, que objetivem compilar novas espécies e seus usos 
populares podem colaborar para o real dimensionamento da contribuição que essas 
plantas podem trazer para a abordagem da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Pesquisas desta natureza são relevantes para a manutenção e ampliação de 
ferramentas de democratização das informações sobre dados de composição 
nutricional de alimentos, com atenção para espécies nativas da biodiversidade 
brasileira, como a ferramenta online Biodiversidade & Nutrição, desenvolvida pelo 
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projeto Biodiversidade Para Alimentação e Nutrição (BFN, sigla em inglês), parte da 
plataforma Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR). Nela, é 
possível consultar dados de composição pelo nome do alimento ou espécie e receitas 
culinárias por ingredientes ou nome do prato. 

No contexto de um sistema alimentar pautado na produção intensiva de monoculturas 
e na concentração de poder em transnacionais agroalimentares que delineiam, com sua 
influência em todo o sistema, o padrão alimentar da população, destaca-se a 
necessidade de maior investimento público na pesquisa sobre alimentação e nutrição e 
na consequente formulação de diretrizes alimentares, programas de educação alimentar 
e nutricional e políticas de alimentação e nutrição implicadas com a saúde humana e 
ambiental. 
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Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos na presente revisão acerca 
da biodiversidade de plantas alimentícias não convencionais do bioma Caatinga 
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Tabela 1 Caracterização dos estudos sobre plantas com potencial de comestibilidade 
no bioma Caatinga e principais resultados 
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Tabela 1 (parte 2) 
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Tabela 1 (parte 3) 
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Tabela 1 (parte 4) 
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Tabela 1 (parte 5) 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2131 

 

 

Tabela 1 (parte 6) 
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Tabela 1 (parte 7) 
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Tabela 1 (parte 8) 
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Tabela 2 Plantas com potencial de comestibilidade com ocorrência no bioma caatinga, 
sem especificações acerca da forma de consumo ou parte comestível 
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Tabela 3 Plantas com potencial de comestibilidade com ocorrência no bioma caatinga, 
indicação de suas partes comestíveis, grupo alimentar e frequência de estudos 
reportando a espécie 
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Tabela 3 (parte 2) 
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Tabela 3 (parte 3) 
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Tabela 3 (parte 4) 
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Tabela 4 Plantas com potencial de comestibilidade com ocorrência no bioma caatinga, 
parte comestível analisada e indicadores nutricionais associados 
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Tabela 4 (parte 2) 
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Tabela 4 (parte 3) 
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Tabela 4 (parte 4) 
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Tabela 4 (parte 5) 
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Tabela 4 (parte 6) 
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Tabela 4 (parte 7) 
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Tabela 4 (parte 8) 
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Tabela 4 (parte 9) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2150 

 

 

 

Tabela 4 (parte 10) 
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ANEXO Tabela suplementar 1 Estratégia de busca para a revisão sistemática 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS DIRIGENTES DE RECURSOS 

HUMANOS DO SUS NA REGÃO SUL DO BRASIL 

Resumo 

A Gestão dos Serviços de Saúde tem passado por diversas transformações após a 
implantação do Sistema Único de Saúde com o intuito de melhorar a qualidade dos 
serviços prestados. Neste contexto, a qualificação da força de trabalho passa a ser um 
elemento essencial. Este resumo apresenta alguns dos achados da pesquisa perfil sócio 
demográfico dos dirigentes de Recursos Humanos das Secretarias de Saúde. A região 
Sul foi escolhida, arbitrariamente, para esta apresentação. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva de abordagens qualitativa e quantitativa, onde os dados foram coletados por 
meio de um formulário com questões fechadas enviado eletronicamente pelos alunos 
do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Os 
dirigentes de Recursos Humanos em Saúde, em sua maioria são profissionais do sexo 
feminino (88,4%), com faixa etária entre 31 a 40 anos de idade (53,4%). Entre os 
profissionais, 36,6% possuem apenas graduação, com predominância na área de 
Ciências Sociais Aplicadas (51,4%), 43,6% têm especialização, 8,4% mestrado 
profissional, 7% mestrado acadêmico e 4,2% doutorado. Os profissionais estão nessa 
área há 1 a 5 anos (54,7%), sendo maioria atuante nas Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde. Acredita-se que conhecer o perfil da força de trabalho pode ajudar 
na eleição de políticas e ou ações voltadas à valorização do trabalhador da saúde. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Dirigente. Recursos Humanos em Saúde 

TITLE: KNOWING THE DEMOGRAPHIC PROFILE OF SUS HUMAN RESOURCE 

OFFICERS 

Abstract 

Health Services Management has undergone several transformations after the 
implementation of the Unified Health System in order to improve the quality of services 
provided. In this context, the qualification of the workforce becomes an essential 
element. This summary presents some of the findings of the research socio-demographic 
profile of the heads of Human Resources of the Secretariats of Health. The southern 
region was arbitrarily chosen for this presentation. This is a descriptive research of 
qualitative and quantitative approaches, where the data were collected through a closed 
question form sent electronically by the students of the Specialization Course in Labor 
Management and Health Education. Health, mostly are female professionals (88.4%), 
aged between 31 to 40 years old (53.4%). Among professionals, 36.6% have only 
graduation, predominantly in the area of Applied Social Sciences (51.4%), 43.6% have 
specialization, 8.4% professional masters, 7% academic masters and 4.2%. doctorate 
degree. Professionals have been in this area for 1 to 5 years (54.7%), most of them 
working in the Municipal and State Health Departments. It is believed that knowing the 
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profile of the workforce can help in the election of policies and / or actions aimed at 
appreciation of the health worker. 
 
Keywords: Unified Health System. Director Human Resources in Health 

Introdução 

A Gestão dos Serviços de Saúde tem passado por diversas transformações após a 
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) com o intuito de melhorar o processo 
de gestão. Entretanto, as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais ainda não 
tiveram o êxito esperado em atender essa melhoria no processo de gestão, 
principalmente, quando se trata da Gestão de Recursos Humanos. Conforme Dussault 
(1994), a Gestão de Recursos Humanos é compreendida como um processo 
administrativo referente às ações que envolvem os trabalhadores em determinada 
instituição e possui o propósito de aprimorar as condições de trabalho propiciando aos 
trabalhadores a prestarem serviços de qualidade. Em perspectiva semelhante, 
Pierantoni (2008) ressalta que a gerência de recursos humanos visa “humanizar” a área 
e valorizar o capital humano e, ao mesmo tempo, buscar qualidade, produtividade e 
competitividade. Considerando essas definições, observa-se que a melhoria da atuação 
daqueles inseridos na área está relacionada ao modo de aplicação das ações que 
incentivam os trabalhadores, como por exemplo, condição de trabalho adequada, 
valorização do trabalhador, acessos a recursos materiais e tecnológicos, entre outros. 
Com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES) 
mudanças significativas ocorreram na área de Recursos Humanos em Saúde, como por 
exemplo, a institucionalização de diretrizes nacionais da política de Recursos Humanos 
em Saúde, proporcionando a elaboração de estratégias indutoras com investimentos 
técnicos, políticos e financeiros para a qualificação da gestão (PIERANTONI et al., 
2008). Segundo Castro, Vilar e Liberalino (2014), a SGTES não tem o propósito de 
apenas formar gestores, mas capacitá-los a compreender o SUS, de modo a se fazer 
uma gestão utilizando-se da negociação permanente como metodologia, que criem 
grupos para discutir condições de trabalho, saúde do trabalhador, organização do 
sistema de saúde, educação dos trabalhadores, sistemas de informação referente à 
força de trabalho necessária para o SUS no seu território. Dessa maneira, com tantas 
mudanças referentes à Gestão de Recursos Humanos em Saúde, conhecer o perfil dos 
atuais dirigentes de Recursos Humanos do SUS para a valorização dos mesmos 
mostra-se relevante, uma vez que são estes que desenvolvem atividades produtivas e 
incentivadoras para os trabalhadores, garantindo condições de trabalho adequado e 
promovendo um trabalho decente, características essas que vai ao encontro com 
objetivo 8 da Organização das Nações Unidas (ONU). Nessa perspectiva, esta pesquisa 
tem como objetivo caracterizar o perfil sócio demográfico dos dirigentes de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde/Recursos Humanos das Secretarias de Saúde da 
região Sul do Brasil. 
 
Metodologia 

 
Pesquisa descritiva de abordagens qualitativa e quantitativa acerca do perfil dos 
dirigentes de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/Recursos Humanos em 
Saúde das Secretarias Municipais e Estaduais do SUS da região Sul do Brasil. Fizeram 
parte da pesquisa Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde 
dos estados da região Sul. Os dados foram coletados por meio de um formulário, 
contendo perguntas fechadas, enviado eletronicamente aos alunos do curso de 
especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, curso este ofertado 
pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (ObservaRH/UFRN) em parceria com o Ministério da Saúde na 
modalidade de Educação a Distância (EaD). As variáveis coletadas foram: faixa etária 
prevalente dos profissionais; gênero; cor/raça; área de formação, tempo de experiência 
na área de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e instituição de atuação. 
Também foram utilizados documentos institucionais para a citada coleta. O número de 
respondentes foram 73 profissionais da área de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde da região Sul. A análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva 
utilizando o software Statistic Package for Social Sciences (SPSS) for Windows versão 
20.0. Ressalta-se que esse estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) com seres humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em 
cumprimento à Resolução 466/2012, que trata de pesquisas envolvendo seres 
humanos. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir da análise realizada, os resultados do estudo revelam que dos 73 profissionais 
respondentes da pesquisa na região Sul, 88,4% são do sexo feminino, sendo a maioria 
dos ocupantes dos cargos de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do SUS, 
enquanto o sexo masculino representa 11,5%, possuem entre 31 a 40 anos de idade 
(53,4%) faixa etária predominante no estudo. A participação do sexo feminino nos 
serviços de saúde já é estudada há algum tempo com o objetivo de compreender as 
especificidades do setor saúde pela expressividade do número de mulheres ocupantes 
de cargos nesse setor. Destaca-se também o aumento da participação feminina na 
posição de chefia. (WERMELINGER et al., 2010) No tocante a raça, observa-se que 
83,5% são brancos, 8,2% são pardos e 6,8% são negros. Diante dos achados, nota-se 
grande disparidade nos quantitativos desses trabalhadores nesse quesito, mostrando 
que ainda hoje perdura a desigualdade racial no país. Segundo o Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos SócioEconômicos (DIEESE, 1999), do total de 
negros empregados, somente 8,7% estão locados nos cargos de direção, enquanto os 
brancos ocupam 18% dessa função. Em relação ao nível de escolaridade, todos os 
profissionais possuem nível superior, entre eles 51,4% possuem formação na área de 
Ciências Sociais Aplicadas e 24,2% Ciência da Saúde, sendo que 36,6% possuem 
apenas graduação, 43,6% têm especialização, 8,4% mestrado profissional, 7% 
mestrado acadêmico e 4,2% doutorado. Desses profissionais 6,9% já foram alunos de 
algum curso da área de Gestão do Trabalho e da Educação/Recursos Humanos na 
Saúde. De acordo com Castro, Vilar e Liberalino (2014), os cursos em Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde faz parte da política de gestão e tem como objetivo 
a democratização do trabalho e melhoria da atuação dos profissionais do SUS. Desse 
modo, estreitar a relação entre as instituições formadoras e os serviços de saúde se 
constitui uma estratégia promissora para o fortalecimento da área, proporcionando 
reflexos diretos nos serviços de saúde (OLIVEIRA; OLIVEIRA e CASTRO, 2017). 
Referente ao tempo de experiência na área de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde/Recursos Humanos em Saúde, o consolidado dos dados mostra que 54,7% 
estão nessa área há 1 a 5 anos, 20,5% há 6 a 10 anos, 10,9% há mais de 10 anos e 
9,5% há menos de 1 ano. Sendo assim, podemos observa que mais da metade dos 
profissionais da área ingressaram recentemente no cargo, mostrando que a área da 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde está em processo de ascensão. No 
tocante às instituições de atuação desses profissionais, percebe-se que 36,6% atuam 
nas Secretarias Municipais de Saúde, 32,3% nas Secretarias Estaduais de Saúde, 2,8% 
no Ministério da Saúde e 29,5% em outras instituições 
 
Conclusão 
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Este estudo teve como intuito conhecer o perfil sócio demográfico dos dirigentes de 
Recursos Humanos do SUS, tendo em vista a valorização desses profissionais, 
reconhecendo a sua importância para a democratização das relações de trabalho, na 
perspectiva da melhoria dos processos de trabalho e seu papel motivador e incentivador 
dos trabalhadores dos serviços de saúde no SUS. 
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TÍTULO: Determinação dos compostos fenólicos presentes na casca e polpa de melão 

Charentais (Cucumis melo L.) 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo determinar o perfil de compostos fenólicos 
comparando os extratos metanólicos obtidos a partir da casca e polpa do melão 
Charentais (Cucumis melo L.). A determinação de compostos fenólicos foi realizada por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), utilizando detector de arranjo diodo 
(PAD). O ácido gálico apresentou maior concentração na casca (p<0,0001) [31,3 mg.g-
1(0,0388)] comparada a polpa [4,22 mg.g-1(0,791)]. Para catequina obteve-se 7,94 
mg.g-1(0,155) e 11,2 mg.g-1(0,180) para casca e polpa, respectivamente. O ácido 
siringico apresentou concentração igual a 1,07 mg.g-1(0,0102) na casca e de 
0,138mg.g-1(0,0147) na polpa. Para quercetina obteve-se concentração igual a 
0,116mg.g-1(0,00977) na casca e 0,509 mg.g-1(0,00402) na polpa (p<0,0001). O ácido 
elágico apresentou maior teor na polpa [0,0634 mg.g-1(0,00457)] comparada a casca 
[0,0470 mg.g-1(0,00352)] (p=0,0078). Para o eugenol obteve-se 0,0298 mg.g-
1(0,00250) na casca e 0,153 mg.g-1(0,0274) na polpa (p=0,0015). Observou-se maior 
presença de ácido vanilico e vanilina na casca [3,35mg.g-1(0,0452) e 2,29mg.g-
1(0,0221), respectivamente]. O ácido siringico apresentou maior concentração na casca 
1,07 mg.g-1(0,0102) (p<0,0001). Com isso, foi possível observar que a polpa 
apresentou maior concentração de fenólicos e, isso pode estar relacionado às 
diferenças nas condições agronômicas e ambientais, uma vez que podem afetar o 
conteúdo de fenólicos presente nos vegetais. 
 
Palavras-chave: Frutas. Compostos bioativos. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

TITLE: Determination of phenolics compounds present in peel and pulp from Charentais 

melon (Cucumis melo L.) 

Abstract 
The present study aimed to determine the profile of phenolic compounds by comparing 
the methanolic extracts obtained from the rind and pulp of Charentais melon (Cucumis 
melo L.). The determination of phenolic compounds was performed by High-
Performance Liquid Chromatography (HPLC) using a diode array detector (PAD). Gallic 
acid had a higher concentration in the shell (p <0.0001) [31.3 mg.g-1 (0.0388)] compared 
to pulp [4.22 mg.g-1 (0.791)]. For catechin, 7.94 mg.g-1 (0.155) and 11.2 mg.g-1 (0.180) 
were obtained for peel and pulp, respectively. Syringic acid had a concentration of 1.07 
mg.g-1 (0.0102) in the peel and 0.138 mg.g-1 (0.0147) in the pulp. For quercetin, a 
concentration of 0.116mg.g-1 (0.00977) was obtained in the shell and 0.509 mg.g-1 
(0.00402) in the pulp (p <0.0001). Ellagic acid had higher pulp content [0.0634 mg.g-1 
(0.00457)] compared to shell [0.0470 mg.g-1 (0.00352)] (p = 0.0078). For eugenol, 
0.0298 mg.g-1 (0.00250) was obtained from the peel and 0.153 mg.g-1 (0.0274) from 
the pulp (p = 0.0015). There was a greater presence of vanillic acid and vanillin in the 
shell [3.35mg.g-1 (0.0452) and 2.29mg.g-1 (0.0221), respectively]. Syringic acid showed 
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the highest concentration in the shell 1.07 mg.g-1 (0.0102) (p <0.0001). Thus, it was 
possible to observe that the pulp presented a higher concentration of phenolics and this 
may be related to the differences in agronomic and environmental conditions, since they 
may affect the phenolic content present in plant 
 
Keywords: Fruits. Bioactive compounds. High-Performance Liquid Chromatography. 

Introdução 

Primeiramente, cabe ressaltar que o título do presente estudo foi alterado de 
“Determinação de compostos fenólicos e avaliação da atividade antioxidante em casca, 
polpa e semente de melão (Cucumis melo L.)” para “Determinação dos compostos 
antioxidantes presentes na casca e polpa de melão Charentais (Cucumis melo L.)”, 
devido às questões relacionadas ao prazo de entrega do mesmo. 

As frutas tropicais ganham destaque no cenário nacional e internacional devido às 
propriedades nutricionais, medicinais e bioativas. Dentre elas destaca-se o melão 
(Cucumis melo L.), sendo uma das principais frutas destinadas à exportação. No Brasil, 
a produção ocorre em maior escala no semiárido do Nordeste, principalmente no Estado 
do Rio Grande do Norte, sendo o maior produtor junto com o Ceará (BESSA et.al., 
2018). 

O melão ( Cucumis melo L.), pertence à família Cucurbitaceae e é uma fruta bastante 
consumida, e vem ganhando ênfase pelas suas propriedades benéficas para a saúde, 
pois contem polifenóis, ácidos orgânicos, lignanas entre outros compostos, e ainda 
apresenta efeitos antioxidantes (MALLEK-AYADI; BAHLOUL; KECHAOU, 2017). A 
capacidade das frutas apresentarem atividade antioxidante está relacionada à presença 
de vitaminas, carotenoides, flavonoides e compostos fenólicos (REIS et.al, 2015). 

Os compostos fenólicos apresentam uma grande diversidade e dividem-se em 
flavonoides (polifenóis) e não flavonoides (ácidos fenólicos e estilbenos). Assim, nesse 
último grupo, encontram-se os ácidos hidroxibenzóicos que se destacam os ácidos 
protocatecuíco, vanílico, siríngico, gentísico, salicílico, elágico e gálico (DEGÁSPARI; 
WASZCZYNSKYJ, 2004; MAMEDE; PASTORE, 2004). 

Esses compostos destacam-se devido à atuação como antioxidantes, reduzindo o risco 
de desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, câncer e doenças 
cardiovasculares (ROLIM et al, 2018). Sendo assim, esses compostos encontrados no 
melão estão sendo alvo de interesse devido à importância nutricional e epidemiológica 
em casos de doenças crônicas. 

Os resíduos de alimentos são comumente descartados apesar de possuírem em sua 
composição fibras, compostos antioxidantes, compostos fenólicos, minerais entre 
outros. Diante disso, o melão recebe destaque uma vez que é desperdiçada grande 
quantidade de resíduos (casca e semente) (MALACRIDA, 2007). Além disso, essas 
partes não convencionais do melão passam a desempenhar papel fundamental nesse 
contexto, promovendo novas descobertas no meio científico (SILVA, 2014). 

Dessa forma, deve-se repensar sobre a reutilização desses resíduos, uma vez que 
esses são geralmente descartados, embora possuam grande fonte de nutriente e 
compostos bioativos, que estão diretamente associados às propriedades funcionais das 
diferentes partes da planta (SILVA, 2014). Em alimentos, esses compostos, podem 
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servir como ingredientes alimentares para agregar valor ao produto final (SILVA et al, 
2018). 

Ainda existem diversas lacunas a serem preenchidas sobre as diferentes partes do 
melão e suas propriedades fitoquímicas relacionadas aos compostos fenólicos. Assim 
o presente estudo tem como objetivo identificar, quantificar e comparar o conteúdo de 
compostos fenólicos presentes na casca e polpa do melão (Cucumis melo L.). 

 
Metodologia 

 

Obtenções dos extratos da casca e polpa de melão Charentais (Cucumis melo L. var 
cantalupensis Naud) 

Primeiramente, cabe ressaltar que o melão Charentais, objeto de estudo, foi 
previamente cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 
conhecimento tradicional associado sob o número A5A85DF. 

Os melões foram adquiridos no comércio da cidade de Natal no estado do Rio Grande 
do Norte, sendo obtidos cinco lotes, contendo em torno de 4 Kg de fruta em cada lote. 
Os melões foram lavados em água corrente, e higienizados em água clorada (200 ppm) 
por 15 minutos. Em seguida, foram descascados manualmente para separação da 
casca, a polpa e sementes. A casca e polpa foram cortadas em pedaços de 
aproximadamente 2 cm de tamanho e, foram submetidas a secagem em estufa de 
circulação de ar a 60°C por 9 horas, e a 55°C por 25h horas, respectivamente. Após a 
secagem, as amostras foram trituradas com auxílio de um liquidificador, para obtenção 
das farinhas que foram submetidas à extração de compostos fenólicos, utilizando uma 
razão de 1:5 (p/v) de farinha e metanol PA com auxílio de um shaker (Tecnal) a 150 rpm 
por uma hora. Em seguida, o material foi filtrado em papel de filtro qualitativo e o retido 
no foi submetido à nova extração nas mesmas condições até a exaustão da coloração. 
Os extratos foram secos em evaporador rotatório (Buchi, R-100) a 27ºC e, em fluxo de 
nitrogênio, para a determinação dos compostos fenólicos. Os rendimentos das farinhas 
de polpa e casca obtidas foram calculados utilizando a seguinte fórmula: farinha de 
casca ou polpa obtida (g) / polpa ou casca de melão in natura (g) x 100. Os extratos 
foram mantidos sob congelamento (-18°C) até o momento das análises. 

2.2 Avaliação do perfil de compostos fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) 

O perfil de compostos fenólicos dos extratos da casca e da polpa do melão Charentais 
foi determinado com auxílio de um cromatógrafo líquido de alta eficiência (Acella Thermo 
Scientific) acoplado ao detector por arranjo de diodo (PDA), sendo utilizado o extrato 
seco na concentração de 10 mg/ml solubilizado em acetonitrila. 

A identificação e quantificação dos fenólicos foi realizada conforme Kim et al (2012) com 
modificações. Utilizou-se uma coluna Shim-Pack CLC(M) C18 (25 cm x 4,6 mm), 
mantida a 40 ºC. A composição da fase móvel consistiu em água (Fase A) e acetonitrila 
(Fase B), ambos contendo 1% de ácido acético (v/v), com fluxo de 1,0 mL/minnuto. A 
eluição foi realizada usando um gradiente linear de 0 a 30% de B em 10 minutos, 30 a 
70% de B em 5 minutos, 70 a 100% em 10 minutos, e por fim 100% de B antido por 5 
minutos. 
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Foram obtidas curvas de calibração utilizando os padrões comerciais nos respectivos 
comprimentos de ondas: ácido gálico (280 nm), catequina (280 nm), ácido vanílico (280 
nm), ácido siríngico (280 nm), ácido elágico (256 nm), vanilina (280 nm) e quercetina 
(255 nm). Os resultados foram expressos em média (μg/g de melão in natura) e desvio-
padrão. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os compostos fenólicos são uma das principais classes produzidas pelo metabolismo 
secundário das plantas, e são encontrados em larga escala na natureza (SILVA et al., 
2010; ANGELO,; JORGE, 2007). Esses compostos, em plantas, são fundamentais para 
auxiliar crescimento e reprodução dos vegetais, além de atuarem como agente 
antipatogênico e, contribuírem na pigmentação. Já nos alimentos são responsáveis pela 
cor, adstringência, aroma e estabilidade oxidativa (ANGELO, 2007). 

No presente estudo, obteve-se o rendimento de extrato da casca igual a 0,4% e, da 
polpa de 1,9%. Assim, analisando o ácido gálico verificou-se que houve diferença 
significativa (p < 0,0001) entre os teores presentes na casca [4,22 mg.g-1 (0,79)] e polpa 
[31,30 mg.g-1 (0,04)] de melão (Figura A). A diferença da concentração dos compostos 
fenólicos pode variar de acordo com a espécie da fruta e tipo de cultivo (BRITO, 2017). 

O ácido gálico encontra-se presente em diversas frutas e tem reconhecidas 
propriedades antioxidantes (PAL et al., 2010). Tanto o ácido gálico como outros 
compostos fenólicos possuem as propriedades de ação redutora como de lipoproteínas 
de baixa densidade (LDL), que é um iniciador importante da aterogênes 
(SOARES,2002). Além de reagirem com radicais livres e substâncias genotóxicas e/ou 
carcinogênicas, bem como enzimas e proteínas, em geral (SILVA, 2010). Os chás, em 
geral, também são importantes fontes de ácido gálico, podendo conter mais de 4,5 g de 
ácido gálico/kg de folhas (TOMAS-BARBERAN e CLIFFORD, 2000). Por fim, destaca-
se que o ácido gálico apresenta atividade antioxidante superior a da catequina 
(flavonoide), que conta com cinco grupos hidroxilas em sua estrutura (RICE-EVANS et 
al., 1996). 

Em relação às catequinas obteve-se média de 7,94 mg.g-1 (0,155) e 11,20 mg.g-1 (0,18) 
para casca e polpa, respectivamente com valor de p < 0,0001, demonstrando assim 
diferença significativa entre as diferentes partes do melão (Figura A). De acordo com 
dados da literatura (Schmitz et al., 2005) as catequinas são polifenóis responsáveis pela 
cor do chá verde, que correspondem a 26,7% dos compostos presentes na espécie 
Camelia sinensis. 

O ácido siringico apresentou média de 1,07 mg.g-1 (0,010) para casca e de 0,14 mg.g-
1 (0,015) para polpa com p < 0,0001, (Figura A) o que demonstra diferença entre a 
casca e a polpa do melão. Os ácidos siríngico possui atividade antibacteriana contra 
Listeria monocytogenes (ALVES et al., 2013). 

A quercetina foi encontrada na concentração de 0,12 mg.g-1 (0,01) na casca e 0,51 
mg.g-1 (0,004) na polpa (p < 0,0001) (Figura B). O melão é rico em vitaminas, minerais, 
compostos fenólicos (ácido elágico e gálico) e flavonoides (catequinas, quercetinas e 
antocianinas) que atribuem a essa fruta propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes 
e ainda parecem ser capazes de reduzir o colesterol sérico (CARDOSO, 2015). Além 
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disso, sabe-se que a floridizina e a quercetina em conjunto inibem a diferenciação dos 
pré-adipócitos, evitando o armazenamento da gordura (KHANIZADEH et al., 2008). 

O ácido elágico apresentou concentração de 0,047 mg.g-1 (0,0035) na casca e 0,06 
mg.g-1 (0,0046) na polpa (p = 0,0078) (Figura B).. O ácido elágico é um composto 
fenólico, derivado dimérico do ácido gálico, que nos frutos que o contêm pode ser obtido 
em diversas formas. É encontrado em diferentes tecidos de frutas (pele, polpa, 
sementes, aquênios em morangos) e em diferentes concentrações (WILLINER et al. , 
2003; RANGKADILOK et al., 2005). As framboesas contêm altas concentrações de 
ácido elágico, na forma de elagitaninos, excedendo três vezes a quantidade encontrada 
nas nozes pecãs e seis vezes a das maçãs, peras e ameixas (WILLINER et al. , 2003; 
ANTTONEN E KARJALAINEN, 2004). Relatado na literatura que a utilização de ácido 
elágico na dieta de ratos com aterosclerose mostrou redução na espessura de lesões 
na aorta e aumento da atividade da óxido nítrico-sintase (DING et al.,2014). 

O eugenol resultou em 0,03 mg.g-1 (0,0025) na casca e 0,15 mg.g-1 (0,027) na polpa 
(p = 0,0015) (Figura B). O eugenol tem um forte poder antioxidante, sendo encontrado 
em especiarias como, cravo (Eugenia aromatica Baill), e louro (Laurus nobilis) 
(MAZZAFERA, 2003). É um composto fenólico (4-alil-2-metoxifenol) com eficácia já 
comprovada tanto in vitro como in vivo (ITO et al., 2005). Além de ser encontrado de 
forma abundante no cravo-da-índia e, apresentar maior efeito contra bactérias Gram-
negativas que Gram-positivas. Impede o transporte de íons e adenosina trifosfato (ATP), 
atingindo também diferentes enzimas bacterianas como a ATPase, carboxilase, amilase 
e proteases (DE JESUS, 2019). Outros estudos sugerem que o eugenol consegue ainda 
destruir a membrana celular ocasionando o extravasamento de material intracelular 
(NAZZARO et al, 2013). 

Para o ácido vanilico observou-se maior presença na casca comparada a polpa, sendo 
encontrada a concentração de 3,35 mg.g-1 (0,045) e 0,38 mg.g-1 (2,11 x 108), 
respectivamente (p<0,0001) (Figura A).. A literatura traz que alguns ácidos como o ácido 
2,4-dihidroxibenzoico, protocatéquico, vanílico e p-cumárico exercem atividade 
antibacteriana contra Escherichia coli, Pasteurella multocida e Neisseria gonorrhoeae, 
havendo também uma ação inibitória sobre as últimas duas bactérias por parte do ácido 
gálico, do ácido ferúlico e da quercetina (ALVES et al., 2013). Além da relação direta do 
ácido vanílico com a ação inibitória sobre as bactérias Escherichia coli e Proteus 
mirabilis (ALVES et al., 2013; TEKE et al., 2011). 

O composto vanilina apresentou maior concentração na casca [2,29 mg.g-1 (0,0221)] 
em relação a polpa [0,138 mg.g-1 (0,0352)] com p <0,0001 (Figura B). A vanilina (4-
hidroxi-3-metoxibenzaldeído) é um composto aromático, sendo um importante 
flavorizante para alimentos e bebidas, além de ser utilizado na indústria farmacêutica. 
Possui propriedades bioativas para auxiliar na prevenção de doenças, tais como 
antimutagênica, antioxidante, e antimicrobiana (DAUGSCH, 2005). 

Estudos da literatura mostram que a casca apresenta maior concentração de compostos 
fenólicos (DAIUTO, ÉRICA REGINA et al., 2014). Provavelmente, essas substâncias 
tendem a acumular na epiderme dos frutos, como forma de proteção à radiação 
ultravioleta e em defesa a determinados patógenos e predadores (DIXON; PAIVA, 
1995). O que é contrário aos resultados obtidos nesse estudo, visto que houve maior 
presença dessas substâncias na polpa do melão. Isso pode ser explicado devido ao 
método de extração empregado, o tempo e as condições de estocagem, o padrão 
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utilizado e a presença de interferentes tais como ceras, gorduras, terpenos e clorofilas 
(SHAHIDI F, NACZK M, 1995). 

Além disso, ainda não se desenvolveu um método satisfatório para a extração de todos 
os compostos fenólicos ou de uma classe específica presentes nos alimentos. A 
solubilidade dos fenólicos varia de acordo com a polaridade do solvente utilizado, o grau 
de polimerização e suas interações com outros constituintes dos alimentos (ANGELO, 
2007). 

Os efeitos benéficos relacionados à presença desses compostos na casca do melão 
são relatados na literatuta. Parmar e Kar ( 2009 ) observaram que um extrato de casca 
de melão estimulou a função da tireoide e inibiu a peroxidação lipídica tecidual em ratos. 
Dixit e Kar (2010) relataram que cascas de três variedades de melão quase inverteram 
o diabetes induzido por aloxana em camundongos. Bidkar, Ghanwat, Bhujbal e Dama ( 
2012 ) mostraram que a atividade anticolesterol dos extratos metanólicos de casca de 
melão foi observada em ratos com dieta hiperlipídica, sendo equivalente à obtida com o 
fármaco atorvastatina. Rolim et al. ( 2018) mostraram que a casca de melão e os 
extratos de sementes inibiram o crescimento de células cancerígenas. 

De maneira geral, a polpa apresentou maiores concentrações de compostos fenólicos 
(ácido gálico, catequina, ácido elágico, quercetina e eugenol) em relação à casca (ácido 
vanilico, ácido siringico e vanilina). Diante de tais resultados, pode-se justificar essas 
diferenças na quantificação dos compostos da casca e polpa, devido fatores associados 
ao cultivo do melão. No estudo de Gobbo-Neto e Lopes (2007), existem vários fatores 
que podem alterar o conteúdo de metabólitos secundários nas plantas, dos quais os 
compostos fenólicos fazem parte. Dentre estes, destacam-se a sazonalidade, 
temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, adição de nutrientes, poluição 
atmosférica, danos mecânicos e ataque de patógenos. Ressaltando também as 
diferenças nas condições agronômicas e ambientais, uma vez que podem afetar o 
conteúdo de fenólicos presente nos vegetais, bem como considerar as informações 
genéticas (variedades), que também influenciam diretamente na quantidade desses 
bioativos (LLORACH et al., 2008). 

 
Conclusão 

 

O presente estudo avaliou a comparação de compostos fenólicos em casca e polpa do 
melão Charentais, evidenciando, assim, a importância do aproveitamento de resíduos 
como, por exemplo, as cascas sendo potencial ingrediente que podem ser empregados 
em formulação de produtos nas indústrias alimentícia, cosmética, farmacêutica e 
química. 

Bem como, é sabido os benefícios desses compostos bioativos na saúde humana seja 
na casca ou na polpa, sendo essa última a mais evidenciada no presente estudo. Essas 
observações implicam que a casca e polpa de melão têm o potencial de ajudar na 
prevenção e tratamento de doenças, sendo ainda necessárias mais investigações a 
cerca desse potencial. 
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Figura 1 – Concentrações de compostos fenólicos obtidos para casca e polpa de melão 
Charentais (Cucumis melo L.) por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A. 
ácido gálico; B. catequina; C. ácido vanílico e; D. ácido siríngico. 
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Figura 2 – Concentrações de compostos fenólicos obtidos para casca e polpa de melão 
Charentais (Cucumis melo L.) por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A. 
ácido elágico; B. vanilina; C. quercetina e; D. eugenol. 
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TÍTULO: FREQUÊNCIA DE HIPOSSALIVAÇÃO EM IDOSOS E SUA RELAÇÃO COM 

A SAÚDE BUCAL 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O sistema estomatognático e o equilíbrio intraoral vem sofrendo 
prejuízos decorrentes da hipossalivação, redução do fluxo salivar, bem característico da 
população idosa. OBJETIVO: Verificar a frequência da hipossalivação em idosos e sua 
relação com a saúde bucal. METODOLOGIA: Estudo não randomizado e seccional. 
Amostra composta por 196 indivíduos de ambos os sexos, com idade ≥60 anos, 
recrutados por conveniência em quatro centros de convivência para idosos. Coleta de 
dados através do Questionário sobre xerostomia como instrumento de rastreio de 
hipossalivação e o Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Realizada análise 
estatística descritiva e analítica, utilizando Qui-quadrado, Tendência Linear e 
Correlação de Spearman, com nível de significância de 95%. RESULTADOS: A média 
de idade da amostra foi de 68,95 (±5,95), sendo 29 (14,8%) do sexo masculino e 167 
(85,2%) feminino. Setenta e dois idosos (36,7%) foram diagnosticados com 
hipossalivação. 29,1% sentiram boca seca durante as refeições, 28,1% pouca 
quantidade de saliva na boca e 16,8%dificuldades para engolir os alimentos. Não houve 
associação entre sexo e presença de hipossalivação (p=0,127). Houve associação 
entre diagnóstico de hipossalivação e autopercepção de saúde bucal (p<0,001) com 
uma correlação negativa de grau moderado (rho= -0,346; p<0,001). CONCLUSÃO: A 
frequência de hipossalivação dos idosos é de 36,7%, sem distinção entre os sexos, e a 
hipossalivação está relacionada com a saúde bucal. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Hipossalivação. Saúde Bucal. 

TITLE: FREQUENCY OF HYPOSALIVATION IN ELDERLY AND ITS RELATION TO 

ORAL HEALTH 

Abstract 
 

Introduction: The stomatognathic system and intraoral balance has been suffering losses 
due to hyposalivation and reduced salivary flow, very typical in the elderly population. 
Objective: To verify the frequency of hyposalivation in elderly and its relation to oral 
health. Method: This is a non-randomized and sectional study. Sample was consisted of 
196 individuals of both sexes, aged ≥60, recruited for convenience in four senior centers. 
Data were collected through a xerostomia questionnaire as a screening instrument and 
the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Descriptive and analytical 
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statistical analysis was performed using Chi-square, linear trend and Spearman 
correlation. It was considered a significance level of 95%. Results: The age average of 
the sample was 68,95 (±5,95), being 29 (14.8%) males and 167 (85.2%) females. 
Seventy two elderly (36,7%) were diagnosed with hyposalivation. 29,1% felt dry mouth 
during meals, 28,1% felt little amount of saliva in the mouth and 16,8% felt difficulty to 
swallow food. There was no association between sex and presence of hyposalivation 
(p=0,127). There was association between hyposalivation diagnosis and self-reported 
oral health (p<0,001) with a negative moderate correlation (rho= -0,346; p<0,001). 
Conclusion: the frequency of hyposalivation in the elderly is of 36,7%, without distinction 
between sexes, and the hyposalivation is related to oral health. 

 
 
Keywords: Aging. Elderly. Hyposalivation. Oral Health. 

Introdução 

O cenário atual do contingente populacional brasileiro passa por mudanças em seu perfil 
demográfico, onde segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) até 2060 teremos um aumento de 25,5% de idosos com mais de 65 anos. (IBGE, 
2018) O processo natural de envelhecimento da população é denominado 
“senescência”, onde mudanças graduais ocorrem sistematicamente nos níveis 
psíquicos e funcionais, provocando modificações na autonomia, relacionamento e 
consequentemente qualidade de vida dos idosos. (FERREIRA, et. al., 2010; MORAES, 
MORAES, LIMA, 2010; SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008; MIRANDA, MENDES, SILVA, 
2016) 

As mudanças naturais que ocorrem nas estruturas e funcionamento de nossos sistemas 
corporais aliadas a hábitos deletérios (alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, má 
alimentação e estresse constante) tornam um grande percentual da população idosa 
mais suscetível a apresentar doenças crônicas, fazer o uso constante de medicamentos 
e apresentar grandes déficits em funções básicas para sua sobrevivência e qualidade 
de vida. Em virtude dessas modificações torna-se necessário um cuidado especializado, 
com a atuação de equipes interprofissionais propiciando um cuidado integral para 
alcançar todos os aspectos que circundam a vida da população idosa. 

A presença do fonoaudiólogo contribui significativamente para habilitação e reabilitação 
de aspectos da linguagem oral e escrita, audição, deglutição e funções 
estomatognáticas. Em 2016 o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou uma 
resolução que possibilitou a especialização do fonoaudiólogo na área da Gerontologia, 
possibilitando uma maior aproximação do profissional às patologias relacionadas a 
saúde do idoso e a busca por estratégias para reabilitação destas, como a presbiacusia, 
odinofagia, disfagia, e sarcopenia. (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 
2014) 

As glândulas salivares são estruturas que se modificam com o processo de 
envelhecimento, seus ductos e células secretoras atrofiam e com isso a produção de 
saliva é reduzida. (CAVALCANTI, LIMA, 2019). Essa secreção aquosa produzida pelas 
glândulas possui um papel fundamental no trânsito oral, umidificação do bolo alimentar, 
gustação e equilíbrio intraoral da cavidade bucal. A sensação de “secura bucal” que 
pode ser apresentada por esses indivíduos, denominada xerostomia, pode ser 
provocada por diversos fatores, como estresse excessivo, hábito de respirar pela boca, 
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radioterapia ou efeito colateral de medicamentos sendo considerada um forte indicativo 
para o diagnóstico de hipossalivação. (MEDEIROS, et. al., 2015; DRAUZIO, 2014; 
SILVA, et. al., 2016; CARVALHO, 2018; PORTAL EDUCAÇÃO) 

“Hipossalivação” é o termo utilizado para designar a redução do fluxo de saliva. 
Alcoolismo, uso contínuo de medicamentos e doenças sistêmicas, podem provocar esse 
distúrbio, que para ter o diagnóstico final necessita de uma avaliação clínica mais 
objetiva, a sialometria, técnica utilizada para dimensionar o nível de produção salivar 
dos indivíduos. (PUPO; et. al., 2002) 

“Por meio de mecanismos semelhantes aos que ocorrem nas demais partes do 
organismo, as estruturas do sistema estomatognático são igualmente afetadas pelo 
processo de envelhecimento”. (FREITAS JÚNIOR et. al. 2008). Quando estas se aliam 
a hipofunção glandular, os aspectos da saúde bucal, mastigação, deglutição e fala 
tendem a sofrer alterações, além de apresentar um alto nível de desconforto oral. Essas 
alterações afetam amplamente os estágios da alimentação, desde a formação e 
umidificação do bolo alimentar, processo de transporte do bolo, deglutição, digestão, 
absorção de nutrientes e até aspectos psíquicos como insatisfação alimentar e falta de 
apetite, podendo agravar o estado de saúde global da população idosa. (PASTANA, 
CANTISANO, BIANCHINI, 2013) 

Com base nisso, o objetivo deste estudo foi verificar a frequência da hipossalivação em 
idosos e sua relação com a saúde bucal. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo não randomizado e seccional, parte integrante do projeto 
intitulado “Validação dos instrumentos de rastreamento de alterações mastigatórias e 
disfagia em idosos” aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), sob o parecer número 2.983.265, de 
26/10/2018. 

A amostra foi composta por 196 indivíduos de ambos os sexos, com idades igual ou 
superior a 60 anos, recrutados por conveniência no Programa Vivendo Idosos no 
Departamento de Odontologia da UFRN, no Programa Saúde e Cidadania na Melhor 
Idade n Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN campus Central, nas unidades 
de Cidade Alta e Ponta Negra do Serviço Social do Comércio – SESC/RN e no Centro 
de Atividade e Lazer da Melhor Idade (CALMI), centros de convivência de referência 
para idosos na cidade de Natal/RN. 

Foram excluídos da pesquisa sujeitos que não faziam uso da função mastigatória, 
apresentavam distúrbios da deglutição, faziam uso de via alternativa de alimentação 
e/ou traqueostomia, apresentavam dificuldade de compreensão e execução de ordens 
simples, alteração psiquiátrica, neurológica, neuromuscular ou neurodegenerativa, nível 
de consciência rebaixado e sem condições de sentar. 

Inicialmente foi esclarecido aos participantes que seus dados seriam utilizados de modo 
sigiloso para fins acadêmicos e de pesquisa e na sequência assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido - TCLE. 
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Os dados foram coletados através do Questionário sobre xerostomia como instrumento 
de rastreio de hipossalivação e o Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) 
instrumento de medição dos impactos psicossociais associados às doenças bucais. O 
de xerostomia apresenta 8 questões, com possibilidades de respostas “não” e “sim”, 
pontua de 0 a 8 e valores ≥ 3 são indicativos de hipossalivação em idosos (CARVALHO, 
2018) (Anexo A). O GOHAI com doze questões classifica as respostas em alta, 
moderada (boa percepção) e baixa percepção, onde o indivíduo responde com base na 
frequência com que a situação ocorre ou não (sempre, às vezes ou nunca), a pontuação 
final varia de 12 a 36. Quanto maior for o score, melhor será a autopercepção da saúde 
bucal. (SILVA, FERNANDES, 2001; SILVA, 1999) (Anexo B). 

Na análise dos dados foram aplicadas as estatísticas descritiva e analítica, utilizando os 
testes Qui-quadrado, Tendência Linear e correlação de Spearman. Foi considerado 
nível de significância de 0,05 (95%). 

 
Resultados e Discussões 

 

A média de idade da amostra utilizada na pesquisa foi de 68,95 (±5,95), com idade 
mínima de 60 e máxima de 87 anos, sendo 29 (14,8%) do sexo masculino e 167 (85,2%) 
feminino. Do total de idosos participantes, setenta e dois idosos responderam “sim” para 
no mínimo três alternativas do Questionário sobre xerostomia como instrumento de 
rastreio de hipossalivação, ou seja, 36,7% da amostra apresentou diagnóstico de 
hipossalivação, sendo indicados a realizar uma avaliação clínica mais objetiva 
(sialometria). Os resultados do questionário de Xerostomia estão presentes na Tabela 
1. 

Foi realizada uma análise da associação entre idade, sexo e o diagnóstico de 
hipossalivação, para tal, a idade foi dicotomizada pela mediana: < 68 anos e ≥ 68 anos. 
Verificou-se que houve associação entre idade e diagnóstico de hipossalivação (tabela 
2), mas não houve associação entre sexo e hipossalivação (tabela 3). 

Um dos fatores desencadeantes da hipossalivação é o uso constante de medicamentos, 
a literatura afirma que esses indivíduos estão mais propícios a fazer o uso de 
polifarmácia devido ao alto índice de desenvolvimento de doenças crônicas, como 
diabetes e hipertensão. (ANDRADE, SILVA, FREITAS, 2004; IBGE, 2014; SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA; COSTA, PEDROSO, 2010; 
DUARTE, et. al., 2012) 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE no ano de 2013, as 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) já eram consideradas um problema de 
grande magnitude na população brasileira, cenário que deve ter expandido devido o 
crescimento da população idosa. Os resultados dessa pesquisa ainda constataram que 
o diagnóstico de hipertensão arterial aumentava significativamente com a idade, 
apresentando um contraste entre a população de 65 a 74 (52,7%) e os adultos jovens 
entre 18 a 29 anos (2,8%). (IBGE, 2014) 

Em sua pesquisa, (MUNIZ et. al., 2017) afirma que os idosos participantes apresentaram 
um perfil farmacoterapêutico significante quanto ao uso de polifarmácia, caracterizando 
elevados índices de ingestão medicamentosa, alto fator de risco para o desenvolvimento 
da hipossalivação. 
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Com base na amostra pesquisada não houve associação entre sexo e diagnóstico de 
hipossalivação, porém, há na literatura estudos afirmando que a presença desse 
diagnóstico é mais frequente em mulheres, seja pelo percentual maior de uso de 
medicamentos e doenças sistêmicas ou fator hormonal atuando sobre as glândulas 
salivares que fisiologicamente são menores. (FERNANDES, 2009; SILVA, 2014; 
PEDRINI, FRANÇA, KREUGER, 2009; PORTAL EDUCAÇÃO). 

Houve associação entre diagnóstico de hipossalivação e autopercepção de saúde bucal 
baixa (tabela 5) com uma correlação negativa de grau moderado (rho= -0,346; p<0,001) 
onde os resultados dos questionários são inversamente proporcionais, indicando que 
quanto maior a pontuação no Questionário sobre xerostomia como instrumento de 
rastreio de hipossalivação, menor será o resultado final do GOHAI. Confirmando a 
relação direta entre uma menor produção de saliva e pior autopercepção da saúde bucal 
no idoso. 

A literatura afirma que a ausência de saliva causa diversas alterações no equilíbrio da 
cavidade oral, podendo acarretar diversos problemas à saúde bucal dos indivíduos, 
como a presença de cáries, lesões na mucosa, gengivite, infecções bucais, ineficiência 
na preparação do bolo alimentar, prejudicando também a mastigação, deglutição e fala. 
(CAVALCANTI, LIMA, 2019; INDUSBELLO). FREITAS et. al. 2013 afirma que a 
presença de doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer, patologias mais 
frequentes na população idosa, potencializam a probabilidade do indivíduo apresentar 
uma pior saúde bucal, decorrente das dificuldades proporcionadas pelos problemas 
psicomotores e ingestão constante de medicamentos. (MOREIRA, et. al., 2013) 

Dentre as funções do sistema estomatognático, a mastigação e deglutição são 
consideradas vitais para o processo alimentar e absorção de nutrientes, contribuindo 
diretamente para saúde e bem estar dos indivíduos. A presença da hipossalivação torna 
a população idosa mais propensa a desenvolver engasgos, sobrecarga da musculatura 
orofaríngea e distúrbios mastigatórios. (PASTANA, CANTISANO, BIANCHINI, 2013) 

Com base nesses achados realizamos uma análise das respostas de três questões do 
GOHAI sobre a temática alimentação, mastigação e deglutição onde observamos que 
havia uma associação direta entre o diagnóstico de hipossalivação e a presença de 
dificuldades na mastigação e deglutição, como pode ser observado nas tabelas 6, 7 e 
8. 

Por fim, identificamos que os sujeitos com diagnóstico de hipossalivação relataram ter 
mais desconforto ao se alimentar e deglutir do que aqueles que não apresentavam 
hipossalivação. Nos permitindo inferir que os idosos que possuíam hipossalivação e 
apresentavam uma baixa autopercepção, indícios de uma pior saúde bucal, também 
apresentavam um maior desconforto nestes processos. 

Embora não tenha sido objeto de estudo dessa pesquisa, com base em nossos 
resultados e na literatura consultada, podemos inferir que a hipossalivação é um 
distúrbio relevante para atuação e pesquisas fonoaudiológicas, se tratando de uma 
patologia que afeta diretamente a funcionalidade do sistema estomatognático. 

 
Conclusão 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2172 

 

Verificou-se que na população idosa deste estudo a frequência de hipossalivação é de 
36,7 %, não havendo distinção entre os sexos, e com associação positiva entre 
autopercepção da saúde bucal, onde indivíduos que apresentam redução do fluxo 
salivar apresentam uma baixa autopercepção de sua saúde bucal. 
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Tabela 2: Resultado da associação entre idade e diagnóstico de hipossalivação. 

 

 

Tabela 3: Resultado da associação entre sexo e diagnóstico de hipossalivação. 
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Tabela 4: Resultado percentual de autopercepção da saúde bucal através do GOHAI. 
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Tabela 5: Resultado da associação entre GOHAI e diagnóstico de hipossalivação. 
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Tabela 6: Resultado da associação entre "apresentar problemas para mastigar os 
alimentos” e o diagnóstico de hipossalivação. 

 

 

Tabela 7: Resultado da associação entre "apresentar dor/desconforto para engolir os 
alimentos” e o diagnóstico de hipossalivação. 
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Tabela 8: Resultado da associação entre "apresentar desconforto ao comer algum 
alimento” e o diagnóstico de hipossalivação. 

 

 

Anexo A: Questionário sobre xerostomia como instrumento de rastreio de 
hipossalivação. 
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Anexo B: Questionário Geriatric Oral Health Assessment Index - GOHAI 
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Tabela 1: Resultados do Questionário sobre xerostomia como instrumento de rastreio 
de hipossalivação. 
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TÍTULO: Eficácia de dentifrício com alto teor de fluoreto na paralisação de lesões de 

cárie radicular ativas 

Resumo 

Objetivo: Optou-se por caracterizar os idosos relacionados a cárie radicular, devido a 
não prevalência de cárie radicular ativa. Métodos: trata-se de um estudo observacional, 
individuado, tendo o idoso institucionalizado como unidade de análise. Foram 
examinados todos os idosos dentados (n=100), residentes em 9 Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) da cidade do Natal/RN/Brasil. A coleta de dados foi 
composta por questionário e exame epidemiológico bucal (uso de prótese, condição 
periodontal e radicular). Foi realizada análise descritiva da amostra, testes qui-
quadrado, exato de Fisher, t de Student e razão de prevalência (IC 95%). Resultados: 
A prevalência de CR foi de 17% (10%-24%), acometendo, em sua maioria, indivíduos 
do sexo feminino (17,1%), com uma média de 78,65 anos (±9,86), residente em ILPI 
sem fins lucrativos (22,4%), analfabetos ou com nível de escolaridade até o ensino 
fundamental (21,9%), usuários de medicamentos xerostômicos (15,6%), fumantes 
(23,7%), que não consomem doces (15,8%) e alimentos pegajosos (15,5%) entre as 
refeições e não fazem uso de álcool (14,6%). A maioria dos idosos declarou que sua 
última visita ao dentista foi há 1 ano ou mais (19,6%), possui o hábito de escovar os 
dentes (15,1%), não utiliza fio dentário (17,8%) nem prótese superiores (22,1%) e 
inferiores (18,5%). Conclusão: Além da cárie radicular em idosos institucionalizados 
está de acordo com a maioria dos estudos, há uma necessidade de uma higiene oral 
adequada. 
 
Palavras-chave: Cárie radicular.Saúde bucal. Saúde do idoso institucionalizado. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF HIGH FLUORIDE CONCENTRATION DENTIFICATION 

IN RADICULAR CARIES PARALYSIS IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY: 

RANDOMIZED CLINICAL STUDY 

Abstract 
Objective: We chose to characterize the elderly related to root caries, due to the non-
prevalence of active root caries. Methods: This is an observational, individualized study, 
with the institutionalized elderly as the unit of analysis. All dentate elderly (n = 100) living 
in 9 Long-term Elderly Institutions (ILPI) in Natal / RN / Brazil were examined. Data 
collection consisted of a questionnaire and oral epidemiological examination (use of 
prosthesis, periodontal and root condition). Descriptive analysis of the sample, chi-
square test, Fisher's exact test, Student's t and prevalence ratio (95% CI) were 
performed. Results: The prevalence of CR was 17% (10% -24%), affecting mostly 
females (17.1%), with an average of 78.65 years (± 9.86), resident in nonprofit (22.4%), 
illiterate or with education through elementary school (21.9%), users of xerostomic drugs 
(15.6%), smokers (23.7%), they do not eat sweets (15.8%) and sticky foods (15.5%) 
between meals and do not use alcohol (14.6%). Most of the elderly stated that their last 
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visit to the dentist was 1 year or more ago (19.6%), has the habit of brushing teeth 
(15.1%), does not use dental floss (17.8%) or prosthesis upper (22.1%) and lower 
(18.5%). Conclusion: In addition to the root caries in institutionalized elderly, it is in 
agreement with most studies, there is a need for adequate oral hygiene. 
 
Keywords: Root caries. Oral health. Health of Institutionalized Eldery. 

Introdução 

O processo de envelhecimento populacional vivenciado no Brasil se dá por meio de 
transformações em sua estrutura etária. Em 1950, existiam 19 adultos para cada idoso, 
segundo estimativas esse número deve mudar para 3 adultos para cada idoso, em 
2050¹. Essa dinâmica leva ao enfraquecimento do cuidado ao idoso e aumento das 
institucionalizações². A ideia que idosos tendem ao edentulismo e não necessitam de 
uma boa higiene bucal, embora ultrapassada, ainda prevalece. A cárie radicular e a 
doença periodontal como problemas bucais são prevalentes nessa faixa etária. A cárie 
radicular desenvolve-se como consequência do desequilíbrio da tríade “hospedeiro, 
dieta e microbiota”. No caso do público em questão, relaciona-se, principalmente, à 
deficiência/incapacidade física e cognitiva do mesmo, dificultando a desorganização 
mecânica do biofilme bucal. Além disso, fatores como dieta cariogênica, hipossalivação 
e polifarmácia (principalmente medicamentos xerostômicos) aumentam a 
vulnerabilidade ao desenvolvimento desse tipo de cárie⁶. A prevalência da cárie 
radicular em idosos institucionalizados varia de 3,2 a 36,4%⁸ˉ¹². A divergência entre os 
percentuais deve-se à diferença do perfil da amostra, a faixa etária analisada (entre os 
próprios idosos) e, além disso, ao ano em que foi realizada a pesquisa. Com a mudança 
do perfil das condições bucais dos idosos já citados, e a falta de padronização das 
ferramentas utilizadas em estudos sobre cárie radicular, a comparação entre os 
resultados acaba sendo limitada. Para verificação da efetividade de dentifrícios 
fluoretados altamente concentrados, necessário se fez, previamente, investigar a 
presença de cárie radicular entre as pessoas idosas institucionalizadas, a fim de 
selecionarmos os indivíduos com cárie radicular ativa. Ao examinarmos todos os idosos 
dentados e que estavam passíveis às cáries radiculares, apenas um idoso apresentou 
cárie radicular em atividade. Nesse sentido, alterou-se o objetivo do estudo, propondo 
então caracterizar os indivíduos dessa população. avaliar a ocorrência e os fatores 
associados à cárie radicular em idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN, 
descartando o uso de dentifrícios e sua comparação entre as diferentes concentrações 
de flúor do mesmo na prevenção nesse tipo de agravo, ao longo do tempo. Entretanto, 
esses resultados se mostram úteis para compreensão manutenção da saúde bucal da 
pessoa idosa relacionados a esse tipo de lesão. 
 
Metodologia 

 
Esse estudo foi realizado no ano de 2018, baseado no protocolo da iniciativa da 
STROBE¹³, sendo observacional, individuado e tendo o idoso como unidade de análise. 
Foram elegíveis os indivíduos maiores de 60 anos em 9 instituições de longa 
permanência da cidade do Natal (6 filantrópicas e 3 com fins lucrativos, com uma 
população de 290 idosos). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 83251717.9.0000.5537, 
parecer n°2.517.537). Fizeram parte da amostra todos que se enquadraram nos critérios 
de elegibilidade, aceitaram participar da pesquisa e estavam presentes no dia da coleta 
de dados, totalizando uma amostra final de 100 idosos (n=100). A obtenção dos dados 
consistiu na aplicação de uma ficha contendo os dados pessoais do paciente, 
sociodemográficos, consumo de doces e alimentos pegajosos, hábitos gerais e de 
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higiene bucal. Tendo como variável a cárie radicular (presente/ausente)¹⁴, com as 
seguintes classificações: sem mudança de coloração ou perda de contorno; com 
mudança de coloração, porém, não cavitada; mudança de coloração e cavitação; 
elemento perdido; a raiz não pode ser visualizada; raiz restaurada. Além disso, 
acrescentou-se a variável resto radicular, para tornar o estudo mais fidedigno. As 
variáveis independentes de saúde bucal, foram: última visita ao dentista, escovação 
dentária (hábito, frequência e realização), uso do fio dentário, elementos dentários 
presentes, prótese dentária (uso e tipo), sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa 
periodontal e perda de inserção periodontal (PIP) dos elementos índices (ou, quando 
ausente, o elemento mais próximo no sextante). Foram avaliadas, ainda, variáveis 
independentes relacionadas às ILPI (com e sem fins lucrativos); relativas às 
características sociodemográficas dos idosos (idade, sexo e escolaridade); de saúde 
geral (número de medicamentos de uso diário, uso de medicamentos xerostômicos, 
hábito de beber e fumar) e padrão alimentar (consumo de alimentos doces e alimentos 
pegajosos entre as refeições). Para avaliação do padrão alimentar, o examinador 
consultou a nutricionista responsável pela ILPI, além do próprio idoso. Utilizou-se 
equipamento de proteção individual (EPI) completo (luva, máscara e touca) e lupa 
BioArt® com 3,5x de aumento, além de gaze, espelhos bucais e sondas milimetradas 
OMS previamente esterilizados. O estudo contou com apenas um examinador e um 
auxiliar. Os exames realizados na primeira ILPI foram repetidos, para a realização do 
Kappa para as variáveis qualitativas. Para as qualitativas ordinais, o Kappa ponderado 
e, para as quantitativas, calculou-se o coeficiente de correlação interclasse. Todos os 
resultados foram bastante elevados, assumindo valores superiores a 0,90. Os dados 
foram tabulados e, logo após, foi realizada análise descritiva das variáveis do estudo. 
Além disso, realizou-se análise bivariada, através do teste qui-quadrado, exato de Fisher 
ou t de Student para amostras independentes, com magnitude do efeito verificada pela 
razão de prevalência para cada uma das variáveis independentes em relação ao 
desfecho em um nível de confiança de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 290 idosos residentes nas nove ILPI visitadas, 129 (44,5%) eram dentados. Dos 
129 idosos, 29 (22,5%) foram considerados perdas por ausência no momento da coleta 
ou recusa em participar da pesquisa. Os dados revelam predomínio de idosos 
residentes em Instituições sem fins lucrativos, do sexo feminino, com idade superior a 
75 anos, analfabetos ou que cursaram até o ensino fundamental. A maior parte dos 
idosos fazia uso da polifarmácia e medicamentos xerostômico. Quanto à alimentação 
houve predomínio de idosos que não consumiam doces e alimentos pegajosos entre as 
refeições. Grande parte relatou não ter esses hábitos no passado ou presente 
relacionado ao uso de bebida alcoólica e/ou fumo. Houve predomínio de 1 ano ou mais 
sem visitar o dentista, possuíam o habito de escovar os dentes, sendo a escovação 
realizada pelo próprio paciente, duas vezes ao dia, sem fazer uso do fio dentário. Quanto 
ao número de elementos dentários, a maioria possuía entre 1 e dezenove elementos 
em boca, não utilizavam prótese superior (e, dos que utilizavam, eram do tipo prótese 
total – PT, na maior parte dos casos), nem inferior (e, dos que utilizavam, a maioria é 
prótese parcial removível - PPR). A ocorrência de cárie radicular se deu em 17% (10-
24% IC95%) dos idosos examinados, acometendo um total de 22 elementos dentários. 
A média de idade dos idosos com cárie radicular foi de 78,65 anos (±9,86), sendo a 
maioria residente em ILPI sem fins lucrativos, do sexo feminino, analfabetos ou com 
nível de escolaridade até o ensino fundamental. A média de medicamentos utilizados 
por esses idosos foi de 6,47 (±3,60), sendo a maior parte dessas medicações 
classificadas como xerostômicas (após consulta ao prontuário médico, a classificação 
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desses medicamentos foi realizada por um farmacêutico). Destes, a maioria não 
consome doces e alimentos pegajosos entre as refeições, fator importante, uma vez que 
a dieta estando controlada, a progressão da CR será mais lenta. Quanto às condições 
bucais, a maioria declara ter ido ao dentista há um ano ou mais, escovar os dentes e 
não utilizar fio dentário, além de que, nenhum dos idosos com cárie radicular faz uso de 
prótese superior, nem inferior. A presença de cálculo dentário, seguida da presença de 
bolsa periodontal, estiveram presentes na maioria dos sextantes, com exceção do 
sextante II, em que essa ordem se inverteu. Já o PIP predominante em todos os 
sextantes foi entre 0-3mm. A maioria dos elementos foram classificados como “elemento 
perdido”, com exceção do sextante V. Nestes, predominou a característica “sem 
mudança de coloração ou perda de contorno”. Além disso, dos elementos presentes, as 
condições que predominaram foram raízes hígidas (51,83%) ou raízes que não puderam 
ser visualizadas, devido à presença de cálculo dentário (26,52%). Os elementos mais 
acometidos por cárie radicular (com mudança de coloração e cavitação) foram os 
caninos. A prevalência de CR foi de 17% (10%-24%), acometendo, em sua maioria, 
indivíduos do sexo feminino (17,1%), com uma média de 78,65 anos (±9,86), residente 
em ILPI sem fins lucrativos (22,4%), analfabetos ou com nível de escolaridade até o 
ensino fundamental (21,9%), usuários de medicamentos xerostômicos (15,6%), 
fumantes (23,7%), que não consomem doces (15,8%) e alimentos pegajosos (15,5%) 
entre as refeições e não fazem uso de álcool (14,6%). A maioria dos idosos declarou 
que sua última visita ao dentista foi há 1 ano ou mais (19,6%), possui o hábito de escovar 
os dentes (15,1%), não utiliza fio dentário (17,8%) nem prótese superiores (22,1%) e 
inferiores (18,5%). A atual pesquisa está consonância com outros estudos realizados 
em instituições de longa permanência de alguns estados brasileiros e da cidade de 
Barcelona (Espanha), em que há predomínio de Instituições de Longa Permanência³’¹¹ 
filantrópicas, indivíduos do sexo feminino ³’¹⁰’¹¹’¹⁵ˉ¹⁷, maiores de 75 anos¹⁰’¹¹’¹⁶’¹⁸, 
analfabetos ou que cursaram até o ensino médio fundamental¹⁰’¹¹’¹⁶ˉ¹⁸, De acordo com 
o IPEA 65,2 das instituições brasileiras são filantrópicas³, o que justifica esse 
predomínio. De acordo com o SB Brasil 2010, a prevalência de cárie radicular em idosos 
de 65 a 75 anos é de 5,6% no Brasil, 7,3% no Nordeste e 15% em Natal²⁶. Os idosos 
institucionalizados possuem a dieta controlada, o que faria que a cárie radicular fosse 
menor. Entretanto, a sua maioria é debilitada, o que dificulta o processo de higienização. 
Caso os cuidadores colocassem em prática técnicas eficazes esse número, ainda, 
tenderia a ser menor. Na Grécia o percentual de cárie radicular em idosos é 38,7%²⁷. 
Esse resultado difere, por estarmos considerando culturas diferentes, e portando 
hábitos diferentes também. 
 
Conclusão 

 
Embora o perfil de saúde bucal do estar passando por um processo de mudança, o 
edentulismo ainda acomete os idosos institucionalizados na cidade do Natal – RN. 
Assim, a cárie radicular no presente estudo mostrou-se baixa, associada assim a 
literatura relatada. Entretando, percebe-se, ainda uma precariedade prestada nos 
serviços de higiene oral pelos cuidadores, o incentivo para realização da higiene oral 
entre os idosos e os próprios cuidadores responsáveis pela higiene oral de muitos que 
possuem debilitada funcional, levando a outras agravos relacionados ao acúmulo de 
biofilme como a doença periodontal. Portanto, as condições de saúde bucal dos idosos 
institucionalizados é precária. Faltam medidas de prevenção e treinamento das equipes 
para uma higiene bucal adequada, o que evitaria o surgimento de doença periodontal, 
e presença de cárie radicular, relacionada ao acúmulo de biofilme. 
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO CANIBALISMO CELULAR EM LESÕES 

PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES DOS MAXILARES E 

TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES DOS OSSOS LONGOS 

Resumo 

As lesões centrais de células gigantes (LCCG) e periféricas de células gigantes (LPCG) 
são lesões que apresentam similaridades histopatológicas, porém, apresentam 
comportamentos clínicos e biológicos diferentes (ARAGÃO et al., 2006; FLÓREZ-
MORENO et al., 2008; HOUPIS et al., 2009; CHENG et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). 
Buscou-se analisar o papel do canibalismo celular na patogênese da LCCG e LCCG. 
Este é um estudo retrospectivo e quantitativo em 42 casos de LPCGs e 43 casos de 
LCCGs (24 agressivos e 19 não agressivos). As amostras foram analisadas por 
Hematoxilina e Eosina técnica o número de células canibais nas células gigantes (GC) 
dessas lesões. Resultados: Os CGs canibais foram vistos em 17 casos de LCCGs 
(39,5%) e em 34 casos LPCGs (80,9%). A quantidade de GC canibais variou de 1,0 a 
142,0 com média total de 12,15 ± 24,87. Os CGs canibais foram maiores em LPCGs 
(19,5 ± 28,2) que LCCGs (5,04 ± 18,8) com significância estatística (p & lt; 0,001). Em 
LCCGs agressivos, a frequência de GC canibais foi significativamente maior (n = 24, 
55%) do que o tipo não agressivo (n = 19, 45%) com significância estatística (p = 0,001). 
Em LCCGs, a frequência de CG canibais foi significativamente maior em lesões 
crescentes (p = 0,037), lesões com bordas irregulares (p = 0,045) e sintomáticas (p = 
0,020) nas LCCGs. Nossos resultados evidenciaram que a frequência de células 
canibais em LCCGs poderiam ajudar a prever o comportamento biológico nestas lesões. 
 
Palavras-chave: Células gigantes; Granuloma de Células Gigantes; Canibalismo celular; 

TITLE: COMPARATIVE STUDY OF CELL CANNIBALISM IN PERIPHERAL AND 

CENTRAL LESION OF GIANT CELL JIG AND LONG BONUS GIANT CELL TUMORS 

Abstract 

Central giant cell (LCCG) and peripheral giant cell (LPCG) lesions are lesions that 
present histopathological similarities, but have different clinical and biological behaviors 
(ARAGÃO et al., 2006; FLÓREZ-MORENO et al., 2008; HOUPIS et al., 2009; CHENG 
et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). We sought to analyze the role of cell cannibalism in 
the pathogenesis of GCCL and GCCL. This is a retrospective and quantitative study in 
42 cases of LPCGs and 43 cases of LCCGs (24 aggressive and 19 non-aggressive). 
The samples were analyzed by Hematoxylin and Eosin technique the number of cannibal 
cells in the giant cells (GC) of these lesions. Results: Cannibal GCs were seen in 17 
LCCGs cases (39.5%) and 34 LPCGs cases (80.9%). The amount of cannibal GC 
ranged from 1.0 to 142.0 with a total average of 12.15 ± 24.87. Cannibal GCs were higher 
in LPCGs (19.5 ± 28.2) than LCCGs (5.04 ± 18.8) with statistical significance (p & lt; 
0.001). In aggressive LCCGs, the frequency of cannibal GC was significantly higher (n 
= 24, 55%) than the non-aggressive type (n = 19, 45%) with statistical significance (p = 
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0.001). In CGCCs, the frequency of cannibal CG was significantly higher in growing 
lesions (p = 0.037), lesions with irregular borders (p = 0.045) and symptomatic (p = 
0.020) in CGCCs. Our results showed that the frequency of cannibal cells in LCCGs 
could help predict the biological behavior in these lesions. 
 
Keywords: Giant Cells; Cellular cannibalism; central giant cell granuloma; 

Introdução 

As lesões de células gigantes constituem um grupo de lesões que podem ocorrer tanto 
na forma intraóssea (central) quanto extraóssea (periférica). As lesões centrais de 
células gigantes (LCCG), lesões periféricas de células gigantes (LPCG) são lesões que 
apresentam similaridades histopatológicas, porém, apresentam comportamentos 
clínicos e biológicos diferentes (ARAGÃO et al., 2006; FLÓREZ-MORENO et al., 2008; 
HOUPIS et al., 2009; CHENG et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). O canibalismo celular 
ocorre quando uma célula menor é englobada para o citoplasma de uma célula maior, 
sendo uma característica morfológica observada quase que exclusivamente em 
neoplasias malignas agressivas (SARODE et al., 2014). A presença das células canibais 
está bem correlacionada com a agressividade, grau de anaplasia, invasividade e 
potencial metastático de alguns tumores malignos como carcinoma de mama (TOWERS 
et al., 1979), carcinoma de células gigantes de pulmão (CRAIG et al., 1983), carcinoma 
da bexiga, carcinoma do estroma endometrial (HONG et al., 1981), timoma maligno 
(FRABTE et al., 1980), melanoma (LUGINI et al., 2006), dentre outros. Embora o 
canibalismo seja frequente em tumores malignos, recentemente esse fenômeno foi 
observado em tumor de células gigantes da bainha do tendão, em LPCG e LCCG dos 
ossos maxilares. O tumor de células gigantes da bainha do tendão é um tumor benigno 
caracterizado pela presença de células gigantes multinucleadas (CGs) que se originam 
por fusão das células mononucleares. Características morfológicas similares as LPCGs, 
LCCGs dos maxilares (SARODE et al., 2014). Dessa forma, justificou-se a realização 
deste plano de trabalho no fato do mesmo ser importante para o entendimento do papel 
do canibalismo celular nos diferentes comportamentos biológicos entre as lesões 
estudadas. 
 
Metodologia 

 
Este plano de trabalho foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da UFRN, sob 
parecer de número 2.322.890. A amostra selecionada de forma intencional e por 
conveniência para este estudo, compreendeu 50 casos de LPCG, 50 casos de LCCG 
(25 casos de LCCG agressivas e 25 casos de LCCG não agressivas). O número 
amostral de 25 participantes por cada grupo foi considerado um número relevante para 
se obter uma relação estatística significante. Os casos que não se enquadraram nos 
critérios de inclusão do estudo foram excluídos da amostra. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
• Apenas os casos diagnosticados histopatologicamente como LPCG, LCCG; • Casos 
de LPCG, LCCG que não tenham sido submetidos a nenhum tipo de tratamento 
conservador prévio; • Os casos de LCCGs deviam apresentar todas as informações 
clínicas e radiográficas que possibilitassem sua classificação em agressivas e não 
agressivas de acordo com os critérios de classificação de Chuong et al. (1986); 
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO • Pacientes portadores de Querubismo ou 
hiperparatireoidismo, através de análises da história familial, clínica, radiográfica e 
exames laboratoriais (nível sérico de paratormônio, fosfatase alcalina, cálcio e potássio), 
bem como pacientes alérgicos, grávidas ou com doenças de base que comprometam a 
análise; • Pacientes que não possuíam dados clínicos e radiográficos disponíveis o 
suficiente para classificar a LCCG como agressiva ou não agressiva de acordo com os 
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critérios de classificação de Chuong et al. (1986); • Casos que não possuíam quantidade 
suficiente de material biológico para realização do estudo imuno-histoquímico; • Casos 
em que os pacientes receberam qualquer tipo de tratamento antes da obtenção do 
fragmento de biópsia incisional para o diagnóstico; • Casos de recidiva de LPCG, LCCG. 
As informações clínicas e radiográficas dos casos de LPCG, LCCG foram previamente 
coletados e tabulados em planilhas do Excel elaboradas de forma a conter todas as 
informações dos pacientes. Os portadores de lesões agressivas e não agressivas foram 
classificados de acordo com os critérios de CHUONG e colaboradores (1986), 
respeitando os seguintes critérios de agressividade: • Pouco ou nenhum sintoma; • 
Nenhuma evidência de perfuração de cortical óssea; • Reabsorção radicular ou 
deslocamento dentário; • Crescimento lento e baixas taxas de reincidência, no entanto, 
casos que apresentarem dor, reabsorção radicular, deslocamento dentário, perfuração 
do osso cortical, crescimento rápido e elevados índices de recorrência, foram 
considerados casos de lesões agressivas. A taxa de crescimento foi considerada rápida, 
quando o registro do paciente indicar que a lesão tenha evoluído ao longo de um período 
de três a seis meses. A alta taxa de recorrência foi considerada, quando existir pelo 
menos uma recorrência dentro de 24 meses após o tratamento anterior (CHUONG et 
al.,1986). Estudo morfológico: Foi realizada uma busca no laminário do serviço de 
Anatomia Patológica do DOD/UFRN de todos os casos de LPCG e LCCG enviados para 
análise microscópica entre os anos de 1990 a 2017. As lâminas coradas em 
Hematoxilina e Eosina (H/E) encontradas foram analisadas em microscópio óptico 
(Nikon Eclipse – E200) para verificar a qualidade do material presente para a análise 
morfológica. Foram analisados aspectos como, quantidade e qualidade do material 
disponível na lâmina, qualidade da coloração tecidual, capacidade em distinguir com 
nitidez as estruturas teciduais ali presentes. Caso alguma lâmina não estivesse em boas 
condições para análise morfológica, foram realizados novos cortes histológicos de 5µm 
de espessura dos blocos parafinados que contivessem a lesão. Posteriormente esses 
cortes eram submetidos à técnica de coloração histoquímica para Hematoxilina e Eosina 
(H/E). A referida técnica seguiu o protocolo do Laboratório de Anatomia Patológica do 
Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral do Departamento de Odontologia da 
UFRN. A quantificação das CGs canibais foi realizada em lâminas coradas em H/E. O 
canibalizado celular foi considerado completo quando foram observados citoplasmas 
cercados por um halo claro nas CGs. Foi considerado como aparência apoptótica 
quando as CGs exibiram perda do núcleo e aumento da densidade citoplasmática. O 
método do campo de batalha (zig-zag) foi usado para contar as CGs e, dessa forma, 
evitar recontagem das mesmas células CGs nesses campos. Todas as secções foram 
avaliadas em uma ampliação de 400x. Em seguida foram contabilizados os números de 
células canibais e expressos em percentagem. Células gigantes multinucleares em 
superfície óssea foram excluídas para evitar a contagem do osteoclastos de acordo com 
a metodologia descrita por Sarode et al. (2014). Tratou-se de um desenho de estudo 
transversal não necessitando de qualquer intervenção nos pacientes participantes. Os 
dados clínicos, radiográficos, e de acompanhamento, foram obtidos por meio dos dados 
presentes nos prontuários e fichas de biópsias dos pacientes. Os dados clínicos, 
radiográficos, de acompanhamento e morfológicos foram tabulados no programa 
Microsoft Excel® 2007 e em seguida foram submetidos a uma análise descritiva. Análise 
estatística Foi realizado os testes de normalidade Shapiro –Wilk para verificar se tinha 
distribuição normal e foi observado ausência de normalidade. Os testes qui-quadrado 
foi realizado para as variáveis qualitativas. Os testes não paramétricos Mann-whitney 
foi realizado para as diferenças entre as variáveis tipo de lesões, comportamento, 
classificação da sintomatologia e percentual de células canibais. O teste de correlação 
não paramétrico de Spearman foi efetuado para correlacionar as variáveis quantitativas 
de tamanho e percentual de células canibais. Utilizou-se o teste T de Student não 
pareado para comparar os diferentes grupos analisados. Toda a análise estatística foi 
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realizada pelo programa estatístico SPSS® versão 2.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 
O nível de significância para a pesquisa foi de 95% (p≤0,05). 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi constituída de 43 casos de LCCG e 42 casos de LPCG, a idade média 
dos pacientes foi de 31,4 ± 19,1 anos. Quanto ao sexo, para as LCCG (23 feminino e 
20 masculino) e para as LPCG (20 feminino e 22 masculino). A localização mais 
frequente foi a mandíbula nas LCCG (n=25, 58,2) e a gengiva para as LPCG (n=21, 
50,0%), como pode ser observado na tabela 1. As características radiográficas das 
LCCG foram lesões radiolúcidas (n=29, 67,5%), com bordas bem delimitadas (n=23, 
53,4%). Tal parâmetro não pôde ser avaliado na contraparte em tecido mole, entretanto 
em relação as características clínicas das LPCG, a maioria dos casos de LPCG 
apresentaram coloração avermelhada (n=20, 47,6%), consistência firme (n=11, 26,2%) 
e de implantação pedunculada (n=19, 45,2%). Quanto a sintomatologia, ambas as 
lesões apresentaram mais casos assintomáticos (n=22 para as LCCG e n=28 para as 
LPCG) do que sintomáticos e apresentaram associação significativa (p=0,037) com 
intervalo de confiança em 95% de 70,7%. O percentual médio de células canibais nas 
LPCG foi de 19,5 ± 28,2 e nas LCCG foi de 5,04 ± 18,8 com diferença estatisticamente 
significativa (p<0,001), como exposto na tabela 2. Foi observado maiores percentuais 
de células Canibais nas lesões LCCG agressivas, com diferença estatisticamente 
significativa (p=0,001) e de comportamento rápido (p=0,037). O comportamento não 
pôde ser realizado nos casos de LPCG porque todos os casos (n=42) apresentavam 
crescimento lento. Apesar da maior expressão de células gigantes canibais nas LPCG, 
tais explicações baseiam-se na hipótese de exposição ao trauma no ambiente oral ou a 
alta expressão de bcl2, um marcador apoptótico que indicaria a atividade ou inatividade 
dessas células. As células canibais estão relacionadas com a sintomatologia nos casos 
de LCCG, as quais obtiveram diferença estatisticamente significativa para os casos 
sintomáticos (p=0,020), ou seja, a sintomatologia está relacionada com a quantidade de 
células canibais na contraparte óssea. Em contrapartida não foi observado diferença 
significativa para os casos sintomáticos de LPCG (p=0,330). Em relação a quantidade 
de células canibais com as características radiográficas, apenas as bordas irregulares 
apresentaram diferença estatisticamente significativa, em que as células canibais 
parecem estar relacionadas a um maior comportamento osteolítico (p=0,045). Quanto a 
radiolucidez e loculariedade, os percentuais de células canibais parece não influenciar 
(p=0,941 e p=0,209, respectivamente). Foram encontrados 03 casos de rompimento de 
cortical óssea nas LCCG. Quanto ao tamanho das lesões, 11 casos não informaram o 
tamanho das LCCG nas fichas e 2 casos não informaram o tamanho das LPCGs nas 
fichas. As LCCG tiveram tamanho maiores com média de 4,12 ±4,41 e as LPCG tiveram 
tamanhos menores com média de 1,84 ±0,86, além disso o tamanho não apresentou 
correlação com a porcentagem das células canibais para as LCCG (p=0,081, rs=-0,31) 
e nem para as LPCG (p=0,303, rs=-0,16).  Tabela 1- Relação entre a quantidade de 
células canibais e características clínicas das LPCG. Parâmetros avaliados para as 
LPCG Total (%) Mediana (Q25-Q75) Mean rank p Sintomatologia Assintomático 28 
(66,7) 1,0 (1,0-1,0) 17,59 0.339* Sintomático 8 (19,0) 1,0 (1,0-1,0) 21,69 NI 6 (14,3) 
Localização das LPCG Gengiva 21 (50,0) 1,0 (1,0-2,0) 19,02 0.620** Rebordo alveolar 
14 (33,3) 1,0 (1,0-2,0) 19,96 Palato 2 (4,8) 1,0 (1,0-2,0) 12,00 NI 5 (11,9) Coloração das 
LPCG Vermelha 20 (47,7) 1,0 (1,0-2,0) 19,33 0.422** Arrocheada 8 (19,0) 1,0 (1,0-2,0) 
20,63 Normocrômica 8 (19,0) 1,0 (1,0-2,0) 14,31 NI 6 (14,3) Consistência das LPCG 
Firme 11 (26,2) 2,0 (1,0-2,75) 12,27 0.588** Mole 7 (16,7) 2,0 (1,0-2,75) 13,07 Fibrosa 
5 (11,9) 2,0 (1,0-2,75) 10,50 Fibroelástica 1 (2,4) 2,0 (1,0-2,75) 21,00 NI 18 (42,8) 
Implantação das LPCG Pedunculada 19 (45,2) 2,0 (1,0-2,0) 19,06 0.976* Séssil 18 
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(42,9) 2,0 (1,0-2,0) 18,95 NI 5 (11,9) *Teste não paramétrico Mann-Whitney. **Teste de 
Kruskal-Wallis. NI: Não informados. Tabela 2 – Relação entre a quantidade de células 
canibais com o tipo de lesão, a agressividade, o comportamento clínico, sintomatologia 
e características radiográficas das LCCGs. Parâmetros avaliados para as LCCG N (%) 
Mediana (Q25-Q75) Mean rank p Lesões de células gigantes LCCG 43 (100,0) 0,0 (0,0 
– 2,0) 31,37 <0,001* LPCG 42 (100,0) 11,0 (1,0-23,5) 54,90 Classificação das LCCG 
Não agressiva 24 (55,0) 1,0 (1,0-2,0) 17,23 0,001* Agressiva 19 (45,0) 1,0 (1,0-2,0) 
28,03 Comportamento das LCCG Lento 17 (39,5) 1,0 (1,0-2,0) 13,94 0,037* Rápido 16 
(37,2) 1,0 (1,0-2,0) 20,25 NI 10 (23,3) Sintomatologia das LCCG Sintomático 18 (41,0) 
1,0 (1,0-2,0) 24,78 0,020* Assintomático 22 (52,0) 1,0 (1,0-2,0) 17,00 NI 3 (7,0) 
Localização anatômica das LCCG Mandíbula 25 (58,2) 1,0 (1,0-2,0) 20,88 0,608** 
Maxila 16 (37,2) 1,0 (1,0-2,0) 23,00 Mandíbula e maxila 1 (2,3) 1,0 (1,0-2,0) 13,00 NI 1 
(2,3) Características radiográficas (radiolucidez) Radiolúcida 29 (67,5) 1,0 (1,0-1,0) 
16,53 0,941 Radiopaca 3 (6,9) 1,0 (1,0-1,0) 16,17 NI 11 (25,6) Características 
radiográficas (Bordas) Bem delimitadas 23 (53,4) 1,0 (1,0-2,0) 15,09 0,045* Irregulares 
10 (23,3) 1,0 (1,0-2,0) 21,40 NI 10 (23,3) Características radiográficas (loculariedade)*** 
Multilocular 8 (18,6) 1,0 (1,0-2,0) 7,94 0,209 Unilocular 5 (11,6) 1,0 (1,0-2,0) 5,50 NI 30 
(69,8) *Diferença estatística para o teste não paramétrico de Mann-Whitney. **Teste de 
Kruskal-Wallis. ***Em apenas 13 fichas continham essa informação. NI: Não informado. 
 
Conclusão 

 
A etiologia das LCCGs é bastante discutida, pois tanto fatores locais quanto sistêmicos 
podem estar envolvidos, além da possível associação a fatores genéticos (ITONAGA et 
al., 2003; POGREL et al., 2003; DE LANGE; VAN DEN AKKER; VAN DEN BERG, 2007; 
CARVALHO et al., 2009). Os resultados evidenciaram que as células canibais possuem 
relação estatisticamente significativa com as LCCG, principalmente quando essas 
lesões apresentavam características clínicas de comportamento agressivo, tinham 
crescimento rápido de acordo com Choung e colaboradores (1986) e radiograficamente, 
essas imagens se apresentavam com bordas irregulares. Dessa forma, tais resultados 
podem ajudar a predizer o comportamento clínico e biológico da LCCG, uma vez que a 
patogênese dessa lesão tem sido bastante estudada, porém, ainda não está 
completamente esclarecida e sua natureza ainda é controversa. 
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Resumo 

 

A Febre Reumática (FR) é uma doença multissistêmica com alta incidência e 
prevalência no mundo e no Brasil, que acomete indivíduos geneticamente predispostos, 
sobretudo, pacientes pediátricos. A doença pode evoluir para Cardite Reumática 
Crônica, responsável por importante morbimortalidade nos afetados. O tratamento 
adequado é realizado com a penicilina benzatina. Nesse contexto, surge a ideia desse 
estudo piloto, objetivando a criação de uma base padrão para a construção de uma 
Assistência Multiprofissional para Paciente com FR (AMPFR), com reuniões mensais e 
atendimentos ambulatoriais no Serviço Universitário de Referência (SUR). 
Caracterizando-se como um estudo transversal prospectivo, teve uma amostra de 31 
pacientes somados a 15 discentes de medicina, ambos integrantes da AMPFR, os 
pacientes como participantes e os discentes como voluntários da equipe de apoio. Como 
resultados, pode-se perceber que a faixa etária do AMPFR corrobora as idades 
apresentadas pela literatura e que, ao contrário do que é preconizado pelo Ministério da 
Saúde, a aplicação do tratamento é realizada, predominantemente, nos hospitais 
públicos e não nas unidades de básicas de saúde. Pode-se concluir, então, que a 
diferença que a educação em saúde pode fazer no contexto fragilizado em que se 
encontra a FR e seus pacientes é grandiosa, por isso, faz-se necessário a 
implementação e o desenvolvimento de ideias neste sentido para melhorar a situação 
FR no SUR. 

 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Assistência Multiprofissional. 

TITLE: MULTIPROFESSIONAL ASSISTANCE TO PATIENTS WITH RHEUMATIC 

FEVER IN UNIVERSITY REFERENCE SERVICE: PILOT PROJECT 

Abstract 
 

Rheumatic Fever (RF) is a multisystemic disease with high incidence and prevalence in 
the world and in Brazil, which affects genetically predisposed individuals, especially 
pediatric patients. The disease may evolve to chronic rheumatic carditis, responsible for 
important morbidity and mortality in the affected. The appropriate treatment is performed 
with benzathine penicillin. In this context, the idea of this pilot study emerges, aiming to 
create a standard basis for the construction of a Multiprofessional Care for Patients with 
RF (MCPRF), with monthly meetings and outpatient services in the University Service of 
Reference (USR). Characterized as a prospective cross-sectional study, it had a sample 
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of 31 patients added to 15 medical students, both members of the MCPFR, the patients 
as participants and the students as volunteers of the support team. As results, it can be 
perceived that the age range of the MCPFR corroborates the ages presented by the 
literature and that, contrary to what is recommended by the Ministério da Saúde, the 
application of treatment is performed predominantly in public hospitals and not In basic 
health units. It can be concluded, then, that the difference that health education can make 
in the fragile context in which RF is located and its patients is magnificent, so it is 
necessary to implement and develop ideas in this way to improve the situation RF in 
USR. 

 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Multiprofessional Assistance. 

Introdução 

A Febre Reumática (FR) e a Cardite Reumática (CR) persistem como problemas de 
saúde significativos nas populações de países em desenvolvimento (DASSEL et al, 
2015). Deflagrada por uma infecção pelo Streptococcus B-hemolítico do grupo A, a FR 
pode afetar pacientes geneticamente predispostos, sendo a faixa etária entre 5 e 14 
anos de idade a mais acometida. A CR a é a manifestação clínica mais relevante, 
podendo acarretar em sequelas incapacitantes e de grande impacto para o indivíduo e 
para a sociedade (PEREIRA et al, 2017). 

Dentro das valvopatias anatomicamente importantes, a FR possui destaque como uma 
das principais causas em países em desenvolvimento, destacando-se principalmente 
nas valvopatias mitrais (BELO et al, 2019). É importante salientar que, segundo Srinath 
Redd, ex-presidente da “World Heart Federation” (WHF), a CR é um marcador de 
desigualdade, injustiça social, e de abandono de inúmeras populações vivendo na 
pobreza (REMENYL et al, 2013). Isso se deve pelo fato da FR e, por consequência, a 
CR, ser prevalente entre as classes de menor nível socioeconômico, nas quais as más 
condições de habitação, associadas às precárias condições de higiene, favorecem a 
disseminação dos estreptococos entre as pessoas. 

No tratamento, utiliza-se a penicilina benzatina intramuscular, utilizada de 21 em 21 dias, 
sendo fármaco mais eficaz na prevenção secundária da FR (DINIZ et al, 2016). 
Entretanto, as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) da Atenção Primária à 
Saúde (APS) não dispõem de estoque suficiente para a demanda de pacientes com FR, 
dificultando a aderência terapêutica do paciente ao tratamento e corroborando para o 
aparecimento das complicações, aumentando a morbimortalidade pela doença. 

Fugindo um pouco desse contexto biológico e analisando melhor o psicossocial, deve-
se salientar que por ser tratar de uma doença crônica, iniciada na infância/adolescência, 
com um tratamento doloroso e, por vezes, com sequelas persistentes até o fim da vida, 
as consequências psicológicas da doença e do tratamento podem ser várias, a curto e 
a longo prazo, para a criança e a família. Isso, por vezes, dentro de um contexto já 
preexistente de fragilidade social e econômica, traço característicos nos diagnósticos de 
FR. Por isso, faz-se imprescindível ações que trabalhem o manejo da FR em todas as 
esferas biopsicossocial. 

Considerando todo esse contexto que permeia o paciente com FR e o número 
considerável de pacientes com esse diagnostico sendo acompanhados pelo Serviço 
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Universitário de Referência (SUR), Natal, Rio Grande do Norte, surgiu a ideia de se criar 
uma Assistência Multiprofissional ao Paciente com FR (AMPFR). Nesse contexto, é 
importante ressaltar a carência de modelos de assistência voltados para FR que se 
adequassem as características do SUR. Entretanto, existe o Modelo de Cuidado Crônico 
(MCC), que trabalha, de forma geral, com todas as doenças crônicas, não sendo 
especifico para FR. 

Tal modelo surgiu em meados de 1990, o Instituto MacColl para Inovação em Saúde 
desenvolveu o MCC buscando melhorar a prestação de serviço para doenças crônicas, 
objetivando criar um paciente informado e ativo, assim como uma equipe médica 
preparada e proativa (KATZENELLENBOGEN et al, 2017). Tal modelo foi indicado pela 
Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde nas 
estratégias de controle para doenças crônicas não transmissíveis em 2011, o que 
mostra sua credibilidade e relevância (GOULART, 2011). 

A AMPFR buscou implementar o MCC tentando adapta-lo a realidades do SUR em 
questão e da situação socioeconômica dos pacientes deste. Entretanto, considerando 
o pioneirismo da ideia dentro do contexto do SUR, esse estudo tornou-se um piloto com 
o objetivo de definir os melhores padrões e formulários a serem aplicados a fim de que 
projetos futuros possam perceber o impacto e os resultados da AMPFR. 

 
Metodologia 

 

Estudo prospectivo transversal em participantes da AMPFR, tendo como amostra de 
conveniência pessoas que participaram pelo menos de três reuniões do grupo de apoio 
ao paciente com FR no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL)/Universidade 
federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, Brasil, a partir de 01 de agosto de 
2018 até 30 de junho de 2019, sendo aquele o critério de inclusão. 

O critério de exclusão seria a participação em duas ou menos reuniões. Usando-se a 
fundação, vinculada ao Ministério da Saúde, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), buscou-se na literatura um formulário padronizado 
que pudesse ser utilizado com no AMPFR, entretanto não foi encontrado nada que se 
aproximasse a proposta pretendida. 

Por isso, para a coleta de dados dos pacientes fez-se uso de diferentes formulários, 
pois, por se tratar de um projeto piloto carente de um formulário padronizado, várias 
alterações foram feitas ao longo dos meses do projeto, de acordo com a cronologia a 
seguir: Agosto de 2018 a junho de 2019 foram coletados os dados com as variáveis que 
analisaram o perfil dos participantes da AMPFR e o perfil terapêutico quanto a profilaxia 
secundária dos pacientes participantes da AMPFR; Junho de 2018 a dezembro de 2018 
foi vistas as variáveis da avaliação do conhecimento pelos participantes da AMPFR 
sobre a FR; Janeiro de 2019 a junho de 2019 foram vistas a variáveis da avaliação da 
participação e do impacto da AMPFR; Junho de 2019 a análise foi feita pelas variáveis 
d a avaliação da higiene bucal dos pacientes dos pacientes participantes da AMPFR. 
Após a coleta, os dados foram tabulados em planilha do Excel e submetidos a análise 
quantitativa com descrição da frequência em modelo de N e porcentagem para cada 
item considerado. Tais categorias são apresentadas em tabelas de frequência e 
porcentagens. 
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Ao longo do estudo, foi percebida a necessidade de uma análise qualitativa dos 
pacientes, tendo sido realizada de 1 de janeiro de 2019 até 30 de junho de 2019. Foi 
feita através da observação e análise de um coordenador do projeto que esteve 
presente em todas as reuniões desse período e buscava observar quais os tópicos mais 
comuns trazidos pelos pacientes. 

Além disso, foi necessária a criação de mídias sociais, como um grupo do Whats app e 
uma página no Facebook e Instagram, isso com a pretensão de melhorar a comunicação 
entre próprios participantes e entre estes e os pesquisadores, além de serem meios 
mais versáteis e acessíveis para divulgação de informações pertinentes acerca dos 
temas e também uma ótima forma de divulgar o AMPFR e as reuniões mensais. 

A análise dos discentes fez-se através de um formulário online e foi implementada a 
partir de 2019, sendo feita de 1 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019, tendo cada 
aluno preenchido o formulário apenas uma vez em sua primeira visita ao AMPFR. Tal 
formulário avaliou as seguintes variáveis: os pontos mais importantes apreendidos na 
reunião e qual importância da participação no projeto para formação médica. 

Nas reuniões foi utilizada a metodologia de exposição dialogada com temas pertinentes 
acerca da FR e seus principais aspectos, sendo planejada a realização de uma reunião 
mensal, ocorrida na última segunda feira de cada mês, excetuando-se os meses de 
dezembro e janeiro devido as festividades ocorridas nesses meses. Para a reunião, foi 
planejado inicialmente um momento de acolhimento dos participantes, em seguida uma 
exposição dialogada com palestra e momento para retirada de dúvidas dos participantes 
seguida por um momento mais íntimo de desabafo sobre os acontecimentos recentes 
da rotina da FR, por fim, uma pausa para lanches trazidos pelos coordenadores e alunos 
voluntários da AMPFR. As palestras são realizadas por diferentes tipos de profissionais, 
como, enfermeiros, psicólogas, assistentes socias, a depender do tema e da 
necessidade do grupo de participantes. 

Além disso, os pacientes são atendidos em ambulatório multidisciplinar com diversas 
áreas como medicina - com as especialidades de pediatra, cardiologia pediatra, 
reumatologista pediátrico, psiquiatria e neurologista pediátrico -, enfermagem, 
psicologia e assistente social. 

Com isso, o objetivo desse estudo piloto é a criação de uma base padrão para a 
construção de uma AMPFR que possa ser utilizada no SUR em questão e 
posteriormente medir o impacto e o resultado desse tipo de assistência, podendo ser 
implementada em serviços similares ao SUR. 

 
Resultados e Discussões 

 

No período de agosto de 2018 a junho de 2019, participaram de ao menos uma reunião 
no SUR, um N=31 pessoas, caracterizando-se como paciente sozinho, ou paciente com 
responsável legal ou responsável, ou paciente representado por representante legal ou 
responsável. Para cada grupo de pessoas foi entregue um formulário por paciente, 
considerando-se pra amostra o número de formulários preenchidos, entendendo-se que 
o número de participantes foi maior do que o número de formulários preenchidos. O 
perfil descritivo consta na Tabela 1. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2198 

 

É importante perceber que um número muito superior de pessoas participou ao menos 
de uma reunião em SUR em relação ao número de pessoas que participaram de no 
mínimo três reuniões, por isso, o primeiro foi considerado como novo critério de inclusão 
de forma que a amostra do estudo pudesse ser mais significativa. 

As reuniões ocorreram na última segunda feira de cada mês do período pesquisado, 
excetuando-se o mês de dezembro e janeiro, somando um total de nove reuniões. 
Todos que participaram de alguma reunião responderam pelo menos um dos 
formulários. 

Ao total foram nove reuniões, cujos temas foram, respectivamente: Introdução ao 
conhecimento sobre FR; Situação atual do portador e prevenção da FR; Conhecendo 
os sintomas e desenvolvimento da doença; Uso correto de medicamentos; Benzetacil – 
o que é, para que serve, preparo e administração, duração do efeito (intervalo 
posológico), importância da adesão ao tratamento; Como melhorar a adesão à profilaxia 
secundária; Aspectos nutricionais e saúde bucal dos pacientes com FR; O olhar do 
paciente e da família sobre a doença; Roda de conversa com a equipe da psicologia: 
como o paciente pode lidar melhor com as adversidades da FR; Apresentando as 
mudanças do grupo e os novos participantes; Benzetacil – novas alterações e possíveis 
efeitos colaterais; A utilização do relaxamento muscular visando a diminuição das dores. 

Os resultados foram divididos em forma de tópicos de acordo com o tema central de 
cada tabela de variáveis para facilitar a leitura e o entendimento. Tais resultados são 
apresentados a seguir: 

1.1 Pacientes 

A Tabela 1 apresenta o Perfil dos participantes da AMPFR, dentre os quais se destaca 
a faixa etária de 6 a 15 anos na análise das idades dos pacientes cujas famílias são 
acompanhadas, tal fato é importante pois corrobora com literatura que afirma que as 
primeiras manifestações da FR predomina entre 5 e 14 anos (KATZENELLENBOGEN 
et al, 2017). 

Importante ressaltar que, apesar de poucos, pacientes adultos também fazem parte do 
projeto. Isso é importante ao se perceber que por se tratar de um projeto ligado à 
cardiologia pediátrica, o acesso aos pacientes adultos é limitado. Sendo assim, a 
presença da faixa etária adulta no grupo de apoio torna-se essencial para a composição 
de um grupo heterogêneo de diferentes vivências, principalmente no que tange à 
experiência, já que pacientes adultos convivem com as dificuldades da doença há mais 
tempo. 

Dentre esses pacientes adultos, destaca-se uma pessoa com 63 anos que só veio 
descobrir o seu diagnóstico de FR na vida adulta ao ser atendida na capital do estado 
do RN, tendo buscado um diagnóstico para seus acometimentos por boa parte da vida 
sem sucesso, o que gerou piora do seu quadro, com evolução pra CR, o que também 
contribuiu para piorar da sua qualidade de vida e desenvolvimento de distúrbios como 
ansiedade e depressão. Depoimento como este fomentam a importância de ações e 
projetos como este, que visam ampliar o conhecimento acerca da FR e evitar a 
perpetuação dessas falhas diagnósticas. 
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Ainda sobre a Tabela 1, percebe-se a maioria dos diagnósticos são de FR com CR, o 
que corrobora com a preocupação da OMS em associação à Federação Mundial do 
Coração solicitou a redução de 25% dos óbitos por CR até o ano de 2025. 

Ainda nesse contexto, percebe-se metade dos pacientes como moradores da capital do 
estado e metade do interior do estado, o que mostra que uma parte considerável dos 
pacientes precisam se deslocar para participar do grupo, o que justifica, em parte, a falta 
de adesão e continuidade de muitos pacientes às reuniões mensais. Tal fato ressalta a 
importância das mídias sociais implementadas posteriormente, pois permite que a 
educação em saúde seja feita mesmo com esses participantes que não podem 
comparecer presencialmente ao grupo. 

Outro dado importante é o fato de que a maioria dos participantes são compostos por 
familiares dos pacientes com FR. Isso ocorre, em parte, devido ao fato de as reuniões 
ocorrerem no horário de aula da maioria dos pacientes, pois sendo maioria pediátricos, 
frequentam a escola pela manhã. 

2.1 Conhecimentos sobre a FR 

Na Tabela 2 fez-se uma avaliação do conhecimento pelos participantes da AMPFR 
sobre a FR. Na análise, todos os participantes afirmam que conhecer mais sobre a FR 
contribui para o tratamento, entretanto, ao serem questionados sobre seus 
conhecimentos específicos, percebe-se que a maioria afirma não conhecer os critérios 
de Jones para diagnóstico da FR. Além disso, em relação aos principais sintomas da 
fase aguda da FR, grande parte não conhece conceitos como Coreia de Sydenham, 
artrite, nódulos subcutâneos e eritema marginado, sendo conceito como coreia e artrite 
mais conhecidos por eles. Esses dados são importantes ao se perceber que apesar da 
crença dos participantes sobre a importância do conhecimento sobre a doença, eles 
pouco sabem sobre a mesma, o que mostra que a informação é pouco propagada para 
a população. 

Ainda na Tabela 2, na avaliação da compreensão dos participantes sobre a importância 
do tratamento da FR percebe-se que uma porcentagem relativa dos pacientes não 
compreende a dimensão do problema e/ou a importância do tratamento, o que se torna 
grave num contexto em que a CR a é a manifestação clínica mais relevante, podendo 
acarretar em sequelas incapacitantes e de grande impacto para o indivíduo e para a 
sociedade (BELO et al, 2019), podendo ser uma consequência da falta de adesão ao 
tratamento. 

3.1 Qualidade no tratamento da doença 

A Tabela 3 que aborda o Perfil terapêutico quanto a profilaxia secundária dos pacientes 
participantes da AMPFR, no qual todos afirmam estar recebendo o tratamento com 
injeção intramuscular de Benzetacil 1 vez a cada 3 semanas e afirmam nunca ter ficado 
sem o tratamento. Dentre as queixas sobre as maiores dificuldades para manter o 
tratamento foram citadas: “O hospital é longe da minha casa” (37,5%), “A injeção dói 
muito” (37,5%) e “Falta de injeção” (12,5%). 

Acerca dessa tabela, é importante perceber percebe-se que ao contrário do que é 
preconizado pelo Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes precisa buscar na 
atenção terciária o tratamento que deveria ser manejo na atenção primária, pois esta 
parcela afirma fazer a profilaxia secundária em hospitais públicos. Isso ocorre, segundo 
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relato dos pacientes, devido ao receio dos enfermeiros em aplicar a Benzetacil na 
Unidade Básica de Saúde (UBS), o que mostra a importância de projetos que capacitem 
esses profissionais acerca do tema e do procedimento, como está sendo feito pelo novo 
projeto Capacitação de profissionais de saúde para manejo e tratamento da FR na 
atenção primária. 

A portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011, determina que a penicilina seja 
administrada em todas as UBS, no âmbito do SUS, nas situações em que seu uso é 
indicado, como na FR. 

4.1 Impacto do AMPFR 

Na Tabela 4, a qual avalia a participação e do impacto da AMPFR, percebe-se que uma 
boa parcela das pessoas tomou conhecimento do grupo através da consulta médica, o 
que mostra a importância do apoio e da orientação médica para a permanência de 
projetos nesse sentido. Uma parte considerável já soube das reuniões através da 
televisão, provando a importância da divulgação em meio de comunicação em massa. 

Sobre a adesão dos participantes, os dados demonstram que o grupo possui uma 
grande rotatividade, mas poucos pacientes tem uma boa adesão e aparecem nas 
reuniões mensais. 

Sobre o tratamento depois da entrada no AMPFR, a maioria dos pacientes afirmam 
sempre terem realizado o tratamento regularmente. Entretanto, uma parcela afirma que 
realizava com irregularidade, passando para a regularidade depois de começar a 
frequentar o grupo de apoio. Ainda nesse contexto, muitos pacientes afirma que as 
amizades feitas no grupo contribuíram para uma melhor aceitação dos participantes 
sobre a doença e seus aspectos. Isso é importante ao se perceber que o grupo 
apresenta sim um impacto significativo na vida dos participantes e por consequência na 
vida do paciente com FR. 

5.1 Qualidade da higiene bucal dos pacientes 

A Tabela 5 é sobre a avaliação da higiene bucal dos pacientes dos pacientes 
participantes da AMPFR. Tais dados são importantes ao se saber que a falta de higiene 
bucal em pacientes com danos valvares, como é o caso dos pacientes com CR, pode 
ocasionar complicações como a endocardite bacteriana. Nos pacientes acompanhados 
pelo grupo de apoio que responderam ao formulário sobre higiene bucal, quase a 
metade afirma raramente consultar o dentista, o que é alarmante ao se perceber que 
são pacientes que precisam de atenção redobrada na saúde bucal. 

6.1 Análise qualitativa dos pacientes 

Partindo para uma análise mais qualitativa, identificou-se por parte dos familiares um 
profundo interesse pelo tema trabalhado, além de um receio em relação ao tratamento, 
pois os familiares relatam dificuldades na adesão constante ao tratamento, o fato da 
Penicilina G Benzatina causar dor à aplicação é uma das queixas mais recorrentes dos 
pais, pois trata-se de pacientes pediátricos, as vezes muito jovens para entender a 
importância do tratamento. Nesse contexto, o compartilhamento de experiência faz uma 
enorme diferença, pois o participante cujo filho passa por isso é o que mais compreende 
a dor daqueles que relatam essas dificuldades e assim eles se apoiam mutuamente e 
passam a lutar juntos pela causa dos seus filhos, gerando empoderamento e autonomia. 
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7.1 Análise qualitativa dos discentes do curso médico 

Em um outro contexto, indo para a análise do projeto em relação a sua a importância na 
educação médica, os discentes do curso de medicina foram questionados sobre quais 
as lições mais importante aprendidas na reunião que eles se fizeram presentes e ficou 
claro o crescimento do alunos depois desse contato com pacientes de uma doença tão 
negligenciada como é a FR. Os alunos puderam perceber o quão significante e 
impactante é o manejo da FR no contexto da vida do paciente, além de aprender a 
importância de saber passar o conhecimento de maneira produtiva, de estabelecer uma 
comunicação com os pacientes e os familiares. Isso tudo ainda percebendo o quão 
significante é a interação entre os próprios familiares e o compartilhamento de suas 
vivências e a importância desse contexto na perpetuação do tratamento. 

A visão dos discentes corrobora com os dados apresentados, mostrando a importância 
do grupo na vida dos pacientes, mas também apresenta o crescimento do aluno do 
curso médico ao fim de uma reunião, a visão e a interação com o paciente e seus 
familiares ajudando na formação de profissionais empáticos e com uma visão 
diferenciada do outro do qual ele irá tratar no futuro. De forma geral, percebe-se que, 
como esperado, o grupo de apoio tem impacto positivo não só nas famílias dos 
pacientes, mas também na formação médica dos alunos que participam e auxiliam 
nessas reuniões. 

Alguns dados não foram analisados e discutidos com base na literatura atual devido a 
carência de dados com essas conformações nos estudos existentes, o que reforça a 
importância de projetos como este. Tais dados foram buscados através do CAPES e 
usou febre reumática e educação em saúde como palavras de busca. 

Por fim, percebe-se que o fator que predomina na AMPFR é a educação em saúde e a 
sua importância em um contexto de doença negligenciada e de pacientes com a esfera 
biopsicossocial fragilizada, sendo ideias assim, fundamentais para a mudança da 
realidade atual da FR no SUR. 

 
Conclusão 

 

Desse modo, pode-se perceber que os resultados mais importantes vêm com o impacto 
na vida de cada integrante no grupo. Para cada paciente que conseguiu lidar melhor 
com a doença, para cada responsável que conseguiu lidar melhor com a doença do filho 
e o difícil tratamento, para cada aluno que adquiriu habilidades devido ao grupo e se 
tornou um aluno melhor e um futuro profissionais mais empático e dedicado aos seus 
pacientes. 

Como limitação principal pode-se citar a falta de adesão dos pacientes, estando 
relacionada a inúmeros fatores bastante complexos, como a dificuldade de transportes 
do interior do estado para a capital e a baixa condição socioeconômica da maioria dos 
pacientes. Para os próximos estudos, fica a sugestão de perceber a diferença entre o 
impacto da educação em saúde à distância, necessária devido aos problemas de 
locomoção, e o impacto da presencial. 

Por fim, percebe-se que o fator que predomina na AMPFR é a educação em saúde, 
tanto o impacto da sua falta, configurando-se como uma das razões que acaba levando 
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a permanência desses diagnósticos de FR no SUR e a pouca adesão no tratamento, 
piorando o prognostico; tanto como o impacto da sua implementação através de uma 
ideia como esta, que levam a informação para as pessoas, seja presencialmente, com 
as reuniões mensais, seja através das mídias sociais digitais à distância, permitindo que 
os pacientes, agora com o conhecimento acerca da doença, possam decidir com 
autonomia e perceber a importância do tratamento em sua vida, assim como difundir o 
conhecimento e a importância de se conversar sobre FR de modo que mais diagnósticos 
possam ser feitos precocemente, evitando complicações e melhorando a qualidade de 
vida dos acometidos. 
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Tabela 3 
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Tabela 5 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE OS PARÂMETROS 

FUNCIONAIS E CARDIOVASCULARES DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Resumo 

 

Introdução: O AVC acomete vários aspectos da vida de um indivíduo, dentre eles estão 
o aspecto funcional e os cardiovasculares. O treino em esteira tem sido bastante 
indicado para recuperação da marcha após Acidente Vascular Cerebral (AVC). A adição 
de elementos dificultadores, como a inclinação anterior aumentam a carga de trabalho 
e por isso sugerem melhores resultados na melhora de parâmetros funcionais e 
cardiovasculares. Objetivo: Avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento de 
marcha em esteira inclinada sobre variáveis funcionais e cardiovasculares em 
indivíduos com AVC na fase crônica. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado e cego, no qual 36 indivíduos com sequelas de AVC foram distribuídos 
aleatoriamente em grupo controle (GC, n=12), grupo experimental 1 (GE1, n=12) e 
grupo experimental 2 (GE2, n=12). Todos os participantes foram avaliados antes e 
depois do treinamento, quanto à velocidade da marcha, capacidade funcional e 
parâmetros cardiovasculares. A análise estatística foi realizada de forma descritiva. 
Resultados: Os resultados referentes aos 18 primeiros participantes da pesquisa em 
relação aos parâmetros cardiovasculares foram que a FC tendeu a redução nos três 
grupos, enquanto a PAM reduziu no GE1 e aumentou no GE2 e GC. Quanto aos 
parâmetros funcionais, nos três grupos houve aumento das variáveis. Conclusão: O 
estudo se demonstrou melhorar os parâmetros cardiovasculares e funcionais, além de 
mostrar segurança do protocolo. 

 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Distúrbios neurológicos da marcha. Exercício aeróbico. 

TITLE: EFFECTS OF TREADMILL TRAINING ON FUNCTIONAL AND 

CARDIOVASCULAR PARAMETERS OF INDIVIDUALS AFTER STROKE: 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Abstract 
 

Introduction: It is known that stroke affects various aspects of an individual's life, 
including the functional and cardiovascular aspects. Treadmill training has been widely 
indicated for gait recovery after stroke. The addition of hindering elements such as the 
anterior inclination increases the workload and therefore suggests better results in the 
improvement of functional and cardiovascular parameters. Objective: To evaluate the 
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effects of a treadmill gait training protocol on functional and cardiovascular variables in 
individuals with chronic stroke. Methodology: This was a blinded randomized clinical 
trial in which 36 individuals with stroke sequelae were randomly assigned to a control 
group (CG, n = 12), experimental group 1 (EG1, n = 12) and experimental group 2 ( EG2, 
n = 12). All participants were assessed before and after training for gait speed, functional 
capacity and cardiovascular parameters. Statistical analysis was performed 
descriptively. Results: The results about the first 18 research participants regarding 
cardiovascular parameters were that heart rate tended to decrease in all three groups, 
while arterial pressure decreased in EG1 and increased in EG2 and CG. As for the 
functional parameters, in the three groups there was an increase in the variables. 
Conclusion: The study has been shown to improve cardiovascular and functional 
parameters, as well as to show protocol safety. 

 
 
Keywords: Rehabilitation. Neurological gait disturbances. Aerobic exercise. 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde define o AVC como o desenvolvimento rápido de 
sintomas/sinais clínicos de um distúrbio focal (ocasionalmente global) da(s) função(ões) 
cerebral(ais), com duração superior a 24 horas ou que conduzam à morte, sem outra 
causa aparente para além da vascular (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 
Ademais, o AVC tem sido associado a fatores de risco modificáveis, como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes mellitus, inatividade física, abuso de álcool, fumo e 
obesidade (O´DONNELL et al., 2010). 

Indivíduos acometidos pelo AVC comumente apresentam sinais de alterações motoras 
e/ou sensitivas, visuais e cognitivas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Tendo 
em vista essas alterações, os indivíduos apresentam maior dificuldade na execução de 
atividades funcionais e diminuição da realização das atividades de vida diária 
(LANGHORNE, COUPAR & POLLOCK, 2009). 

Pacientes com AVC têm demonstrado baixos níveis de atividade física (IVEY, HAFER-
MACKO & MACKO, 2006), consequentemente, o declínio da capacidade aeróbia, com 
diminuição da tolerância ao exercício e limitação na realização de atividades diárias 
(STOLLER et al., 2012). É de extrema importância destacar que, aliado ao fator de 
descondicionamento, indivíduos após episódios de AVC apresentam aumento da 
frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) devido à alta atividade do sistema 
nervoso simpático (RAIMUNDO et al., 2013). 

A marcha humana é considerada uma atividade funcional essencial às atividades 
diárias, logo destacam-se as alterações de marcha como um importante fator que leva 
à incapacidade funcional após AVC (KUAN, TSOU & SU, 1999). 

Portanto, o restabelecimento da marcha é um dos principais objetivos dos programas 
de reabilitação após AVC, visando a aquisição de padrões mais funcionais e o aumento 
da velocidade da caminhada, com melhora da função cardiovascular (BILLINGER et al., 
2014; HSU, TANG & JAN, 2003; LIN et al., 2006). 

A literatura sugere que o aumento da velocidade auto-selecionada da marcha pode 
diminuir o gasto energético da deambulação. O que é particularmente importante após 
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AVC, onde tanto a eficácia energética como a velocidade da marcha são 
significativamente reduzidas (REISMAN, BINDER-MACLEOD & FARQUHAR, 2013). 

Considerando-se esses achados, estudos têm indicado que o treino em esteira 
ergométrica melhora a velocidade da marcha (PANG et al., 2013; TANG et al., 2009) e 
os parâmetros cardiovasculares, diminuindo a PA e FC desses pacientes (JORGENSEN 
et al., 2010; RAIMUNDO et al., 2013). Além desses parâmetros, também se tem 
sugerido eficácia na melhora das variáveis funcionais e posturais (DUNCAN et al., 1998; 
GLOBAS et al., 2012; LETOMBE et al., 2010; MACKO et al., 2005). 

O treino de marcha em esteira pode ser também associado a fatores dificultantes, um 
deles é a inclinação anterior da esteira (CARDA et al., 2013; HERBER, MICHAELSEN 
& OVANDO, 2011; RIBEIRO et al., 2017a). Entretanto, para se adicionar fatores 
dificultadores ao treino em esteira, é preciso considerar o risco de eventos adversos e 
de possíveis complicações. Logo, considera-se repensar na segurança do treino, 
atentando-se ao fato de que se trata de indivíduos com doenças cerebrovasculares 
(RIBEIRO et al., 2017b). 

Atualmente, há estudos que verifica os efeitos da inclinação da esteira sobre a marcha 
hemiparética, porém estes não analisam as repercussões cardiovasculares de um 
protocolo de treinamento com diferentes inclinações da esteira em indivíduos com AVC. 

Diante desse questionamento, o presente estudo pretende responder se há influência 
positiva de parâmetros cardiovasculares e funcionais de indivíduos com AVC crônico, 
quando submetidos a um treino em esteira inclinada anteriormente. Se for obtido um 
resultado positivo, responder também a dúvida sobre qual nível de inclinação se mostrou 
mais eficaz, visando a segurança do protocolo. 

 
Metodologia 

 
O presente estudo caracteriza-se como ensaio clínico controlado e randomizado, 
seguindo as recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials - 
CONSORT (CONSORT TRANSPARENT REPORTING OF TRIALS, 2010). A amostra 
foi recrutada a partir de uma população de indivíduos com AVC residentes no município 
de Natal – RN ou proximidades. Considerando uma taxa de desistência de 
aproximadamente 40%, determinou-se uma amostra de 36 participantes no total (12 no 
grupo controle e 24 no grupo experimental). 
 
A seleção dos participantes foi feita mediante os seguintes critérios: (1) diagnóstico de 
AVC (isquêmico ou hemorrágico) unilateral que resultou em déficits de marcha; (2) 
tempo de sequela igual ou superior a seis meses; (3) idade superior a 20 anos e igual 
ou inferior a 70 anos; (4) habilidade para deambular sem assistência pessoal em 
ambientes fechados (escores da Categoria de Deambulação Funcional [FAC] iguais ou 
superiores a 3) (MEHRHOLZ et al., 2007); (5) velocidade da marcha no solo classificada 
como lenta ou moderada (inferior a 0,8 m/s), de acordo com a categorização proposta 
por Bowden e colaboradores (2008); e (6) capacidade de compreender e obedecer a 
comandos motores simples. 
 
Foram considerados critérios de exclusão: (1) estar em período gestacional (2) 
apresentar instabilidade nas condições cardíacas (doenças cardíacas não controladas) 
e/ou falência cardíaca (escores da New York Heart Association [NYHA] iguais ou 
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superiores a 3) (REMME & SWEDBERG, 2001); (3) apresentar outras condições 
clínicas afetando a marcha; (4) apresentar dor e/ou desconforto acentuado, que impeça 
a realização das atividades propostas; (5) apresentar descompensações na pressão 
arterial sistêmica, com os valores sistólico e diastólico acima de, respectivamente, 
200mmHg e 110mmHg, antes e/ou após o treinamento (BALADY et al., 1998); e (6) 
frequência cardíaca acima dos valores submáximos permitidos durante o treinamento, 
mantidos mesmo após as pausas. 
 
A sequência de aleatorização foi gerada por computador (DALLAL, 2013), 
considerando-se três grupos e blocos randomizados de 12 participantes, por um 
pesquisador externo não envolvido no estudo. Este pesquisador manteve a lista de 
aleatorização em sigilo até o término do estudo, e organizou em envelopes opacos e 
sequencialmente numerados, posteriormente selados, a sequência de aleatorização de 
acordo com a codificação que foi criada para os grupos do estudo: controle, 
experimental 1 (treino em esteira com 5% de inclinação) e experimental 2 (treino em 
esteira com 10% de inclinação). 
 
Foram avaliados dados clínicos (dimídio parético, tipo do AVC, idade, sexo, tempo de 
lesão), demográficos e antropométricos (estatura e massa corpórea). Capacidade de 
deambulação foi avaliada utilizando-se a Categoria de Deambulação Funcional 
(Functional Ambulatory Category – FAC).  
 
A velocidade da marcha foi uma das variáveis funcionais mensurada através do teste 
de caminhada de 10 metros (BOHANNON, 1997), capacidade funcional foi avaliada 
através do teste de 
 
caminhada de 2 minutos (TC2M) (STEWART et al., 1990), os parâmetros 
cardiovasculares avaliados foram a pressão arterial sistêmica (esfigmomanômetro 
digital de braço  da marca Fisomat Confort III®), a frequência cardíaca de repouso 
(cardiofrequencímetro da marca Polar Care®) e a saturação periférica de oxigênio 
(oxímetro de pulso da marca SB-100 - Rossmax®). 
 
Os participantes foram monitorados, durante as intervenções, quanto às seguintes 
variáveis: pressão arterial sistêmica (esfigmomanômetro digital de braço da marca 
Fisomat Confort III®), frequência cardíaca (cardiofrequencímetro da marca Polar 
Care®), saturação de oxigênio (oxímetro de pulso da marca Palpus1 SA210- 
Rossmax®) e  esforço percebido e dor (escala de CR-10 (Category-Ratio Scale) de 
Borg) (BORG, HASSMÉN & LANGERSTRÖM, 1987). 
 
Para o treinamento de marcha em esteira, foi utilizado o sistema Gait Trainer (Gait 
Trainer System 2 - Biodex Medical Systems®), que contém uma esteira elétrica com 
área para caminhada de 160 x 51cm e uma barra anterior. Este equipamento possibilita 
incrementos na velocidade da ordem de 0,04m/s e velocidade máxima de 4,7m/s. 
Associado à esteira, há o sistema de suporte parcial de peso - Unweighing System -, 
composto por um colete acoplado a um mecanismo de suspensão do peso corporal. 
Porém, o colete foi utilizado apenas com a finalidade de proporcionar segurança e 
equilíbrio, sem prover nenhum suporte (RIBEIRO et al., 2017). 
 
As sessões de treino na esteira tiveram duração de 30 minutos, sendo permitidos dois 
pequenos períodos de repouso (de aproximadamente três minutos), que não foram 
contabilizados na duração total da sessão. Os terapeutas realizaram o monitoramento 
dos parâmetros cardiovasculares (PA, FC e SpO2), da percepção de esforço e de dor 
antes, nas pausas do treino e após. A FC, entretanto, foi monitorada durante toda a 
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sessão, de modo a não ultrapassar os valores submáximos permitidos (75% da 
frequência máxima), e para que o treinamento pudesse ocorrer mantendo-se a 
frequência-alvo de 50% da frequência cardíaca máxima (BILLINGER et al., 2014). 
 
A análise dos dados foi realizada por um avaliador mascarado quanto à alocação dos 
participantes nos grupos, utilizando-se o software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS, IBM®, USA)  e o software Excel 2013 (Microsoft®) para Windows. 
 
Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis de caracterização da amostra, 
por meio das medidas de tendência central e dispersão. Pelo fato desse estudo ainda 
se encontrar em andamento, não foram feitas análises inferenciais, mas as variáveis de 
desfecho serão apresentadas de forma descritiva, com dados expostos em média e 
desvio padrão em cada grupo do estudo. As variáveis que serão apresentadas são: FC 
e Pressão Arterial Média (PAM) (calculada através da fórmula: PAM=PA sistólica+(PA 
diastólicaX2)/3), ambas obtidas no TC2M, além de velocidade da marcha e capacidade 
funcional (obtida através da distância percorrida (m) no TC2M). 
 
Resultados e Discussões 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia de um protocolo de treino em esteira 
inclinada anteriormente sob os parâmetros funcionais e cardiovasculares de indivíduos 
com AVC crônico, entretanto até o presente momento só foi possível analisar os dados 
de 18 indivíduos. 

Em revisão sistemática foi evidenciado que o treino em esteira com suporte de peso 
aumentou significativamente a velocidade da caminhada e a resistência a caminhada 
(MEHRHOLZ; POHL; ELSNER, 2014). Isto posto, espera-se que a velocidade da 
marcha e distância percorrida no TC2M aumente. De acordo com MACKO et al. (2005, 
p. 2206 apud IVEY, HAFER-MACKO e MACKO, 2006, p. 448), com base em evidências 
clínicas crescentes, o treino de atividades repetitivas podem induzir a neuroplasticidade 
adaptativa, portanto o treinamento em esteira surgiu como uma estratégia para 
promover recuperação motora após o AVC (MACKO et al., 2005). 

Logo, podemos fundamentar os achados do presente estudo nos movimentos 
repetitivos da marcha sob o treino em esteira, que podem promover uma 
neuroplasticidade adaptativa nos participantes e então aumentar a velocidade da 
caminhada e, consequentemente, diminuir a distância percorrida no mesmo tempo. O 
que corrobora com os dados obtidos neste estudo que indicam aumento da distância 
percorrida em 2 minutos no teste de caminhada e aumento da velocidade da caminhada. 

No que diz respeito a esses parâmetros funcionais, notou-se que o GEII demonstrou os 
maiores valores quanto ao aumento da velocidade, tanto na reavaliação quanto no 
follow-up, o que reporta uma manutenção do ganho no treino mesmo após o seu 
término. Todavia, não é possível fazer conclusões concretas sobre esses achados 
devido ao fato que este grupo foi o que obteve a menor quantidade de participantes até 
o momento. Quantos ao GC e GEI, também obtiveram aumento da velocidade. No que 
se refere a análise da distância percorrida, observa-se que GEII obteve aumento 
notável, quando comparado aos outros grupos, que diminuíram a distância. Entretanto 
no follow-up do GC e GEII a variável manteve-se maior do que na avaliação (Tabela 1). 
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Jin, et al. (2013) ao final de um treino aeróbico de 12 semanas chegou a conclusão que 
o exercício aeróbico é realmente efetivo para aumento da capacidade cardiovascular e 
melhora da recuperação da frequência cardíaca. Adaptações cardiovasculares 
induzidas pelo treinamento aeróbico aumentam a eficiência metabólica, enquanto 
adaptações neuromusculares (por exemplo, mudanças no recrutamento de unidades e 
tempo) aumentam eficiência. Com toda a probabilidade, melhorias nas eficiências 
metabólicas e neuromusculares juntas contribuem para o aumento da capacidade 
funcional, manifesta-se não apenas pelo aumento da capacidade de exercício, mas 
também pelo gasto energético reduzido. (MACKAY-LYONS; HOWLETT, 2005) 

Diante dos achados de estudos prévios, é justificado esperar melhora dos aspectos 
cardiovasculares após o treinamento em esteira, tendo ela inclinada ou não. A PAM 
avaliada no TC2M, realizado com os participantes desse estudo, diminuiu no GC e GEI, 
no grupo GEII a PAM se manteve a mesma, o que se pode atribuir a quantidade de 
participantes do grupo (Figura 1). Diminuir a pressão arterial é um dado de extrema 
relevância para este estudo, já que a grande maioria dos pacientes com AVC crônico 
apresentam hipertensão arterial sistêmica, sendo esse em muitos casos o causador do 
AVC. (CASTRO, et al., 2011). 

Em relação à frequência cardíaca, foi observado uma leve diminuição em todos os 
grupos do estudo, apesar do GEII ter apresentado maior diminuição, não houve grande 
variação desses dados entre os grupos (Figura 2). A avaliação dessa variável é a mais 
difícil dentre todas as outras, pois grande maioria dos indivíduos que sofrem AVC, 
incluindo os pacientes desse estudo, passam a fazer uso de betabloqueadores, 
portanto, já era esperado que não houvesse grande variação nesses resultados. 
Imagina-se que a análise dessa variável se torne mais clara quando houver um número 
amostral maior (MORAES, et al., 2005). 

O presente estudo apresenta como limitações o número de participantes incompleto, a 
dificuldade de adesão ao treinamento, devido a fatores que dificultavam, por exemplo a 
locomoção em transportes públicos pela cidade ou necessidade de acompanhamento 
de um membro da família ou cuidador até o local do treinamento. 

 
Conclusão 

 

Com os dados do estudo disponíveis até o presente momento, pode-se inferir que os 
resultados referentes às variáveis funcionais, como velocidade da marcha e distância 
percorrida, sugerem aumento, como já foi relatado pela literatura, porém o tamanho da 
amostra ainda é muito limitado e a taxa de desistência durante e após o treinamento foi 
relevante. 

Quanto aos parâmetros cardiovasculares, o treino em esteira inclinada ou não em 
pacientes com AVC crônico promoveu diminuição da PAM no GC e GEI e da FC em 
todos os grupos. Contudo, ainda é necessário uma amostra maior para que se tenha 
resultados mais objetivos e inferências mais conclusivas. Espera-se, ainda que, ao 
término do estudo seja possível chegar a resultados mais confiáveis. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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TÍTULO: Rastreio de malformações congênitas em crianças e adolescentes com 

Síndrome de Down atendidas em ambulatório multidisciplinar universitário de referência: 

estudo piloto 

Resumo 

 

A Síndrome de Down (SD) é a alteração cromossômica mais frequente1 e a presença 
de malformações congênitas (MC) associadas em pacientes com SD afeta de modo 
significativo a sua mortalidade e morbidade. Nesse contexto, o estudo descreveu o 
rastreio das MC nas crianças e adolescentes com SD no Estado a fim de analisar o 
prognóstico global do paciente. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo com dados 
de pacientes acompanhados em ambulatório universitário de referência. Os critérios de 
inclusão foram o diagnóstico clínico de SD¹ e idade do primeiro atendimento de 0 a 16 
anos. O critério de exclusão foi não ter realizado algum dos rastreios recomendados. 
Foram analisados 144 pacientes durante o período da coleta de dados, excluídos 105 
por não possuírem o rastreio completo recomendado para MC e incluídos, no estudo 
piloto, 39 pacientes. Foi observada uma frequência de 30/39 (76,9%) cardiopatias; 19/39 
(48,7%) afecções oftalmológicas; 18/39 (46,2%) otorrinolaringológicas; e 9/39 (23,1%) 
do sistema digestório. Percebe-se a alta frequência de acometimento do sistema 
cardiológico, oftalmológico, otorrinolaringológico e digestório nos pacientes com SD. A 
presença dessas malformações pode afetar a morbidade e mortalidade do paciente, o 
que implica diretamente no seu prognóstico global. 

 
 
Palavras-chave: Anormalidades congênitas. Síndrome de Down. Pediatria. 

Epidemiologia. 

TITLE: Congenital malformation tracking on children and teenagers with Down 

Syndrome treated at university multidisciplinary outpatient clinic of reference: pilot 

project. 

Abstract 
Down Syndrome (DS) is the most frequently chromosomal alteration¹ and the occurrence 
of congenital malformation (CM) associated in pacients with DS significantly affects their 
mortality and morbidity. In this context, the study describes the tracking of CM on children 
and teenagers with DS in Rio Grande do Norte state in order to analyze the patient's 
overall prognosis. This study has a descriptive and retrospective character, containing 
data from patients followed up at a reference university outpatient clinic. Inclusion criteria 
were the clinical diagnosis of DS¹ and age at first care from 0 to 16 years. The exclusion 
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criterion was not having performed any of the recommended screenings. 144 patients 
were analyzed during the data collection period, from which we excluded 105 because 
they did not have the recommended full CM screening, and 39 patients were included at 
the pilot study. There has been observed a frequency of 30/39 (76.9%) heart diseases; 
19/39 (48.7%) eye disorders; 18/39 (46.2%) otorhinolaryngological disorders; and 9/39 
disorders (23.1%) of the digestive system. A high frequency of involvement of the 
cardiological, ophthalmological, otorhinolaryngological and digestive system is observed 
in patients with DS. The position of these malformations may affect patient morbidity and 
mortality, which implies directly their overall prognosis. 
 
Keywords: Congenital Abnormalities. Down Syndrome. Pediatrics. Epidemiology. 

Introdução 

A Síndrome de Down (SD) é a alteração cromossômica mais frequente, presente em 
um a cada 730 nascidos vivos1. A abordagem terapêutica dos pacientes com tal 
síndrome envolve um acompanhamento multiprofissional com fonoaudiologista, 
terapeuta ocupacional, fisioterapia, nutricionista e o médico pediatra. Nesse contexto, o 
pediatra precisa de subsídio teórico para o acompanhamento holístico dos pacientes 
com SD, que o propicie fazer a busca ativa de outras malformações mais frequentes 
nessas pessoas. 

A expressão defeito congênito inclui toda anomalia funcional ou estrutural do 
desenvolvimento do feto decorrente de fator originado antes do nascimento, mesmo 
quando o defeito não for aparente ao nascimento se manifestando no decorrer do 
desenvolvimento do indivíduo2. O presente projeto utilizou essa definição como base 
na pesquisa das malformações nos pacientes atendidos em ambulatório pediátrico de 
SD de referência no Estado do Rio Grande do Norte. 

A prevalência de malformações congênitas (MC) na América Latina encontra-se em 2,0 
a 3,0% do total de nascidos vivos. Afere-se, pelo dado, uma prevalência pequena, mas 
quando é analisada a prevalência nos natimortos, são encontradas em 15,0 a 20,0% 
dos casos, inferindo a influência das MC na mortalidade3. Diversos estudos foram 
realizados na determinação da prevalência das anomalias congênitas no Brasil: no 
município de São Paulo,no período de 2007 a 2011, foi observada uma prevalência de 
1,2% de anomalias congênitas nos nascidos vivos4; em Rio Branco, no Acre, foi 
evidenciada uma prevalência de 0,2% no ano de 20135 ; em Salvador, na Bahia, a 
prevalência foi de 1,0% no ano de 20146. 

O impacto na saúde das MC envolve, além da mortalidade, a morbidade, o impacto 
psicológico e financeiro7. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se 
mortalidade de 30.300 recém-nascidos, com até quatro semanas do seu nascimento, 
devido às MC8. Além disso, as anomalias congênitas podem contribuir para a 
incapacidade a longo prazo, gerando impactos significativos em indivíduos, famílias, 
sistemas de saúde e sociedades. Dentre as anomalias congênitas conhecidas, as mais 
comuns são as cardiopatias congênitas (CC), os defeitos do tubo neural e a SD8. 

No Brasil, segundo dados da OMS, as MC foram responsáveis por 22,1% das mortes 
de crianças entre zero e quatro anos de idade. Estudo realizado em Recife entre o 
período de 2004 e 2005 obteve como resultado uma frequência de morte neonatal 
significantemente maior entre os malformados ao obter uma frequência neonatal 
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precoce de 32,7% entre os malformados e de 1,9% entre os recém-nascidos sem 
malformações9. 

A presença de MC associadas em pacientes com SD afeta de modo significativo a sua 
mortalidade e morbidade. A CC é a principal causa de morbidade e mortalidade precoce 
em pacientes com SD. A alta mortalidade mais tarde na vida pode ser o resultado do 
envelhecimento prematuro10. As cardiopatias constituem um fator determinante da 
sobrevivência destes pacientes, que podem viver até os 60 na ausência da mesma11. 

Diante do observado na literatura, percebe-se que as MC afetam a mortalidade, 
morbidade e taxa de internações no serviço de saúde. Desta forma a presença de MC 
afeta os custos em saúde e a qualidade de vida da população. Os pacientes com SD 
também possuem uma expectativa de vida reduzida quando apresentam anomalias 
congênitas associadas. 

Devido à inexistência de pesquisa similar no Estado do Rio Grande do Norte, o estudo 
objetivou descrever o rastreio das MC nas crianças e adolescentes com SD no Estado 
a fim de analisar o prognóstico global do paciente. 

 
Metodologia 

 
Realizado estudo descritivo, observacional, retrospectivo, de corte transversal tendo 
amostra de conveniência, com dados contidos em prontuários de 351 pacientes 
acompanhados no Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atendidos 
no período entre 2003 e 2019. O ambulatório consiste em um serviço universitário de 
referência que conta com assistência multidisciplinar, com pediatra geral, 
gastroenterologista e cardiologista pediátricas. 

O cálculo da amostra seguiu a fórmula para amostra simples aleatória utilizada em 
estudos de prevalência com resultado de 384 pacientes utilizando dados nacionais de 
outras regiões e aceitando um erro de 5,0% na fórmula. O número de pacientes 
potencialmente elegíveis foi de 351. Destes, no período de coleta de dados (agosto de 
2018 a fevereiro de 2019), foram analisados 144 pacientes e foi desenvolvido um estudo 
piloto com 39 pacientes que possuíam todos os exames de rastreio. 

O critério de inclusão baseou-se no diagnóstico clínico de SD¹ e idade do primeiro 
atendimento de 0 a 16 anos. O critério de exclusão foi não ter realizado ecocardiograma, 
ultrassonografia de abdômen, avaliação oftalmológica específica e otorrinolaringológica 
no período coletado. 

O diagnóstico clínico do paciente com Down foi feito por meio da presença de 
características morfológicas, sendo elas: pregas palpebrais oblíquas para cima, 
epicanto, sinófris, base nasal plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival, 
orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino, clinodactilia do 
5º dedo da mão, braquidactilia, afastamento entre o 1º e o 2º dedos do pé, pé plano, 
prega palmar única transversa, hipotonia, frouxidão ligamentar, excesso de tecido 
adiposo no dorso do pescoço, retrognatia, diástase dos músculos dos retos 
abdominais12. 
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Todos os pacientes foram atendidos por uma única pediatra que seguiu protocolo fixo 
feito pelo serviço de acompanhamento dos pacientes. O protocolo durante todo o tempo 
de seguimento seguiu o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
sendo atualizado de acordo com as recomendações da SBP. A nova atualização é o 
Protocolo de avaliação e acompanhamento da pessoa com SD13. Nesse arquivo é 
recomendada a realização de pelo menos um ecocardiograma até 03 meses de idade, 
e encaminhamento para o cardiologista pediátrico se necessário. Além da realização de 
ultrassonografia abdominal, emissões otoacústicas e fundo de olho em todos os 
pacientes com SD. 

Elaborou-se um formulário de coleta de dados baseado no protocolo de atendimento do 
serviço. As variáveis coletadas foram: informações epidemiológicas do indivíduo e 
referentes ao acometimento dos sistemas cardiológico, otorrinolaringológico, 
oftalmológico e abdominal. Nos dados epidemiológicos: idade do paciente na data da 
coleta, sexo, realização ou não de cariótipo. O calendário de puericultura da SBP14 foi 
utilizado para análise das faixas etárias, sendo considerado: recém-nascido crianças de 
0 a 28 dias de vida; lactente de 29 dias a dois anos; pré-escolar de 02 anos a 05 anos 
incompletos; escolar de 05 anos a 11 anos incompletos; adolescente de 11 anos aos 19 
anos completos. 

Como possíveis vieses e variáveis de confundimento existiram o fato de ser um estudo 
retrospectivo com dados de prontuário. Dessa forma, os pacientes realizaram exames 
de imagem, como por exemplo o ecocardiograma com diferentes ecocardiografistas, e 
como se trata de um exame examinador dependente, ocorreram divergências entre os 
laudos em alguns pacientes. Para reduzir esse viés, todos os achados realizados em 
datas diferentes durante o seguimento foram considerados. Além disso, foram 
correlacionados com o estudo temporal clínico dos prontuários a fim de evitar vieses. 

Após a coleta, os dados foram tabulados em planilha do Excel e submetidos à análise 
quantitativa com descrição da frequência em modelo de N e porcentagem para cada 
variável. 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL/UFRN (número de 
CAAE na Plataforma Brasil 79851617.7.0000.5292). 

 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisados 144 pacientes durante o período da coleta de dados. Destes, foram 
incluídos 39 pacientes na amostra deste estudo, como um piloto dos que possuíam o 
rastreio completo, recomendado para todos os sistemas analisados. O processo de 
exclusão dos pacientes da amostra foi descrito no fluxograma 01. 

O rastreio de malformações foi realizado na minoria, 39/144 (27,1%), dos pacientes com 
SD. O motivo para essa falha pode ser indagado por possível dificuldade de acesso aos 
exames no Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela falta de registro físico no prontuário. 
Com tal achado, identificou-se necessidade de maior rigorosidade no preenchimento de 
prontuários e maior eficácia na rede de assistência do SUS no quesito de disponibilidade 
de exames. Tal falha no SUS vem sendo descrita em outros estudos nacionais. Em um 
desses, foi verificado uma baixa oferta de consultas especializadas e exames 
complementares, dentre eles o ecocardiograma, nos serviços de referência15. 
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A análise do perfil epidemiológico da amostra foi descrita na Tabela 01. A quantidade 
absoluta de pacientes do sexo masculino e feminino foi similar. Além disso, observou-
se a não realização de cariótipo em grande parte das crianças e adolescentes com SD 
provavelmente devido ao acesso difícil pelo SUS, dificuldade citada anteriormente. 

O acometimento dos sistemas cardiológico, otorrinolaringológico, oftalmológico e 
digestório foram descritos em conjunto na Tabela 02. A frequência de cardiopatias e de 
doenças do sistema gastrointestinal foram maiores do que as descritas na literatura, já 
os demais sistemas possuíam frequência similar. O Ministério da Saúde aponta uma 
prevalência de 40,0-50,0% de CC na população com SD12. Tal dado foi confirmado 
nacionalmente no Paraná (50,0%)16 e Juiz de Fora (57,9%)17. Por outro lado, em 
Recife foi obtida a prevalência de 112/138 (81,2%) CC em crianças com SD18. 

O presente estudo encontrou a frequência de 30/39 (76,9%), superior a maioria dos 
dados nacionais, porém similar ao encontrado em Recife. A partir desses dados foram 
levantadas duas possíveis hipóteses: uma delas, na região Nordeste poderia ter 
epidemiologicamente maior frequência de cardiopatias congênitas nas crianças com 
SD; e a segunda indagação foi a de que, por se tratar de uma região com qualidade de 
vida mais precária o acesso ao sistema de saúde público é mais difícil, assim, somente 
crianças com patologias mais graves, como é o caso da cardiopatia congênita, 
conseguiriam o acesso mais rápido ao sistema, devido a urgência da necessidade de 
acompanhamento médico. 

As principais cardiopatias encontradas foram descritas na Tabela 03. A comunicação 
interatrial (CIA) foi a mais frequente isolada ou associada com outra cardiopatia, sendo 
uma apresentação diferente do que é descrito na literatura. Revisão de literatura de 
Kathryn Ostermaier aponta a prevalência de: 37,0% defeito do septo atrioventricular 
(DSAV) total; 31,0% comunicação interventricular (CIV); 15.0% CIA; 6,0% DSAV parcial; 
5,0% Tetralogia de Fallot (T4F); e 4,0% persistência do canal arterial (PCA)19. Outro 
estudo realizado com 1618 pacientes com Down e cardiopatia, trouxe como resultado a 
prevalência de: 51,2% DSAV; 25,1% CIV; 6,7% T4F e 8,9% CIA20. Estudo realizado 
com 139 pacientes que realizaram tratamento cirúrgico para a cardiopatia, teve a 
frequência de: 39,6% DSAV total; 25,2% CIV; 10,1% T4F; 9,4% CIA; 5,8% DSAV parcial; 
e 5,0% de PCA21. Em Portugal, foi averiguado a prevalência de: 42/102 (41,2%) DSAV; 
32/102 (31,4%) CIV; 11/102 (10,8%) CIA tipo ostium secundum22. 

Percebe-se a predominância de DSAV e CIV na literatura19; 20; 21; 22 . No presente 
estudo foram encontrados dados novos no qual a CIA foi a mais frequente. Tal achado 
é importante na ampliação do atendimento clínico à criança com SD porque os médicos 
generalistas agora devem analisar também a possibilidade de os pacientes possuírem 
uma CIA. Clinicamente a CIA pode não apresentar sopro cardíaco, principal achado 
semiológico utilizado como guia na prática clínica generalista, reforçando a 
obrigatoriedade de realização do ecocardiograma na triagem de CC em pacientes com 
SD independente de possuírem sopro cardíaco. 

Das crianças com CC, 9/30 (30.0%) precisaram passar por alguma cirurgia para a 
correção, o que atenta para um prognóstico pior desses pacientes. Ficou evidente a 
presença de alta frequência de cardiopatias e também casos de necessidade cirúrgica, 
o que pode afetar a morbidade de mortalidade desses pacientes. Confirmou-se, 
portanto, a necessidade de todos os médicos ao atender um paciente com SD realizar 
a solicitação de ecocardiograma o quanto antes. E, caso o resultado for alterado os 
pacientes devem ser encaminhados para o cardiologista. 
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A descrição das principais patologias oftalmológicas foi realizada na Tabela 04. Durante 
o processo de coleta, o levantamento de dados desse sistema foi o que apresentou 
maior dificuldade para a equipe de pesquisadores. Todos os pacientes são 
encaminhados para a avaliação oftalmológica especializada com a solicitação da 
realização do exame de fundo de olho, o que faz parte do protocolo do serviço, mas o 
laudo do oftalmologista não constava na maior parte dos prontuários analisados. Por se 
tratar de uma pesquisa retrospectiva com prontuários, a equipe não consegue afirmar 
se o paciente realmente não realizou a avaliação específica, sendo uma falha na 
obtenção de consultas, ou se o paciente realizou a consulta mas não foi emitido um 
laudo pelo especialista. 

Na amostra analisada, todos os pacientes realizaram avaliação oftalmológica a fim de 
reduzir possíveis vieses. Por outro lado, o percentual encontrado de pacientes com 
acometimento oftalmológico pode sofrer algumas variações devido às limitações 
encontradas no que tange ao registro das mesmas. Percebe-se que o desenvolvimento 
de estudo piloto foi primordial para a identificação dessas limitações a fim de sugerir 
métodos futuros que permitam melhorar o sistema de laudos e o registro das alterações 
encontradas, impactando em melhor contra-referência do paciente ao seu médico 
assistente. Assim, os profissionais que prestam assistência à criança devem se 
comunicar para compreender o paciente de forma holística. 

Apesar das dificuldades encontradas, a frequência de acometimento oftalmológico nos 
pacientes com Down foi similar à evidenciada na comunidade científica. Revisão de 
literatura de Kathryn Ostermaier indica que a frequência das patologias oftalmológicas 
aumenta com a idade nos pacientes com SD. Na faixa pediátrica, ocorrem em 38,0% na 
faixa etária de 2 a 12 meses e 80,0% nas crianças de 5 a 12 anos19. Como o estudo 
englobou pacientes de 0 a 16 anos, a frequência encontrada, 19/39 (48,7%), ficou na 
média entre essas duas faixa etárias. Assim como na literatura, o principal diagnóstico 
foi o de erro de refração que engloba miopia, hipermetropia e astigmatismo. Por outro 
lado, podemos destacar a alta frequência de catarata, 3/22 (23,6%), quando comparado 
à literatura, sendo a prevalência de 5,0% dos recém-nascidos a descrita19. 

A Tabela 05 engloba o acometimento do sistema otorrinolaringológico. Ao analisar o 
acometimento do sistema como um todo, percebe-se que os dados encontrados 
possuem uma frequência similar à literatura (38,0 a 78,0%)19. Em contrapartida, os 
principais diagnósticos evidenciados foram divergentes com o descrito na comunidade 
científica. A OMS23 e o Ministério da Saúde12 apontam a otite média como a principal 
afecção otorrinolaringológica nos pacientes com SD chegando a acometer cerca de 50,0 
a 70,0% dos pacientes. No estudo, foi encontrado apenas um caso de otite média, 
equivalente a 5,3% das afecções desse sistema. Por outro lado, grande parte das 
crianças 6/19 (31,6%) não possuía ainda um diagnóstico definitivo durante o período da 
coleta, mas constavam com o resultado do exame de emissões otoacústicas alterado. 
Dessa forma, a frequência de cada diagnóstico em específico pode ser modificada de 
acordo com a evolução da investigação clínica. Assim, retoma-se a sugestão de 
aprofundamento do estudo piloto com a obtenção de novos dados desses pacientes. 

O sistema digestório foi descrito na Tabela 06. Na análise geral do presente estudo foi 
o sistema menos acometido, 9/39 (23,1%); mas em comparação com outros estudos 
ele apresentou uma alta frequência. Segundo o Ministério da Saúde12, as patologias 
gastrointestinais podem chegar a acometer até 12,0% dos pacientes com SD, valor 
inferior também é evidenciado em revisão de Kathryn Ostermaier que indica uma 
prevalência de 5,0% para as afecções gastrointestinais19. A frequência elevada pode 
ser indagada pelo fato do presente estudo considerar a presença de hérnia umbilical 
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como diagnóstico do sistema gastrointestinal e nesses estudos não foi evidenciada essa 
patologia. 

Apesar de uma frequência alta de patologias gastrointestinais, nenhum paciente foi 
submetido à cirurgia. Os pesquisadores indagaram a possibilidade de ser um dado 
faltante nos prontuários devido ao fato do ânus impérvio constituir uma malformação 
que exige tratamento cirúrgico. Como se trata de uma malformação que deve ser 
corrigida nos primeiros dias de vida, foi levantada a hipótese do paciente não ter iniciado 
o acompanhamento ambulatorial com a pediatra antes do procedimento cirúrgico. 

 
Conclusão 

 
Em virtude do que foi mencionado, percebe-se a alta frequência de acometimento do 
sistema cardiológico, oftalmológico, otorrinolaringológico e digestório nos pacientes com 
SD. A presença dessas MC associadas ao quadro da síndrome pode afetar a morbidade 
e mortalidade do paciente o que implica diretamente no seu prognóstico global. O estudo 
confirma a necessidade de acompanhamento multiprofissional dessas crianças e 
reforça a importância dos exames de rastreio dessas malformações. Trata-se de um 
rastreio essencial para a melhoria da qualidade de vida do paciente e, mesmo em 
serviço universitário de referência, a minoria das crianças possuía rastreio para todos 
os sistemas. Assim, indicamos que devem ser desenvolvidos estudos futuros a fim de 
analisar a causa da lacuna na obtenção dos exames recomendados. 

O desenvolvimento do estudo piloto foi primordial no levantamento de dados iniciais 
locais sobre a temática de MC em crianças e adolescentes com SD. Como o estado do 
Rio Grande do Norte não possuía nenhum dado publicado na temática, foi essencial a 
execução de um estudo piloto, capaz de fazer o levantamento inicial da realidade local, 
identificando as limitações existentes. Dessa forma, a fim de continuar a pesquisa nessa 
área, o piloto permite um cálculo mais fidedigno da amostra em estudos futuros, capaz 
de validação externa. 

Mesmo constituindo um estudo piloto, os dados levantados foram capazes de ser 
comparados com a literatura nacional e internacional e podemos identificar 
particularidades locais. Foi possível sugerir a possibilidade dos pacientes locais 
possuírem um prognóstico pior devido à frequência elevada de MC na maioria dos 
sistemas analisados. A alta frequência de CC, sendo o subtipo mais comum a CIA. Além 
disso, foi evidenciada alta frequência de acometimento digestório. Nos sistemas que a 
prevalência foram confirmadas, podemos observar particularidades como a frequência 
elevada de catarata congênita na amostra analisada. 

Retomamos a importância do desenvolvimento de estudo piloto no processo da 
construção científica. Além disso, reforçamos a necessidade de uma equipe 
multiprofissional no cuidado do paciente com SD e da comunicação entre os 
profissionais responsáveis pela assistência quanto ao conhecimento do indivíduo como 
um todo. 

Espera-se, com esse estudo, enriquecer o conhecimento científico da instituição e 
propiciar mais benefício no ensino de pediatria e manuseio holístico do paciente com 
SD em específico da população do Rio Grande do Norte. Além disso, construir 
conhecimento aplicável à sociedade e divulgar à mesma quais são as demais 
malformações encontradas nos pacientes com SD. Deste modo, melhorando o 
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acompanhamento familiar ao paciente auxiliando profissionais médicos, e das demais 
áreas da saúde, para diagnóstico precoce e melhoria das condutas destinadas à 
problemática. 
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FLUXOGRAMA 01- Descrição da amostra do estudo piloto relacionado ao rastreio das 
malformações congênitas de crianças e adolescentes com Síndrome de Down 
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TABELA 01- Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes com Síndrome de Down 
atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TABELA 02- Malformações associadas em crianças e adolescentes com Síndrome de 
Down atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TABELA 03- Acometimento cardiológico em crianças e adolescentes com Síndrome de 
Down atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TABELA 04- Acometimento oftalmológico em crianças e adolescentes com Síndrome 
de Down atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TABELA 05- Acometimento otorrinolaringológico em crianças e adolescentes com 
Síndrome de Down atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TABELA 06- Acometimento do sistema digestório em crianças e adolescentes com 
Síndrome de Down atendidos em serviço multidisciplinar universitário de referência. 
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TÍTULO: Contribuição da biografia de enfermeiras para a identidade profissional da 

enfermagem (anos de 1970) 

Resumo 

A construção da identidade profissional se constitui em um processo dinâmico e 
complexo. Na Enfermagem existem concepções que limitam a sua imagem pública. Por 
isso, a biografia de enfermeiras pode sugerir a preservação da memória e agregar 
valores para a profissão. O estudo objetivou compreender como as biografias de 
enfermeiros contribuem para a construção da identidade profissional da enfermagem. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter biográfico, com abordagem sócio-
histórica, utilizando a técnica da história oral de vida com docentes da primeira turma de 
graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (anos de 
1970). Observou-se semelhanças entre as entrevistadas (o conceito de enfermagem 
antes da formação educacional e a dedicação ao ensino) e aspectos distintos (origem, 
motivação em realizar o curso, formação e inserção profissional). Cada uma contribuiu 
intensamente de alguma forma: seja na pesquisa e pós-graduação, pela professora 
Bertha; seja na construção de um metodologia de trabalho e ensino de saúde da criança, 
pela professora Akemi; seja no ensino de uma prática de enfermagem capacitada, pela 
professora Rita. Nota-se alguns atributos em seus exercícios profissionais como a busca 
de cientificidade, resolução de problemas, autonomia, trabalho com a comunidade e 
habilidade técnica. Conclui-se que a importância da biografia de enfermeiros reside no 
fato de que é possível preservar os modos de “ser” e “fazer” enfermagem. 

 
Palavras-chave: História. Enfermagem. Biografia. 

TITLE: Contribution of nurses' biography to the professional identity of nursing (1970s) 

Abstract 

The construction of professional identity is a dynamic and complex process. In Nursing, 
there are conceptions that limit its public image. Therefore, the biography of nurses may 
suggest the preservation of memory and add values to the profession. The study 
objectified understand how nurses' biographies contribute to the construction of nursing 
professional identity. This is a research qualitative, biographical with a socio-historical 
approach, using the technique of oral life history with teachers of the first nursing 
undergraduate class of the Federal University of Rio Grande do Norte (1970s). 
Similarities were observed between the interviewed (the concept of nursing before 
educational training and the dedication to teaching) and different aspects (origin, 
motivation to take the course, training and professional insertion). Each one contributed 
intensely in some way: either in research and postgraduate, by teacher Bertha; whether 
in the construction of a work methodology and child health teaching, by teacher Akemi; 
whether in the teaching of a qualified nursing practice, by Professor Rita. There are some 
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attributes in his professional exercises such as the pursuit of scientificity, problem 
solving, autonomy, community work and technical skill. It is concluded that the 
importance of nurses' biography lies in the fact that it is possible to preserve the ways of 
“be” and “do” nursing. 

 
Keywords: History. Nursing. Biography 

Introdução 

A enfermagem possui um trabalho autônomo e colaborativo, envolvendo a proteção e 
promoção da saúde, prevenção de doenças e lesões, assistência às pessoas em 
diversas situações e níveis, doentes ou não. Além disso, atua no alívio do sofrimento 
por meio de diagnósticos e tratamentos, por um ambiente seguro, na pesquisa, na 
participação na formulação da política de saúde, nos sistemas de gestão da saúde e 
educação (American Nurses Association, 2015). 

Apesar da sua relevância para o sistema de saúde, ainda existe algumas visões 
moldadas em fatores históricos e socioculturais que a colocam como uma prática 
feminina, que sofre a reprodução das relações de gênero. Ligada a uma concepção 
religiosa de abnegação, caridade e vocação, na qual o profissional incorpora a postura 
de um anjo. Sempre lembrada pela bondade, porém atribuída ao despreparo de 
qualificação e conhecimento. Inserida em um modelo militar de poder, sendo obediente 
às normas e hierarquias, atribuindo-a a uma prática servil e técnica (PASSOS, 2012, 
p.17-130). 

Segundo a literatura sobre a temática é preciso criar estratégias de valorização da 
classe. Tendo em vista que Ten Hoeve, Jansen e Roodbol (2014) apontam a imagem 
pública da enfermagem como diversa e incongruente, consequente de sua invisibilidade 
e falta de discurso público. De acordo com Castilho, Arenhardt e Bourlegat (2009), as 
particularidades de um grupo são fundamentais para a identificação. Existe uma 
necessidade de pertencimento e reconhecimento perante os outros, a fim de distingui-
los dos demais. Por isso, a importância de valorizar seus aspectos reside no 
fortalecimento da identidade e valores. 

Para Dubar (2005) os valores sociais são construídos ao longo da vida, por meio de 
processos de socialização o indivíduo compõe uma identidade social. Dentre as 
diversas dimensões de identidade, a profissional adquire uma importância particular. Ela 
constitui em um processo contínuo de confirmação, desconstrução ou reconstrução. 
Sendo assim, o autor define identidade como “o resultado a um só tempo estável e 
provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 
processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as 
instituições” (DUBAR, 2005, p. 136). Johnson et al. (2012) destaca que “os enfermeiros 
derivam seu autoconceito e identidade profissional de sua imagem pública, ambiente de 
trabalho, valores de trabalho, educação e valores sociais e culturais tradicionais”. 

Conforme Duarte (2011, p. 41) “O tornar-se enfermeiro relacionou-se com as marcas 
construídas pela profissão. Essas marcas, consideradas identitárias, forjam os modos 
de se trabalhar em Enfermagem”. Aponta ainda mais que esse processo pode ser 
investigado por meio da análise de documentos/biografias. Esse pensamento é 
reforçado por Padilha, Nelson e Borenstein (2011) que trazem a importância das 
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biografias como ferramenta de ensino e subsidiária da construção de identidade, por 
despertar valores da profissão. 

Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo compreender como as biografias de 
enfermeiros contribuem para a construção da identidade profissional da enfermagem. 
Possibilitando dessa forma, analisar as biografias de enfermeiras, destacando suas 
contribuições na construção da identidade da profissão no Rio Grande do Norte. Além 
disso, espera-se contribuir com aprimoramento sobre a pesquisa cientifica e, em 
particular, a pesquisa histórica. 

 
Metodologia 

 

Estudo qualitativo, de caráter biográfico, com abordagem sócio histórica. Realizado em 
continuidade do projeto de pesquisa: Trajetórias de vida, memórias da formação da 
enfermagem potiguar: estudo das pioneiras (anos de 1970). O referido projeto vem 
trabalhando a biografia de professoras da primeira turma concluinte do curso de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal. Neste 
trabalho, incluiu-se mais 3 professoras. 

A escolha dessas professoras, como amostra da pesquisa se deu pela disponibilidade 
e acessibilidade das mesmas em realizar a entrevista. A coleta dos dados ocorreu no 
período de abril a junho de 2019, por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, 
utilizando a técnica da história oral. Os depoimentos foram gravados, transcritos na 
íntegra e realizada a textualização, a transcriação e validação pelas colaboradoras. 

Os dados foram organizados e analisados conforme a Análise de Conteúdo Temática, 
por ser considerada a mais apropriada para a pesquisa qualitativa. Ela está relacionada 
a um tema e permite encontrar os núcleos de sentido que tenham significado para o 
estudo. As etapas da análise temática consistem em: pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados alcançados, inferência e interpretação (BARDIN, 
2011). 

A partir da análise, os dados foram categorizados em: origem, formação e inserção 
profissional; docência e formação de enfermeiros; contribuição para a construção da 
identidade. 

O desenvolvimento da pesquisa se baseou nas diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos, em conformidade com a Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Como a pesquisa 
articula-se a tese de doutoramento, já defendida em 2014, esse projeto está amparado 
pelo Parecer nº 388.018, de 09/09 de 2013. 

 
Resultados e Discussões 

 

Origem, formação e inserção profissional 
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As participantes incluídas na entrevista nasceram em realidades e países diferentes: a 
professora Bertha Cruz Enders é natural de Laredo, Texas, Estados Unidos, nascida 
em 13 de agosto de 1940, filha de Alejandro Cruz e de Venancia Casares; professora 
Rita Ribeiro nasceu em 26 de janeiro de 1943 em Assú, Rio Grande do Norte. Filha de 
Cícero Ribeiro da Anunciação e Francisca Oliveira da Silva e a professora Akemi Iwata 
Monteiro, nascida em 22 de janeiro de 1950 na cidade de Fujimi, Nagano, Japão. Seu 
pai se chamava Kuniichi Iwata e sua mãe Taí Iwata. 

Apesar das origens distintas optaram por um mesmo campo de atuação, a Enfermagem. 
Para a professora Rita a escolha aconteceu de forma natural, segundo ela: “Tive a 
tendência de cuidar de pessoas, pois em casa eu sempre era muito solicitada, chamada 
para ajudar em tudo. Além da influência de trabalhar em uma maternidade e hospital no 
interior, como auxiliar operacional”. 

Enquanto para professora Bertha esse processo aconteceu por conveniência, 

Na realidade, eu não tinha muita vontade. Eu nem sempre quis ser enfermeira. Gostava, 
mas não era meu desejo total. Eu queria ser professora de escola [...]. Havia três 
propostas de universidades de enfermagem e escolhi uma que estava mais perto. Mas, 
a de curso de professores já tinha sido tomada, não tinha muita opção (profa. Bertha). 

Para a professora Akemi o desejo foi despertado por observar um profissional da 
enfermagem em sua prática, ao acompanhar o pai doente 

Chegou uma auxiliar de enfermagem, me colocou na cama e trocou o cobertor. Aquilo 
dali me marcou muito. Eu digo: olha, eu vou ser enfermeira. Ali já deu um input para 
pensar nisso. Também, dentro de casa a gente via que precisava de alguém que 
entenda de cuidados, de doente e isso também fez com que agregasse mais a minha 
decisão final (profa. Akemi) 

Segundo Magnan e Feijoo (2012) a escolha profissional possui fatores relacionados ao 
psiquismo, no que se refere à noção de sujeito e os fatores relacionados a sua vocação, 
aptidão, interesse, personalidade e inteligência. Atrelado ao fator social, influenciado 
pelas organizações sociais, processos e determinações sociais. No trabalho de 
Teodosio e Padilha (2018) as autoras elencam a importância da formação na construção 
da identidade profissional de enfermeiros, ressaltando que, 

No ensino universitário, essa contribuição para a construção da identidade profissional 
se faz mais evidente por ser um espaço de socialização em que conhecimentos teóricos 
e práticos, métodos, valores e normas fazem uma inter-relação com a ação profissional 
(TEODÓSIO; PADILHA, 2018, p. 2) 

Só que antes do ingresso no curso é comum notar uma concepção pré-formada, de 
caráter simplista, sobre a profissão. Com base nos relatos, a visão sobre a profissão 
antes da graduação é bastante semelhante. Residindo na ideia do enfermeiro como 
responsável por um cuidado bem generalizado, sem englobar outras atuações e 
habilidades. 

Esse pensamento é reforçado pela fala da professora Akemi, “Eu vi uma auxiliar de 
enfermagem cuidando. Eu não sabia muito bem, mas entendia que era para cuidar do 
paciente. E cuidar não somente do paciente, mas também do acompanhante. Eu via 
como uma pessoa que cumpria as ordens médicas”. Para professora Bertha “um 
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enfermeiro naquela época era aquele que atuava no hospital, cuidando de pessoas, no 
backstage, ao lado da cama, do paciente. Eu não via ele como gestor, nada de ser 
coordenador, era cuidar do paciente naquele momento”. Mesmo a professora Rita que 
já estando imersa no ambiente hospitalar, não tinha ainda uma definição clara do que 
era ser enfermeiro: “Eu sabia que o enfermeiro era para cuidar dos pacientes, eu já 
cuidava como auxiliar operacional”. 

A formação em Enfermagem da professora Bertha aconteceu nos Estados Unidos. Se 
formou em registered nurse, em 1963. Em seguida realizou um teste de qualificação 
para obter o nível de bacharel. Realizou o curso de especialização em prática avançada 
de Enfermagem na Universidade do Texas. Fez o mestrado em Enfermagem no Texas 
Woman’s University em 1978, na área de concentração de saúde comunitária e subárea 
de educação. O doutorado aconteceu durante 1985-1988 na área de desenvolvimento 
de teorias e modelos teóricos. Iniciou seu primeiro emprego em uma enfermaria do 
hospital pediátrico na cidade em que se formou. Logo foi realocada para um setor onde 
possuíam crianças em estados mais críticos. Até que assumiu a coordenação de 
enfermagem no turno da noite. Depois de trabalhar no hospital, viveu a experiência da 
saúde escolar e de comunidade em projetos do governo. Atuou no cuidado de saúde 
em pediatria em uma área rural entre meados de 1973-1975, por meio da prática 
avançada de Enfermagem. 

Em 1979, decidiu vir para o Brasil já que na época seu esposo era brasileiro, para atuar 
como professora visitante na UFRN. Ela fez seu principal trabalho junto as 
comunidades. Atuando fortemente na docência e na pesquisa, sua área predominante 
como docente foi na saúde pública. Inicialmente, atuou no Curso de Graduação em 
Enfermagem e Obstetrícia, na parte profissionalizante que se chamava habilitação em 
saúde pública 

A professora Akemi terminou a graduação em Enfermagem e obstetrícia na 
Universidade Federal do Pernambuco, em 1975. Fez o curso de especialização em 
Puericultura e Pediatria social e Mestrado em Enfermagem na Escola Paulista de 
Medicina, respectivamente nos anos de 1986-1987 e 1987-1990. Obteve o doutorado 
em Enfermagem na Universidade de São Paulo no ano de 2000. Iniciou sua vida 
profissional no instituto materno-infantil de Pernambuco, como enfermeira chefe da 
pediatra. Relata que no fim de semana era a única enfermeira e tinha que dar de conta 
de mais de 200 leitos. Também, trabalhou na Maternidade da Encruzilhada do estado 
de Pernambuco. 

Orientada por sua amiga, professora Normélia do departamento de enfermagem, veio 
para a UFRN em 1977 trabalhar como professora colaboradora. Tendo em vista que 
seu marido veio quatro meses antes para o Rio Grande do Norte servir como médico no 
hospital da guarnição de Natal. A professora Akemi se aposentou em 2016, trabalhando 
e contribuindo com a universidade por 39 anos. 

A professora Rita concluiu a graduação em 1974 na primeira escola superior de 
enfermagem do estado do Rio Grande do Norte, hoje pertencente a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte. Realizou uma especialização em administração 
hospitalar no Centro Universitário São Camilo. Além de residência de enfermagem 
médico-cirúrgica no Hospital Universitário de Salvador. Seu primeiro trabalho como 
enfermeira foi na Secretaria de Saúde de Natal, sendo inserida em um projeto de 
distribuição de leite e medicamentos para crianças desnutridas. Logo depois foi chefiar 
uma campanha de vacinação nas cidades do interior. 
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Um aspecto interessante observado nas biografias foi que os traços da personalidade 
profissional são bastantes coerentes com suas histórias de vida e lembranças, 
reforçando a tese de que a construção da identidade profissional acontece mesmo antes 
da formação acadêmica e trabalho na área: 

Os relatos de infância no Japão da professora Akemi giram em torno da ajuda aos seus 
pais em plantações e colheitas de arroz, na queima do carvão no inverno. Também, 
revela uma certa autonomia de pegar o trem e ir sozinha para o dentista. Mostrando um 
aspecto da cultura e criação oriental. Isso repercutiu em sua vida adulta, sendo bastante 
marcante em suas falar a questão do exemplo, de fazer as coisas da forma correta, com 
disciplina, buscando a autonomia. 

A professora Bertha afirmou que desde pequena sempre foi estimulada a leitura e 
sentiu-se inspirada por seu pai, para alcançar um nível educacional mais alto. Isso se 
demonstra em sua fase adulta nas suas formações acadêmicas em prática avançada, 
doutorado em teorias e modelos teóricos de enfermagem e a sua contribuição para a 
pesquisa da enfermagem potiguar. 

A professora Rita em sua infância e adolescência sempre ajudou em casa, começou a 
trabalhar cedo. Segundo a mesma, isso repercutiu no seu senso de responsabilidade, 
de resolver conflitos, de gerenciar o atendimento de saúde. 

 

Docência e formação de enfermeiros 

Segundo professora Akemi: “Eu quando via a situação daquelas professoras, se um dia 
eu for uma professora, não vou ser esse tipo”. Essa frase reforça o seu discurso que 
durante a graduação e pós-graduação vivenciou um ensino focado em técnicas, que 
não envolvia o contexto social. E que muitos professores não orientavam e não 
ajudavam os alunos a procurarem o seu rumo. Por isso, em sua vida profissional é 
perceptível a marca do coletivo e tentativa da melhoraria do ensino. Isso é ratificado 
pelo seguinte texto: “Depois, a gente viu que palestra é uma coisa muito passiva. Já o 
diálogo, era muito importante. Como você pode fazer a pessoa ser protagonista do seu 
próprio cuidado?”. 

Esse senso de autonomia, possibilitou a professora Akemi a construir seus 
conhecimentos e sua própria prática, como no caso do Crescimento e Desenvolvimento 
(CD) coletivo, 

Minha pesquisa era toda baseada nesse trabalho que eu fiz na comunidade. Então, 
quase todas mestrandas fizeram trabalhos em cima desse cuidado de Enfermagem a 
criança no CD individual. Depois eu e minha mestranda estruturamos o CD coletivo, 
porque depois pensamos assim: nossa, toda vez é individual. Realmente é uma 
assistência muito médica, curativista (profa. Akemi). 

Atuou como docente nas disciplinas de materno-infantil e na enfermagem pediátrica. 
Para ela o aluno era o protagonista do ensino e da universidade, mas para isso ele 
deveria ser disciplinado. Em seu relato sua discussão permeia um universo além de 
técnicas, na qual envolve o ambiente: 
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Quando a sala que você estuda está suja, o que você pensa que é o conceito de saúde? 
e porque o banheiro da faculdade fica sujo? o banheiro de vocês são limpos na sua 
casa? se são limpos, porque o banheiro aqui tem que ficar sujo? se você tem um 
conceito sobre saúde, de cuidar somente de paciente, você está equivocado (profa. 
Akemi). 

Já a professora Bertha encontrou dificuldades, por impedimento de outros profissionais, 
em desenvolver seu processo de trabalho na qual estava acostumada nos Estados 
Unidos, baseada na prática avançada de Enfermagem. Essa dinâmica permite que o 
profissional exerça uma competência clínica ampliada, por meio de evidências 
científicas (BARRIO-LINARES, 2014). 

Era uma ação bem simples, eu tinha tudo para fazer o exame físico completo da criança 
que eu estava acostumada. Tinha estetoscópio e otoscópio. Eu tentei instituir numa das 
unidades de saúde, mas fui bastante reprimida por uma médica na época. Isso você faz 
lá, aqui o enfermeiro não faz isso (profa. Bertha). 

A professora Bertha atuou intensamente na melhoria do ensino e na pesquisa. Relata 
que atuou na discussão do processo de Enfermagem, atividades de saúde pública. 
Criou o primeiro grupo de pesquisa do departamento em 1991 e conseguiu estimular o 
investimento em se fazer pesquisa, “Tentei organizar os docentes a se pensar em fazer 
pesquisa, as únicas pesquisas que tinham sido feitas eram das pessoas que tinham ido 
para fazer mestrado, mas não havia publicações. Poucas eram as pessoas que se 
interessavam”. 

Contribuiu ativamente, juntamente com dois docentes que também possuíam 
doutorado, na criação da pós-graduação do departamento de Enfermagem da UFRN. 
Havia uma demanda de docentes da instituição que precisavam de formação de 
mestrado. A maioria eram mulheres, casadas com filhos pequenos que não tinham 
condições para se deslocar para outros estados. Por isso, o primeiro projeto foi 
encaminhado para o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) em 1995 e a primeira turma entrou em 1996. 

A professora destacou-se nas atividades que assumiu, seja na graduação ou na pós-
graduação. Desse modo, foi homenageada pelo Departamento de Enfermagem e pela 
Escola de Saúde, a época Escola de Enfermagem de Natal, colocando-se o seu nome 
na biblioteca setorial da Enfermagem, no ano de 2009. Além disso, recentemente em 
2019 foi agraciada com o título de professora emérita da UFRN. 

A professora Rita atuou nas disciplinas Materno Infantil e Introdução a Enfermagem no 
curso de Graduação de Enfermagem da UFRN – Natal. Antes disso, foi preceptora no 
projeto Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC, a 
partir do ano de 1976. 

Ela destaca o descrédito de alguns estudantes, que optaram por outros cursos e não 
passaram, com relação a alguns professores. Em seu relato, elenca um episódio de 
uma aluna que não queria assistir determinada disciplina, em outro que uma aluna não 
aceitou a explicação do professor, questionando a veracidade. 

Para contrapor essa falta de confiança e reconhecimento, em sua prática docente 
sempre primou pelo conhecimento e domínio da enfermagem. É interessante notar a 
sua determinação e comprometimento para o ensino: 
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Os alunos chegavam no CRUTAC com uma carência muito grande. Eles queriam 
aprender toda prática que não viram nos 4 anos. Muitas vezes, eu ficava até 2-3 horas 
da manhã no pronto-socorro, na enfermaria. E os alunos tinham um benefício muito 
grande com essa prática (Profa. Rita). 

Segundos seus relatos conquistou a admiração dos alunos por possuir habilidades 
práticas e de resolutividade: 

Eu era uma pessoa eminentemente prática, porque tinha vivido a minha vida dentro de 
um hospital de saúde pública. Os alunos achavam que eu era o máximo. Por exemplo, 
tinha uma facilidade muito grande de puncionar veia em criança, aquelas mais difíceis 
me chamavam. Também, quando os pacientes não queriam tomar a medicação. [...] Eu 
descobri que tinha uma tendência nata para administrar, facilidade de coordenar o 
trabalho e orientar as pessoas. Quando uma pessoa estava errada eu não brigava. E 
sim, mostrava o porquê devia mudar. Quando as pessoas chegavam irritadas ou 
agressivos, eu com calma ia orientando. 

 

Contribuição para a construção da identidade 

Em alguns discursos das professoras evidencia-se valores e visões que buscavam 
transmitir para seus alunos: 

Me sentia autônoma e independente nos atendimentos de pré-natal. Eu trabalhei com 
quatro médicos, só encaminhava quando achava que necessitava. Desse modo, 
buscava que os alunos fossem mais autônomos no sentido de não depender de outros 
profissionais (profa. Akemi). 

Segundo a professora Akemi “para construir uma identidade de uma enfermeira 
consciente se deve desenvolver o conceito de saúde no dia-a-dia. Ou seja, as atitudes 
diárias, por exemplo de alimentação e higiene, devem ser coerentes com o profissional 
que se pretende ser”. 

Visto que, atitudes incorporadas no cotidiano reforçam a concepção da imersão dos 
estudantes nos conceitos e significações do fazer saúde. Permitindo que entendam o 
seu papel social de entender os processos saúde-doença de forma mais ativa, vivencial. 

Durante a graduação o estudante precisa reconhecer que sua condição atual já é um 
caminho profissional e buscar formas de pertencimento à profissão, como enfatiza a 
professora Rita: “eu mostrava além do ser enfermeira, mostrava que estava fazendo 
deles enfermeiros. Que teriam que ser melhores do que eu. Para isso, eu orientava 
fundamentada no conhecimento e dizia onde estava o erro”. 

A professora Bertha relata que sempre contribuiu para expandir o pensamento dos 
enfermeiros brasileiros, a fim de tornar uma profissão sólida e respeitada, “então, a 
gente tenta mostrar que a Enfermagem é uma ciência, tem um conhecimento próprio, e 
que temos de ter orgulho disso e levar isso para frente, tanto na sala de aula com nossos 
alunos, como no que a gente faz no dia-a-dia”. Além do que, 

Eu tentava mostrar como o enfermeiro poderia ser um profissional muito além do que 
se esperava aqui. Não sei se consegui, mas foi mais no sentido de mostrar o modelo 
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que eu tinha feito, que poderia fazer ainda. E tentando levar eles para além da coisa 
mais imediata que eles estavam vivenciando (profa. Bertha). 

Em uma das professoras foi observado a sua busca por autonomia em realizar consultas 
de Crescimento e Desenvolvimento (CD) de crianças, até mesmo de formular e propor 
o método do CD coletivo. Além, de passar para os seus alunos o conceito da disciplina 
e da aplicação da saúde no dia-a-dia. 

A outra professora contribuiu grandemente para pesquisa em Enfermagem da UFRN, 
criando o primeiro grupo de pesquisa do departamento e contribuindo na concepção da 
pós-graduação. Estimulava os enfermeiros a enxergar além do que esperavam. 

A outra professora sempre lembrada por sua competência técnica e formação de 
enfermeiros capacitados. Enfatiza que mostrava o ser enfermeira que ela era, ressaltava 
que estava fazendo deles enfermeiros. 

 
Conclusão 

 

Por meio do relato da história de vida das professoras selecionadas foi possível 
contribuir para o reconhecimento de marcas próprias da profissão e para o 
desenvolvimento de um perfil profissional sólido. 

As biografias são retratos únicos, pode-se observar características próprias das 
pessoas e do contexto no qual estão inseridas. Por isso, percebe-se várias formas do 
“ser” enfermeiro, pelos princípios, concepções, culturas, vivências que são adquiridas 
durante o decorrer da caminhada profissional e pessoal. 

Entre os atributos e qualidades observados nas enfermeiras destaca-se a busca pela 
cientificidade, resolução de problemas, autonomia, trabalho com a comunidade e 
habilidade técnica. Contrapondo assim, a visão reduzida e construída historicamente de 
que a Enfermagem é uma profissão inferior. Apesar deste estudo estar focado na área 
da enfermagem, pode ser propor em outras perspectivas profissionais ou de grupos 
sociais, afim de consolidar identidades. 

Salienta-se a importância da biografia de enfermeiros no fato de que é possível 
preservar os modos de “ser” e “fazer” enfermagem. Por meio do registro de experiências 
de enfermeiros que vivenciaram contextos e problemáticas únicas, criando-se subsídios 
para as gerações profissionais futuras. 

Sendo assim, o profissional de enfermagem pode utilizar as biografias como um dos 
elementos para a construção da identidade. Para isso, se faz necessário que aconteça 
por meio de um processo ativo e crítico. E o enfermeiro deve se basear em práticas 
exitosas e que se enquadrem ao contexto local. Ainda que, a identidade e as 
competências dos enfermeiros se renovem com base na conjuntura da sociedade, 
mesmo assim é possível resgatar valores e atributos significantes. 
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TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DA PROTEÍNA DE REPARO DO DNA XRCC1 EM 

AMELOBLASTOMAS E CERATOCISTOS ODONTOGÊNICOS 

Resumo 

As lesões odontogênicas epiteliais benignas apresentam comportamento biológico 
heterogêneo e patogênese ainda não totalmente esclarecida. As vias de reparo do ácido 
desoxirribonucleico (DNA) atuam em tipos específicos de danos ao material genético, 
realizando o reparo e regulando diversos processos celulares. Sendo assim, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar retrospectivamente os casos de Ceratocisto 
Odontogênico e Ameloblastoma diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do 
Departamento de Odontologia da UFRN, além disso, foi avaliado a imunoexpressão da 
proteína XRCC1 em ambas as lesões odontogênicos (Ameloblastoma = 30 casos; 
Ceratocisto odontogênico = 30 casos). O estudo contou com 236 casos analisados 
através de dados clínico-radiográficos e histopatológicos, sendo 97 casos de ceratocisto 
odontogênico e 139 de ameloblastoma, onde a região anatômica de maior 
acometimento foi a mandíbula, apresentando crescimento assintomático na maior parte 
dos casos, corroborando a literatura. Ainda, analisou a expressão de XRCC1 em 30 
casos de cada lesão, nos ameloblastomas revelou uma maior imunoexpressãode 
XRCC1 na camada periférica e nas áreas sólidas e no revestimento epitelial dos 
ceratocistos, observou-se uma expressão variada para estas proteínas. Sugerindo, 
assim, potencial envolvimento da proteína XRCC1 na patogênese das lesões 
odontogênicas epiteliais benignas. 
 
Palavras-chave: Ameloblastoma,Ceratocisto odontogênico, Reparo do DNA 

TITLE: IMMUNOEXPRESSION OF XRCC1 DNA REPAIR PROTEIN IN 

AMELOBLASTOMA AND ODONTOGENIC KERATOCYST 

Abstract 

The benign epithelial odontogenic lesions present heterogeneous biological behavior 
and pathogenesis not fully understood. The repair pathways of deoxyribonucleic acid 
(DNA) act on specific types of damage to the genetic material, performing the repair and 
regulating various cellular processes. The aim of this study was to evaluate 
retrospectively the cases of Odontogenic Keratocyst and Ameloblastoma diagnosed in 
the Service of Pathology of the UFRN Department of Dentistry. In addition, the 
immunoexpression of the XRCC1 protein in both odontogenic lesions (Ameloblastoma = 
30 Odontogenic keratocyst = 30 cases). The study had 236 cases analyzed through 
clinical-radiographic and histopathological data, 97 cases of odontogenic keratocyst and 
139 cases of ameloblastoma, where the anatomic region of greatest involvement was 
the mandible, presenting asymptomatic growth in most cases, corroborating the 
literature. Furthermore, the expression of XRCC1 in 30 cases of each lesion was 
analyzed, in ameloblastomas revealed a greater immunoexpression of XRCC1 in the 
peripheral layer and in the solid areas and in the epithelial lining of the keratocysts, a 
varied expression was observed for these proteins. Thus, the potential involvement of 
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XRCC1 protein in the pathogenesis of benign epithelial odontogenic lesions is 
suggested. 
 
Keywords: Ameloblastoma, odontogenic keratocyst, DNA repair 

Introdução 

As lesões odontogênicas originam-se a partir de remanescentes epiteliais e 
mesenquimais da embriogênese dentária, como os restos epiteliais de Malassez, restos 
de Serres e o folículo pericoronário, uma vez que o complexo maxilofacial encontra-se 
repleto destes elementos. Esta particularidade confere uma posição de quase 
exclusividade da mandíbula e maxila para o desenvolvimento dessas alterações. Com 
isso, os tumores e os cistos odontogênicos destacam-se dentre essas patologias. (EL-
NAGGAR et al. 2017). De acordo com Miloro (2016), os cistos e tumores odontogênicos 
compõem um importante aspecto na patologia oral e maxilofacial. Os cistos 
odontogênicos são comumente encontrados na prática odontológica, já tumores 
odontogênicos,entretanto, são mais raros e representam um grupo complexo de lesões 
com diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. Nesse sentido, dentre 
as lesões odontogênicas que acometem os ossos gnáticos, destacam-se o 
ameloblastoma e o ceratocisto odontogênico. O ceratocisto odontogênico é uma forma 
diferenciada de cisto odontogênico de desenvolvimento apresentando características 
histopatológicas bem definidas e agressivo comportamento clínico. O ameloblastoma é 
o tumor odontogênico de epitélio, ouseja, composto sem qualquer participação do 
ectomesênquima odontogênico,clinicamente significativo mais comum. (NEVILLE et 
al.2016; EL-NAGGAR et al. 2017). Estudos têm evidenciado que cópias alteradas dos 
genes que atuam nas vias de reparo do DNA podem levar à progressão maligna pela 
sua perda de função, levando à tradução de proteínas alteradas. A desregulação de 
proteínas do reparo do DNA já tem sido evidenciada em diversas neoplasias benignas 
e malignas, sendo associada com comportamentos biológicos mais agressivos 
(SEIWERT et al., 2014; WHITAKER et al., 2017). Por sua vez, ainda não há estudos 
que tenham avaliado a expressão de proteínas de reparo do DNA em lesões 
odontogênicas, que comumente apresentam comportamento biológico heterogêneo. 
Alguns cistos e tumores como o ameloblastoma e ceratocisto odontogênico, 
respectivamente, geralmente apresentam agressivo comportamento biológico mais 
agressivo, além de recorrências frequentes e outros como o cisto dentígero, apresentam 
bom desfecho, quando tratado corretamente (LUO; LI, 2009; EL-NAGGAR et al., 2017; 
OSTERNE et al., 2017). Opresente estudo tem como objetivo avaliar retrospectivamente 
os casos de Ceratocisto Odontogênico e Ameloblastoma diagnosticados no Serviço de 
Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, além disso,levando em consideração a heterogeneidade do 
comportamento biológico das lesões odontogênicas e a ausência de estudos que 
tenham avaliado a expressão de proteínas envolvidas no reparo do DNA em lesões 
odontogênicas, este trabalho objetivou avaliar a imunoexpressão da proteína XRCC1 
da via BER em ameloblastomas e ceratocistos odontogênicos, visando contribuir com o 
melhor entendimento do papel desta proteína no desenvolvimento destas lesões. 
 
Metodologia 
 
1Considerações éticas A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de 
Ética em Pesquisa de Seres Humanos da UFRN, sendo aprovada através do parecer 
nº 2.535.458 2Caracterização do estudo O presente estudo consiste em uma análise 
descritiva, transversal e retrospectiva dos casos de Ceratocisto Odontogênico e 
Ameloblastomas, bem como de análise descritiva da imunoexpressão da proteína 
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XRCC1 nestas lesões. 3 Seleção da amostra Casos de ceratocistos odontogênicos e 
ameloblastomas diagnosticados e registrados no Serviço de Anatomia Patológica do 
Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
foram selecionados para o presente estudo em sua etapa de análise de dados clínicos. 
Destes, foram selecionados 30 casos de cada lesão para o estudo imuno-histoquímico. 
3.1Critérios de Inclusão e Exclusão Foram incluídos na amostra para o estudo imuno-
histoquímico, apenas os casos de ameloblastoma e ceratocistoodontogênico cujos 
blocos em parafina apresentavam quantidade suficiente de material ecomboa qualidade 
para realização desteestudo.Foram excluídos da amostra casos cujos prontuários não 
apresentavam os dados necessários para a realização do estudo clínico. 4Coleta de 
dados As informações clínicas de interesse para a presente pesquisa foram obtidas a 
partir dos prontuários arquivados no Serviço de Anatomia Patológica da UFRN. Os 
dados coletados foram: idade, gênero, etnia, localização anatômica, sintomatologia, 
tempo de duração, apresentação clínico-radiográfica, hipóteses diagnósticas, tipo de 
tratamento realizado e análise de possíveis recidivas, associação com a Síndrome do 
Carcinoma Nevoide Basocelular em casos de Ceratocisto. 5 Análise Morfológica e 
Imuno-histoquímica Para a realização do estudo morfológico, foram utilizadas lâminas 
de vidro contendo cortes de 5μm de espessura do material fixado em formol a 10% e 
incluído em parafina, corados pela técnica de rotina da Hematoxilina/Eosina e 
examinados sob microscopia de luz (microscópio Olympus CH30, Olympus Co.; Ltd., 
Japão). Foi realizada uma análise descritiva dos aspectos histopatológicos observados 
nas lesões objeto da presente pesquisa. Cortes histológicos com 3μm foram obtidos a 
partir de material fixado em formol e embebido em parafina e montados em lâminas de 
vidro previamente preparadas com organosilano (3-aminopropiltrietoxisilano, Sigma 
ChemicalCo., St Louis, MO, EUA) como adesivo. Os tecidos foram desparafinizados, 
reidratados e submetidos à recuperação antigênica com Trilogy (1: 100, Cell-Marque, 
CA, EUA) em panela de pressão Pascal (Dako, Carpinteria, CA, EUA) por 30 minutos. 
Em seguida, as secções de tecido foram imersas em 10 volumes de solução de peróxido 
de hidrogénio para bloquear a peroxidase endógena e depois incubadas com proteína 
block (ThermoScientific, Runcorn, UK) durante 5 minutos. Posteriormente, as secções 
de tecido foram incubadas com o seguinte anticorpo primário monoclonal: anti-XRCC-1 
(clone 33-2-5; ThermoScientific, Barrington, IL, EUA; 1: 1500; durante a noite). As 
secções foram então lavadas duas vezes em PBS e incubadas com o sistema de 
visualização HiDef (sistema de polímeros HiDefDetection ™ HRP, Cell-Marque, CA, 
EUA) à temperatura ambiente. As reações foram reveladas com 3,3'-diaminobenzidina 
(DAB + Substrato Líquido; Dako, Carpinteria, CA, EUA), resultando em um produto de 
coloração marrom. Finalmente, as secções de tecido foram coradas com hematoxilina 
de Mayer. Como controles positivos, foram utilizados espécimes de carcinoma de ovário 
humano para as reações com XRCC-1. Controles negativos foram realizados omitindo 
o anticorpo primário no protocolo descrito acima. Todas as lâminas foram digitalizadas 
em imagens de alta resolução usando um scanner digital (Pannoramic MIDI II, 
3DHISTECH, Budapeste, Hungria) e as imagens foram visualizadas pelo software 
PannoramicViewer 1.15.2 (3DHISTECH Kft.29-33, Budapeste, Hungria). A 
imunoexpressão de XRCC-1 foi analisada quantitativamente nas células 
parenquimatosas dos ameloblastomas e no revestimento epitelial dos 
ceratocistosodontogênicos. Adaptando a metodologia utilizada por Zhang et al. (2018), 
as cinco áreas de maior imunorreatividade para anti-XRCC-1 foram selecionadas ao 
longo do componente epitelial. Esses cinco campos foram fotografados digitalmente 
com uma ampliação de 400×, cada campo correspondendo a uma área de 0,0998mm2 
e as imagens foram transferidas para o software ImageJ® (Processamento e Análise de 
Imagens em Java, Instituto Nacional de Saúde Mental, Bethesda, Maryland, EUA). 
EUA). Células imunocoradas e negativas foram contadas em cada campo fotografado, 
e a porcentagem de células positivas em relação ao número total de células contadas 
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foi estabelecida para cada anticorpo. 6Análise dos dados Os dados obtidos foram 
digitados em planilhas eletrônicas no software Excel e posteriormente analisados 
descritivamente. Os resultados foram analisados usando o programa IBM 
SPSSStatistics 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EUA). A estatística descritiva foi utilizada 
para caracterização da amostra. Os percentuais de imunopositividade foram submetidos 
à análise de distribuição por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, que revelou 
ausência de distribuição normal. Assim, os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis 
(KW) e Mann-Whitney (U) foram realizados para comparar as porcentagens medianas 
de imunorreatividade entre os grupos de lesões. O nível de significância para todos os 
testes estatísticos foi estabelecido em 5% (p ≤ 0,05). 
 
Resultados e Discussões 
 
O presente estudo contou com 236 casos analisados através de dados clínico-
radiográficos e histopatológicos, dentre eles, 97 casos de ceratocisto odontogênico e 
139 de ameloblastoma. As variáveis analisadas para ambas as lesões foram: idade, 
etnia, gênero, localização, tempo de evolução, sintomatologia, tamanho, aspecto 
radiográfico, tipo de biópsia realizada e recidiva. Além dessas, a variável se sindrômico 
ou não, somente para os casos de ceratocisto odontogênico. O ceratocisto 
odontogênico é um cisto de desenvolvimento epitelial dos maxilares derivado do órgão 
do esmalte ou da lâmina dental, que corresponde, aproximadamente, a 11% de todos 
os cistos maxilares. Essa lesão comumente acomete a maxila e mandíbula, e podendo 
apresentar grande volume, porque possui significante poder de expansão, extensão 
dentro dos tecidos adjacentes e rápido crescimento (ACIOLE, et al. 2010).Quanto a 
localização, em nosso estudo a mais acometida foi a mandíbula (74 casos), seguida da 
maxila (9 casos) e por fim da lesão em maxila e mandíbula simultaneamente (2 casos), 
o que corrobora os estudos de diversos autores, como o de Chrcanovic e Gomes (2016) 
sobre o maior acometimento em mandíbula. Quanto à variável idade, pôde-se observar 
que a faixa etária mais acometida foi entre a segunda e terceira décadas de vida, 
corroborando os estudos de Gomes et al. (2016), onde a idade média de acometimento 
foi de 32,1 anos. No entanto, determinada lesão pode acometer diversas faixas, 
exemplo disso é o acometimento nos dados estudados em pacientes abaixo de 20 anos 
e acima de 60 anos. Com relação à etnia, a raça branca foi a mais acometida (51 casos) 
seguida da parda (27 casos). No gênero, foi observada uma ocorrência relativamente 
igual em ambos os sexos, com discreta tendência para o sexo masculino (48 casos), o 
que corroborou os estudos de Chrcanovicet al. (2016), em que a tendência seria pelo 
sexo masculino. No que diz respeito à sintomatologia, observa-se preponderância para 
lesão assintomática (33 casos), o que concorda com o trabalho de Souza et al. (2010). 
O tamanho desta lesão variou de milímetros a maiores que centímetros, com maior parte 
dos casos (13), com tamanho entre 1-3 cm. No que diz respeito ao aspecto radiográfico, 
observa-se uma relativa equidade entre os aspectos unilocular (24 casos) e multilocular 
(23 casos). Embora os estudos de Pinheiroet al. (2010), apontam para o aspecto 
unilocular ser mais prevalente. Contudo, em 17 casos não foi especificado o aspecto, 
se unilocular ou multilocular, o que poderia interferir nos resultados da pesquisa. Quanto 
à recidiva, o estudo mostrou que em 93 casos de ceratocisto odontogênico não houve 
recidiva, seguido de 4 casos onde a recidiva foi observada e 4 casos sem informações 
suficientes. Por fim, no que diz respeito a seu caráter sindrômico, observou-se que 
apenas 2 casos dentre todos analisados estavam relacionados com a síndrome do 
Carcinoma Nevoide Basocelular. O ameloblastoma constitui uma neoplasia intra-óssea 
de grande interesse, devido à frequência com que é relatada em diversos estudos e a 
capacidade que possui em invadir agressivamente a região maxilofacial podendo deixar 
sequelas mutilantes (BARROS, et al. 2007). Quanto à variável idade pôde-se observar 
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que a faixa etária mais acometida foi entre a segunda e terceira décadas de vida, 
corroborando com os estudos de Munizet al. (2014), onde afirma que a faixa etária mais 
acometida permeia entre segunda e terceira décadas de vida e entre terceira e quarta. 
Porém, este tumor pode acometer diversas faixas, como exemplifica o presente estudo 
com casos de acometimentos abaixo de 20 anos e acima de 60 anos. A raça branca foi 
a mais acometida (67 casos) seguida da parda (25 casos). No gênero foi observada 
uma ocorrência relativamente igual em ambos os sexos, com discreta tendência para o 
sexo feminino (68 casos), o que se contrapôs aos estudos de Pireset al. (2015), em que 
a tendência seria pelo sexo masculino. Quanto à localização, a mais acometida com 
grande vantagem foi a mandíbula (105 casos), corroborando os estudos de Munizet al. 
(2018). No que concerne a sintomatologia, observa-se preponderância para lesão 
assintomática (68 casos), o que corrobora o trabalho de Pires et al. (2014). O tamanho 
desta lesão variou de milímetros a maiores que 10 centímetros, com maior parte dos 
casos (28), com tamanho entre 1-3 cm. No que diz respeito ao aspecto radiográfico, 
observa-se que o aspecto multilocular obteve a maioria dos casos (34), o que afirma 
também nos estudos de Pires et al. (2014) e Costa et al. (2018). Porém em 35 casos 
não foi especificado o aspecto, se unilocular ou multilocular, o que poderia interferir nos 
resultados da pesquisa. Quanto à recidiva, o estudo mostrou que em 109 casos de 
ameloblastoma não houve recidiva, seguido de 20 casos que a recidiva foi observada. 
Na análise imuno-histoquímica (30 casos de CO e 30 casos de AME), a expressão de 
XRCC-1 nos AMEs revelou uma maior imunoexpressão dessas proteínas na camada 
periférica / ameloblástica e nas áreas sólidas. No revestimento epitelial dos COs, 
observou-se uma expressão variada para estas proteínas, sem padrão particular de 
distribuição nas diferentes camadas celulares. A imunoexpressão nuclear XRCC-1 foi 
observada em 27 AMEs (90,0%) e em 28 COs (93,33%) (Figura), enquanto que nenhum 
caso de AME ou CO apresentou marcação citoplasmática de XRCC-1.Não foram 
observadas diferenças estatisticamente significativas da expressão nuclear de XRCC-1 
entre COs e AMEs (p = 0,667). 
 
Conclusão 

 
Os resultados deste estudo sugerem um potencial envolvimento da proteína XRCC-1 
na patogênese das lesões odontogênicas epiteliais benignas, com destaque para 
aquelas com comportamento biológico mais agressivo.O ceratocisto odontogênico e 
ameloblastoma destacam- se entre lesões que acometem os ossos gnáticos. Desse 
modo, é imprescindível que o Cirurgião-Dentista conheça e análise as características 
dessas patologias, a fim de propiciar um diagnóstico correto e precoce, adequado 
tratamento e o mais favorável prognóstico para essas lesões. 
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TÍTULO: ChemoDay: Um sistema móvel de saúde para pacientes submetidos a 

quimioterapia oral. 

Resumo 

A taxa média de não adesão à terapia oral antineoplásica é estimada em cerca de 21%. 
O uso de aplicativos móveis pode ajudar o paciente a superar essas dificuldades e 
melhorar a adesão ao tratamento. Nós descrevemos o aplicativo móvel ChemoDay.O 
desenvolvimento do ChemoDay foi dividido em três passos. O primeiro passo envolveu 
uma pesquisa para estabelecer as necessidades dos pacientes que passam por 
tratamento em um centro oncológico e a definição dos objetivos e funções do aplicativo. 
A segunda etapa envolveu a elaboração e produção do conteúdo informativo, seleção 
da forma de mídia, a definição da estrutura de navegação e o design da interface. Na 
terceira etapa o ChemoDay foi desenvolvido.O aplicativo foi desenvolvido para 
orientações de cuidado no uso domiciliar de quimioterapia antineoplásica oral, 
informando sobre os medicamentos quimioterápicos orais, os esquemas posológicos, 
os mecanismos de ação e o controle dos efeitos colaterais. Tem como meta melhorar a 
comunicação do paciente com os profissionais de saúde, o monitoramento diário dos 
sintomas e esclarecer as dúvidas. O ChemoDay permite que os pacientes monitorem 
sua saúde e registrem seu próprio progresso clínico, histórico de tratamento e suas 
intercorrências. O aplicativo tem o potencial de ser uma ferramenta poderosa e 
amplamente utilizada, que vai fortalecer tanto a pesquisa quanto a prática clínica, bem 
como a adesão ao tratamento oncológico e a melhora da qualidade de vida dos 
pacientes. 
 
Palavras-chave: Pacientes oncológicos; aplicativos móveis; quimioterapia; câncer; 

TITLE: ChemoDay: a mobile care system for patients undergoing oral chemotherpy 

Abstract 

The average rate of non-adherence to oral anti-cancer therapy is estimated to be around 
21%. The use of mobile apps could help the patient to overcome those difficulties and 
improve the adherence to treatment. We describe the mobile app ChemoDay.The 
development of ChemoDay was divided into three steps. The first step involved a 
research to establish the needs of the patients going through treatment in a cancer 
center, and the definition of the aims and functions of the App. The second step involved 
the elaboration and production of informative content, selection of the media form, the 
definition of the navigation structure and the design of the interface (layout). In the third 
step, ChemoDay was developed. ChemoDay was developed for Nursing orientations in 
the use of oral anti-neoplastic chemotherapy at home, inform about the oral 
chemotherapy drugs, dose schedules, action mechanisms and control of side effects. It 
aims to improve patient communication with health professionals; monitor the symptoms 
diary; clarify uncertainties. ChemoDay allows for patients to monitor their health and 
record their own clinical progress, treatment history and their intercurrences; their own 
welfare perception; It can will prove to be a powerful and widely used tool, which will 
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enhance both research and clinical practice, as well as adherence to oncologic treatment 
and improve patients' quality of life. 
 
Keywords: Patient Compliance; Mobile Applications;cancer; chemotherpy 

Introdução 

O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, com 
aproximadamente 18,1 milhões de novos casos em 2018 e 9,6 milhões de mortes (1,2). 
Atualmente, há uma melhora nas taxas de sobrevivência devido aos avanços no 
diagnóstico e tratamento. Nesse contexto, a quimioterapia oral é um novo tratamento 
frequente recomendado. Alguns estudos mostram que cerca de 25% dos novos agentes 
antineoplásicos em desenvolvimento são medicamentos orais, e espera-se que, nos 
próximos anos, o número de medicamentos já existentes duplique. (3-6) 
 
Na prática oncológica, a adesão ao tratamento tem implicações significativas para o 
sucesso terapêutico e qualidade de vida relacionada à saúde e sua persistência é um 
fenômeno complexo e multifacetado. Apesar do aumento do uso de quimioterapia oral, 
a taxa média de não adesão à terapia oral anti-câncer é estimada em cerca de 21% e a 
baixa adesão ainda é uma barreira para a conclusão do tratamento. Embora seja 
evidente o impacto no resultado do tratamento, o número de estudos que abordam essa 
questão permanece surpreendentemente baixo (7). 
 
A adesão à terapia medicamentosa está relacionada a duas dimensões: (i) a adesão ao 
tratamento respeitando o tempo, a dosagem e a frequência dos medicamentos; e (ii) a 
persistência, desde o início da medicação até a conclusão da terapia (5). 
 
Muitos fatores podem afetar a adesão ao tratamento: administração inadequada dos 
medicamentos, esquemas de dosagem complexos, administração de outros agentes 
com potencial de interação medicamentosa, sincronização do tratamento em relação à 
ingestão de alimentos, custo do medicamento e efeitos colaterais desagradáveis. Além 
disso, condições comuns de saúde dos pacientes, como comprometimento visual e 
cognitivo, déficits de memória ou esquecimento, podem representar dificuldades 
adicionais (4,9-12). Esses fatores poderiam ser categorizados como fatores centrados 
no paciente, fatores relacionados à terapia, fatores sociais e econômicos, fatores do 
sistema de saúde e fatores da doença (8,9). Embora existam muitos métodos, como 
educação do paciente, ferramentas de lembrança, calendário, recipientes para os 
comprimidos, lembretes eletrônicos e aplicativos de smartphone (10-15) para aumentar 
a adesão do paciente, cada um com suas próprias vantagens e limites, um padrão ouro 
ainda não existe (7). 
 
Dispositivos móveis, telefones celulares e tablets representam uma presença 
significativa no dia a dia das pessoas e são quase onipresentes. Eles permitem o acesso 
a informações e serviços, independente de local e horário. Essa relação generalizada 
oferece um potencial significativo em diferentes áreas da prática, incluindo assistência 
médica. 
 
A mudança comportamental e o autogerenciamento de doenças agudas e crônicas 
podem ser promovidos por telefones celulares, que é uma tecnologia comumente usada 
em todo o mundo e tem o potencial de promover a adesão medicamentosa (16). No 
entanto, existem poucos aplicativos de smartphones para o gerenciamento de longo 
prazo da saúde de doenças crônicas (17,18). 
 
O uso de aplicativos para smartphones com foco no manejo de doenças crônicas (19) 
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é justificado pelos seguintes argumentos: falta de supervisão profissional para saber se 
os pacientes estão apropriadamente tomando a medicação prescrita em casa; os 
esquemas orais podem vir com esquemas de dosagem complicados ou múltiplas 
interações alimentares e medicamentosas que dificultam a adesão. (20,21). 
 
Embora a Organização Mundial de Saúde (22) enfatize a importância da adesão ao 
tratamento como uma das prioridades na atenção terciária, o Brasil não possui políticas 
públicas de saúdeque abordem a adesão às terapias oncológicas no Sistema Único de 
Saúde (SUS) (23). O objetivo deste artigo é apresentar uma aplicativo móvel para 
gerenciar o autocuidado de pacientes em uso de quimioterapia antineoplásica oral. 
 
Metodologia 
 
O Design Instrucional Contextualizado (DIC) foi escolhido para a metodologia de 
desenvolvimento de aplicação multimídia, que envolve uma proposta construtivista e 
consiste em ações intencionais de planejamento, desenvolvimento e implementação de 
situações didáticas específicas, incorporando mecanismos que favoreçam a 
contextualização (24). O aplicativo foi desenvolvido utilizando o framework ¹IONIC em 
sua 3ª versão, disponível para uso nas plataformas ANDROID ou IOS em suas versões 
atualizadas (Android 5.0 ou superior e IOS 11 ou superior). Criamos o aplicativo para 
download na Apple Store e no Google Play. O aplicativo ainda não está publicado e só 
pode ser testado em https://github.com/frankleiton/ChemoDay e como o aplicativo não 
está disponível para download no momento ainda não foram feitas melhorias. 
 
Essa ferramenta foi adaptada para a educação em saúde e a aplicação multimídia da 
plataforma móvel para o gerenciamento do autocuidado dos pacientes em uso de 
quimioterapia antineoplásica oral foi desenvolvida em três etapas, descritas abaixo. 
 
Primeira etapa 
 
A fase de análise envolveu a compreensão do problema, a caracterização do público-
alvo, a conclusão de uma avaliação e proposta de solução. O levantamento dos 
pacientes foi realizado em um centro de referência no tratamento do câncer no nordeste 
do Brasil. Em seguida, foram feitas busca de aplicativos na App Store e Play Store e 
uma busca na literatura foi realizada com mesh term (mesh - Medical Subject Headings) 
"Mobile Applications AND Drug Therapy" e "Mobile Applications and Cancer" na 
MEDLINE e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) . Os resultados obtidos permitiram definir 
os objetivos e funções do aplicativo, estebelecer os conteúdos para educação em 
saúde, a análise da infraestrutura tecnológica e a criação de um diagrama para guiar a 
construção da ferramenta. (Figura 1). 
 
Entrevistas com o público-alvo: 
Quatorze pacientes (21,5%) tinham entre 51 e 60 anos e 21 (32,3%) tinham entre 61 e 
70 anos. Do total, 49 (75,4%) eram do sexo feminino; 30 (46,2%) eram pardos e 30 
(46,2%) eram brancos. Quarenta e um (63,1%) tinham renda de um salário mínimo; 28 
(43,1%) tinham ensino fundamental incompleto; 39 (60%) tinham câncer de mama, 8 
(12,3%) tinham câncer de próstata, 4 (6,2%) leucemia, 4 (6,2%) câncer de pulmão. 
Todos os pacientes utilizaram medicação oral para controle do câncer, 61 (93,8%) foram 
orientados pelo médico para a administração segura do medicamento e 2 (3,1%) pela 
recepcionista. 
 
Na avaliação da fluência digital, 53 (81,5%) pacientes possuíam celular; Marcas: 
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Samsung 20 (37,8%), Nokia 13 (24,5%), LG 8 (15,1%), Motorola 4 (7,5%) e Apple 2 
(3,8%). De acordo com a utilidade do celular: whatsApp (49,1%), Facebook e Instagram 
(49,1%), Fotos (34%), E-mail (20,8%), sites de navegação (26,4%), fazer ligações 
(100%). 
 
No contexto de dificuldades no uso domiciliar da quimioterapia, houve relatos de 
acompanhamento inadequado da terapêutica prescrita pelo médico, bem como  o 
esquecimento, erro no momento da administração do medicamento, além da 
administração da dose errada. 
 
 
Busca dos aplicativos: 
Os termos "Chemotherapy" e "Drug Therapy" foram usados em Português e Inglês, 
respectivamente, na App Store e Play Store. Encontraram-se 29 aplicações, mas 
apenas três preencheram os critérios de inclusão (usado para administração de 
quimioterapia oral, fácil de usar e excelente designer).  

Registros identificados por meio de pesquisas em bancos de dados: 
 
Uma pesquisa na literatura MEDLINE e BVS foi realizada para a base teórica do 
aplicativo. As combinações "Mobile Applications AND Drug Therapy" e "Mobile 
Applications AND Cancer" foram utilizadas isoladamente, com um total de 242 artigos, 
mas apenas 23 foram utilizados como subsídios para a construção do Aplicativo, uma 
vez que os demais não atenderam aos principais critério de inclusão: ser um artigo 
focado no desenvolvimento de aplicativos voltado para o autocuidado em oncologia. 
 
Segunda etapa 
 
A fase de design envolveu o planejamento e a produção do conteúdo, definição dos 
tópicos da redação sobre educação em saúde, seleção das formas de mídia e o design 
da interface (layout). Utilizou-se o uso de imagens e texto estruturados em tópicos e 
conectados por hipertexto (links). 
 
Terceira etapa 
 
A fase de Desenvolvimento incluiu a seleção das ferramentas da aplicação multimídia 
(25), a definição da estrutura de navegação e o planejamento da configuração dos 
ambientes. O aplicativo foi desenvolvido sob a plataforma https://ionicframework.com . 
Em resumo, o Ionic é uma estrutura para o desenvolvimento de aplicativos móveis que 
visa criar aplicativos híbridos rápidos e fáceis de desenvolver. Aplicativos híbridos são 
aplicativos executados no smartphone WebView, onde com apenas um código de 
desenvolvimento é possível gerar um aplicativo para todas as plataformas móveis 
existentes, como Android, Iphone, Windows Phone. 
 
O sistema desenvolvido é classificado como um aplicativo de "Gerenciamento de 
Doenças: fornecendo informações e ferramentas para lidar com os aspectos médicos, 
comportamentais ou emocionais do câncer", bem como um aplicativo de "Apoio: 
fornecendo acesso a assistência de pares ou assistência profissional" (14) . 
 
O aplicativo móvel oferece uma combinação de ferramentas para auxiliar no 
gerenciamento do câncer: dados de retorno do paciente a uma farmácia para receber 
os medicamentos (por exemplo, organizadores de compromissos ou lembretes); listas 
de contatos da equipe; diário de quimioterapia (comentários negativos, sintomas, 
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dúvidas, cuidados de enfermagem); Auto-monitorização dos sintomas ou consumo de 
medicamentos (por exemplo, através de formulários ou registos diários); lembrete de 
acordo com a prescrição médica, para fazer um som na hora certa; orientações médicas 
e de enfermagem para uso de quimioterápicos orais em casa; mensagens educativas 
para programas preventivos de saúde ou atividades de autogestão. 
 
Resultados e Discussões 

 

Resultados 

Descrevemos o desenvolvimento do ChemoDay, o aplicativo móvel que permite ao 
paciente gerenciar seu tratamento oncológico, bem como armazenar dados e fornecer 
melhor comunicação com seu médico ou outros profissionais de saúde. 

O ChemoDay permite que o paciente faça login em um smartphone ou tablet e acesse 
ou gerencie dados em uma plataforma uniforme. Os dados podem ser adicionados 
quando os usuários estão off-line e sincronizados on-line. Apenas o idioma Inglês é 
atualmente suportado pelo ChemoDay, mas o suporte para os idiomas Português e 
Espanhol está planejado. 

As funcionalidades do ChemoDay permitem que os usuários visualizem, pesquisem e 
gerenciem seu tratamento oncológico, tudo relacionado aos dados clínicos do paciente. 
Isso representa um recurso potencialmente poderoso para a comunicação dos 
profissionais de saúde com o paciente, pois as intercorrências podem ser registradas 
diariamente, bem como dúvidas quanto ao tratamento, estado de espírito, agendamento 
de consultas para o tratamento e dispensação da data do medicamento, e esses são 
apenas alguns exemplos. (Tabela 1) 

Dadas as características do aplicativo, acreditamos que o ChemoDay tem o potencial 
de melhorar a adesão ao tratamento do câncer, porque lembra o paciente da hora de 
tomar o remédio e auxilia no gerenciamento dos cuidados. 

Um cuidado especial foi dado aos elementos de design do ChemoDay para garantir uma 
interface de usuário intuitiva e fácil de aprender. O layout desenvolvido foi simples, para 
facilitar o conforto do usuário com o sistema (26). (Figura 3) 

O peso e a altura são dados na tela de registro. Essas informações podem ser usadas 
para calcular a dose de quimioterapia (27). (Figura 4) 

Neste aplicativo, o paciente receberá educação em saúde, pois é bem conhecido que a 
educação do paciente, o monitoramento e o envolvimento da família ou do cuidador 
podem melhorar a adesão dos pacientes em tratamento (4). (Figura 5) 

Outra atualização do Chemoday é manter um calendário de compromissos atualizado. 
Assim, o celular lembrará (28,29) a hora e a data da consulta que o paciente irá realizar, 
evitando a perda da consulta (28). 

O cuidado na administração de medicamentos é essencial para a segurança do paciente 
(30-32). Portanto, esse aplicativo disponibilizará essa função para seus usuários. 
(Figura 6) 
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Pacientes com depressão, comportamento não confiável, falta de motivação no passado 
ou com história de auto-modulação de outras medicações são mais frágeis e precisam 
de mais atenção para estimular uma auto administração precisa das terapias orais 
(7,9,33- 36). Portanto, a equipe de saúde deve estar atenta a essas questões de adesão, 
a fim de identificar potenciais pacientes não aderentes e implementar possíveis 
intervenções de eficácia. 

Discussão 

A adesão ao tratamento continua sendo essencial para o sucesso do tratamento de 
doenças. O problema da não adesão ao tratamento é relatado em aproximadamente 
50% dos pacientes com doenças crônicas, levando a resultados insatisfatórios, menor 
bem estar dos pacientes e aumento de custos diretos e indiretos (1). 

A disponibilidade de novas tecnologias poderia representar uma possível maneira de 
melhorar o engajamento e a adesão dos pacientes em uma intervenção real de saúde 
por celular, permitindo o desenvolvimento do autocuidado. Em um estudo australiano 
de alta qualidade, pessoas com tumores cerebrais obtiveram a utilidade de apoio 
psicológico por telefone. Dos quatro participantes, dois deles demonstraram ganhos 
significativos em saúde mental (depressão e / ou ansiedade) e diminuição significativa 
nos níveis de desamparo (p <0,05). 

Todos os participantes relataram melhora na qualidade de vida pós-tratamento (37). 
Neste contexto, o Chemoday foi apresentado. Ele lembra o paciente da hora de tomar 
o remédio. Portanto, há melhor manejo dos sintomas e, consequentemente, melhor 
qualidade de vida (12).O lembrete permite uma melhor aderência. 

Em um estudo desenvolvido pela Universidade de Utah, com o uso de um aplicativo de 
smartphone para estimular a adesão à medicação oral entre adolescentes e adultos 
jovens com câncer, constatou-se que quase todos os participantes usaram a aplicação 
pelo menos uma vez. Mais da metade relatou que eles tomaram seus medicamentos 
imediatamente quando receberam lembretes e isso foi útil para estimular a tomada de 
medicação (38). 

No entanto, a gravidade do diagnóstico de pacientes com câncer pressupõe maior 
adesão aos tratamentos, mas essa afirmação não foi demonstrada com estudos 
metodologicamente relevantes. Tem sido demonstrado que a falta de adesão ao 
tratamento antineoplásico oral pode ser um problema importante com impacto na 
eficácia do tratamento (10). Em Tóquio, a proporção de adesão aos medicamentos de 
quimioterapia oral entre os pacientes com câncer gastroenterológico foi de 56,4% (39). 

A adesão inadequada à medicação pode causar alterações na relação risco-benefício, 
resultando em benefícios reduzidos, riscos aumentados ou ambos, e está 
significativamente associada a desfechos clínicos adversos e a custos mais altos com 
a saúde (38-41). 

O cuidado farmacêutico tem sido demonstrado em vários estudos para melhorar a 
adesão, com estratégias educacionais que têm o maior impacto (38). O diálogo 
colaborativo, o material educacional individualizado e o relacionamento 
provedor/paciente podem ajudar os pacientes a superar a falta de adesão a novas 
terapias anticâncer orais (4). 
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Ao usar o aplicativo para melhorar a adesão ao tratamento, é necessário ter cuidado 
com o layout. A literatura mostra exemplos anteriores de aplicativos móveis usados para 
o gerenciamento de pacientes com câncer e descobriu que a facilidade de uso é de 
importância central para os usuários finais, em particular um layout intuitivo dos 
principais elementos da interface do usuário (13,26). 

É necessário inserir peso e altura, pois muitos hospitais usam para calcular a dose de 
quimioterapia. Apesar da imprecisão da dosagem de acordo com a área de superfície 
corporal. É importante que os métodos para um cálculo mais preciso da dose sejam 
determinados com base nos processos conhecidos de eliminação de drogas para 
quimioterapia citotóxica (27). Portanto, peso e altura são necessários neste registro, 
pois, além disso, o paciente pode gerenciar a perda ou ganho de peso. 

Manter um calendário de consulta atualizado é um recurso deste aplicativo. Estudos 
mostram que entre 23% e 34% dos atendimentos ambulatoriais são perdidos 
anualmente. Duas razões principais dadas para perder um compromisso incluem 
problemas de transporte (28%) e esquecimento (26%). Assim, os pacientes que faltam 
consultas médicas têm resultados de saúde mais baixos. Além disso, as consultas 
médicas perdidas resultam em custos desnecessários. Portanto, os lembretes de 
consultas centrados no paciente podem melhorar o comparecimento às consultas (28). 

A integração do ChemoDay com um despertador poderia ajudar a aumentar a adesão 
ao tratamento e reduzir a falta de visitas clínicas (21). Essas funcionalidades ajudam o 
paciente a evitar conduta inadequada devido à falta de preparo para os efeitos colaterais 
e à falta de familiaridade com as possíveis técnicas para atenuar a toxicidade dos 
medicamentos (29, 42, 43). 

Em um estudo, um dos pacientes em uso de hidroxiureia relatou que após um mês de 
administração do medicamento com leite em vez de água, ele constatou que seus testes 
pioraram e, após consultar o farmacêutico, descobriu que a administração correta era 
com água (30). Diante disso, ele procedeu corretamente a partir desse momento de 
orientação e apresentou melhora no exame posterior. Quando identificamos problemas 
como esse na administração de medicamentos, conseguimos evitar que a terapia eficaz 
fosse substituída por outras classes de drogas, esgotando as possibilidades 
terapêuticas ou aumentando as doses excessivas de drogas potencialmente perigosas; 
Portanto, as práticas oncológicas devem desenvolver procedimentos padronizados para 
educar os pacientes (6, 43). 

Dessa maneira, essa funcionalidade do ChemoDay é importante porque permite um 
aumento na segurança do processo de administração de medicamentos. Além disso, 
promove a educação do paciente quanto ao correto consumo, dosagem e 
armazenamento de medicamentos, oferece informações para amenizar os efeitos 
colaterais e as principais interações medicamentosas, incentivando, também, o uso de 
estratégias para combater fatores de não adesão, como o esquecimento. (11,32,43). 

Uma das principais causas de não adesão aos tratamentos de câncer bucal é a 
depressão (33). A depressão e o número de diferentes medicamentos parecem ter um 
efeito negativo na adesão (36). No estudo, a falta de adesão foi identificada em 46,43% 
dos participantes (35). Portanto, é necessário questionar o humor do paciente. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2260 

 

Como o uso da quimioterapia oral continua a aumentar, a questão da adesão do 
paciente é um aspecto preocupante do tratamento do câncer. Além disso, estudos 
baseados em aplicativos são o futuro da pesquisa médica (44). 

 
Conclusão 

 

A tecnologia de comunicação moderna pode ser usada para melhorar tanto o 
autocuidado quanto o gerenciamento de pacientes a longa distância. Acreditamos que 
o ChemoDay fornece uma ferramenta segura, confiável e fácil de usar para que os 
pacientes monitorem sua própria saúde e registrem seu progresso clínico, histórico de 
tratamento, suas intercorrências e percepção de bem-estar. Outras funcionalidades 
importantes são o gerenciamento do estoque de medicamentos, informações a respeito 
do uso da medicação e cuidados de com manipulação e armazenamento, bem como o 
agendamento de consultas. Acreditamos que o ChemoDay se mostrará uma ferramenta 
poderosa e amplamente utilizada, que irá melhor tanto a pesquisa quanto a prática 
clínica, além de potencializar a adesão ao tratamento oncológico e à qualidade de vida 
dos pacientes. Para concluir, a adesão a novas terapias orais é uma questão importante 
e a pesquisa e o desenvolvimento focados nas necessidades do paciente são 
necessários para melhorar a adesão a longo prazo na prática oncológica. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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TÍTULO: ANALISAR O EFEITO DAS PRATICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS NA 

COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS E OU ATIVOS 

COM OU SEM DEFICIÊNCIAS DA UFRN. 

Resumo 

 

A biodanza, assim como o pilates de solo e a antiginástica são formas práticas corporais 
integrativas que ampliam a qualidade de vida do idoso no âmbito corporal (por trabalhar 
o corpo) e mental, por ser uma atividade realizada em grupo que promovem o convívio 
social. Sabendo dos benefícios causados por tais práticas, o presente trabalho tem 
como objetivo de avaliar os benefícios da biodanza, atrelado a outras práticas corporais, 
no tratamento de servidores aposentados com problemas osteoarticulares, assim como 
resultados na composição corporal da população. 

 

A pesquisa será composta por 20 voluntários, 10 compondo o grupo controle e 10 
compostos por servidores com problemas osteoarticulares. A composição corporal será 
avaliada pelo aparelho DEXA. 

 

A partir de resultados benéficos encontrado na literatura, com doenças cardiovasculares 
e fibromialgia, espera-se que aconteça uma melhora na qualidade de vida dos 
participantes relacionado a melhora do condicionamento físico e bem está. 

 
 
Palavras-chave: Biodanza; Práticas corporais integrativas; Saúde coletiva 

TITLE: ANALYZE THE EFFECT OF INTEGRATIVE BODY PRACTICES ON THE BODY 
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Biodanza, as well as soil pilates and anti-gymnastics are integrative body practical forms 
that increase the quality of life of the elderly in the body (by working the body) and mental, 
as it is a group activity that promotes social life. Knowing the benefits caused by such 
practices, this paper aims to evaluate the benefits of biodanza, linked to other body 
practices, in the treatment of retired employees with osteoarticular problems, as well as 
results in the body composition of the population. 

 

The research will consist of 20 volunteers, 10 composing the control group and 10 
composed of servers with osteoarticular problems. Body composition will be evaluated 
by the DEXA appliance. 

 

From the beneficial results found in the literature, with cardiovascular disease and 
fibromyalgia, it is expected that an improvement in the participants' quality of life related 
to the improvement of physical fitness and well-being is expected. 

 
 
Keywords: Biodanza; Integrative body practices; Public health 

Introdução 

As práticas corporais integrativas tratam-se atividades que visam melhorar as saúde dos 
indivíduos através de atividades que envolvam a atividade corporal e mental. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula, desde o final da década de 70, a 
implantação dessas práticas como Complementar e Alternativa nos Sistemas de Saúde. 
(WHO, 2019). 

Na terceira idade as práticas de atividades físicas em grupo são importantes pois o idoso 
tende ao isolamento social após a aposentadoria. Paralelamente, observa-se a 
transição epidemiológica, expressa pelo aumento crescente de doenças crônico-
degenerativas nessa faixa etária, aumentando também a necessidade de serviços de 
atenção à saúde dos idosos. 

A biodanza, assim como o pilates de solo e a antiginástica são formas práticas corporais 
integrativas que ampliam a qualidade de vida do idoso no âmbito corporal (por trabalhar 
o corpo) e mental, por ser uma atividade realizada em grupo que promovem o convívio 
social (D’ALENCAR et al., 2008). 

Sabendo dos benefícios causados por tais práticas, o presente trabalho tem como 
objetivo de avaliar os benefícios da biodanza, atrelado a outras práticas corporais, no 
tratamento de servidores aposentados com problemas osteoarticulares, assim como 
resultados na composição corporal da população. 

 
Metodologia 
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A pesquisa será composta por 20 voluntários, 10 compondo o grupo controle e 10 
compostos por servidores com problemas osteoarticulares. Está dentro do critério de 
inclusão ser funcionário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estar de 
acordo com os dias e horários da realização do protocolo e está de acordo com o “TCLE” 
. 

As atividades acontecerão no Departamento de Educação física por 8 semanas, nas 
segundas e quartas. No primeiro mês será trabalhado nas segundas-feiras a biodanza 
e nas quartas-feiras a antiginástica. No segundo mês será trabalhado nas segundas-
feiras a biodanza e nas quartas-feiras o pilates de solo. 

A Composição Corporal será avaliada pelo método indireto DEXA, cujo procedimento 
consiste na utilização de raios X como fonte de energia radiante pela emissão de fótons. 
Os feixes de fótons são dirigidos ao corpo do avaliado e ocorrem interações atômicas 
com os elementos constituintes dos tecidos orgânicos. A avaliação do teste dura em 
torno de 30 minutos e deve-se levar em conta a estatura, o peso do avaliado e a 
espessura transversa do corpo do avaliado. A superfície de apoio dos equipamentos 
apresenta dimensões próximas de 190 cm x 60 cm. 

 
Resultados e Discussões 

 

Estudos vêm mostrando que a pratica da biodanza possui resultados favoráveis a 
saúde. Fu. Mostrou que em três meses de intervenção foi possível reduzir as dores 
ligadas a fibromialgia, como também melhorar a composição corporal (ref 2). 

Trabalhos preliminares realizados por Cantos et. al (2003 e 2004) e Melo et. al (2004) 
com esses pacientes, mostraram que a biodanza poderia reduzir a ansiedade, 
favorecendo no processo de harmonia, de repouso, de serenidade e de interiorização 
do indivíduo. Em estudo Cantos et al. (2005), associa a melhora da saúde 
cardiovascular a biodanza devido a diminuição do estresse na população estudada. 

 
Conclusão 

 

A partir de resultados benéficos espera-se que aconteça uma melhora na qualidade de 
vida dos participantes relacionado a melhora do condicionamento físico e bem está. 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar e dietético de macronutrientes em pacientes 

oncológicos hospitalizados 

Resumo 

OBJETIVO: Avaliar o consumo alimentar e dietético de macronutrientes de pacientes 
oncológicos hospitalizados. METODOLOGIA: O estudo foi realizado na enfermaria da 
Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) da Onco-Hematologia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL – UFRN). Participaram pacientes adultos e 
idosos, com diagnóstico positivo de câncer. O registro do consumo alimentar e dietético 
foi realizado a partir do recordatório 24 horas. Os dados foram analisados por meio do 
software DietSmart® (São Paulo, Brasil). Foram analisados o conteúdo de 
macronutrientes e fibras. Os dados foram categorizados em possivelmente adequado e 
possivelmente inadequado de acordo com os parâmetros definidos pela IOM (2006) e 
BRASIL (2016). RESULTADOS: Participaram 58 indivíduos, 56,8% do sexo feminino e 
48,2% de idosos. Dentre os participantes 76% deles estavam realizando tratamentos 
simultâneos para a doença. Quanto ao consumo alimentar, os pacientes apresentaram 
consumo inadequado de fibras apenas no sexo masculino, e consumo inadequado de 
proteína em ambos os sexos. CONCLUSÃO: Foi identificado um consumo médio 
possivelmente adequado de todos os macronutrientes e um baixo consumo de proteínas 
e fibras. Desta forma, reforça-se a necessidade de acompanhamento nutricional 
constante para evitar possíveis déficits nutricionais e, melhor tolerabilidade do 
tratamento. 
 
Palavras-chave: câncer, consumo alimentar, macronutrientes, proteína. 

TITLE: Evaluation of food and dietary intake of macronutrients in hospitalized cancer 

patients 

Abstract 

OBJECTIVE: To evaluate the food and dietary intake of macronutrients in hospitalized 
cancer patients. METHODOLOGY: The study was carried out in the Onco-Hematology 
High Complex Care Unit (UNACON) ward of the Onofre Lopes University Hospital 
(HUOL - UFRN). Participated adult and elderly patients, with positive diagnosis of 
cancer. Food and dietary intake was recorded from the 24-hour recall. Data were 
analyzed using DietSmart® software (São Paulo, Brazil). The content of macronutrients 
and fibers was analyzed. Data were categorized as possibly adequate and possibly 
inadequate according to the parameters defined by IOM (2006) and BRAZIL (2016). 
RESULTS: 58 individuals participated, 56.8% female and 48.2% elderly. Among the 
participants, 76% of them were undergoing simultaneous treatments for the disease. 
Regarding food intake, patients had inadequate fiber intake only in males, and 
inadequate protein intake in both sexes. CONCLUSION: A possibly adequate average 
intake of all macronutrients and a low protein and fiber intake were identified. Thus, the 
need for constant nutritional monitoring is reinforced to avoid possible nutritional deficits 
and better tolerability of treatment. 
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Keywords: cancer, food consumption, macronutrients, protein 

Introdução 
1. INTRODUÇÃO Câncer é o nome de um conjunto de doenças que apresentam, em 
comum, o crescimento desordenado das células do corpo, em consequência da perda 
da sua capacidade funcional celular e a de morte celular programada, tornando-se uma 
célula imortal, com potencial de invadir tecidos e órgãos vizinhos, podendo se espalhar 
para outras regiões do corpo, formando metástases. As causas do câncer são variadas, 
podendo ter sua origem de fatores genéticos, ambientais ou por hábitos de vida, sendo 
que apenas 20% desses casos estão relacionados à herança biológica dos indivíduos 
(BRASIL, 2018). A oncogênese é o nome dado ao processo de formação de uma célula 
cancerígena, no qual três estágios distintos fazem parte desse processo, podendo levar 
anos para multiplicação celular e formação de um tumor visível. As etapas de formação 
apresentam a seguinte ordem: o estágio de iniciação no qual a célula sofre a ação de 
agentes cancerígenos, alterando geneticamente o material celular e tornando-a 
preparada para a ação do segundo grupo de agentes cancerígenos; o segundo estágio 
é denominado de promoção que corresponde à ação dos agentes oncopromotores 
sobre a célula já alterada. Nesse estágio, cessada a exposição a esses agentes o 
processo ainda pode ser revertido. No último estágio, a progressão, ocorre à 
multiplicação celular de forma descontrolada e esta passa a ter uma característica 
irreversível, evoluindo até as primeiras manifestações clínicas da doença (BRASIL, 
2017; FIGARELLA-BRANGER, et al. 2010). Para o tratamento do câncer pode ser 
escolhido um procedimento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico ou um transplante 
de medula óssea. Normalmente, os tratamentos para doença provocam algum tipo de 
impacto nutricional, e a desnutrição é uma condição frequente nesses pacientes, ora 
em consequência da má alimentação motivada pelo tratamento, ou pela mudança 
metabólica no organismo, necessitando de um acompanhamento nutricional adequado, 
de forma a retardar esse processo (DALLACOSTA, et al. 2017; BRASIL, 2019). Souza, 
et al. (2017), expõe em seu estudo um grau de prevalência de desnutrição na avaliação 
antropométrica de pacientes oncológicos hospitalizados, justificando um 
acompanhamento nutricional adequado e precoce. Santos (2015), afirma em seu estudo 
a necessidade de uma intervenção nutricional em pacientes oncológicos, uma vez que, 
o percentual de desnutrição grave ou moderada margeia em torno de 50% na maioria 
dos casos em tratamento, sendo de suma importância avaliar o consumo alimentar de 
cada paciente, estimando a ingestão calórica destes, associada à avaliação 
antropométrica, como também o uso de instrumento de triagem para pacientes 
oncológicos de forma a proporcionar uma melhora da qualidade de vida desses 
pacientes, além de possibilitar maior resistência aos tratamentos. Por tal motivo, é 
extremamente importante identificar o estado nutricional de pacientes oncológicos, 
contribuindo para a promoção de uma melhor qualidade de vida, de forma a 
disponibilizar dados para o auxilio a um direcionamento dietético adequado e 
individualizado. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o consumo alimentar 
e dietético de macronutrientes de pacientes oncológicos hospitalizados. 
 
Metodologia 
 
2. METODOLOGIA 2.1 Aspectos éticos e delineamento do estudo O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
(parecer n. 2.404.828). O estudo foi realizado na enfermaria da Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade (UNACON) da Onco-Hematologia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL – UFRN). 2.2 Sujeitos Foram convidados pacientes adultos e 
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idosos, de ambos os sexos, com diagnóstico positivo de câncer confirmado por biopsia, 
no qual após a aceitação do convite foi realizada uma explicação detalhada do projeto 
e solicitada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e no 
caso de pacientes não alfabetizados foi utilizado carimbo para registro da digital. 
Pacientes que faziam o uso contínuo de corticoterapia foram excluídos do estudo. 2.3 
Caracterização dos pacientes As coletas foram realizadas com o uso de um questionário 
específico, onde foram realizadas perguntas sobre dados pessoais, entre eles, idade, 
sexo e escolaridade. Os pacientes foram questionados sobre o período de descoberta 
da doença, o tratamento realizado e a presença de comorbidades. Também foi 
perguntado sobre o estilo de vida adotado, como o consumo e frequência no uso de 
bebida alcoólica e tabagismo. 2.4 Avaliação do consumo alimentar e dietético O registro 
do consumo alimentar e dietético foi realizado no primeiro contato com o voluntário, a 
partir da realização do recordatório 24 horas (R24h), onde, de forma qualitativa e 
quantitativa, os pacientes relataram os alimentos consumidos no dia anterior, baseando-
se em suas memórias. Em casos de dificuldades de relatar a quantidade consumida por 
porção, foi mostrado um álbum fotográfico com as porções alimentares, contendo as 
medidas caseiras e a gramaturas correspondentes (TOMITA, 2002). Após 45 dias, foi 
realizado um novo contato, por meio telefônico, para aplicação de um novo R24 h. Os 
dados referentes ao consumo alimentar e dietético foram analisados por meio do 
software DietSmart® (São Paulo, Brasil) com a adição de preparações e alimentos à 
base de dados conforme necessário, sendo utilizadas a Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) e a do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Foram analisados o conteúdo energético, 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, ácidos graxos saturados e polinsaturados e 
fibras. Posteriormente, os dados foram categorizados em possivelmente adequado e 
possivelmente inadequado de acordo com os parâmetros definidos pela Instituto of 
Medicine – IOM - (2006) e BRASIL (2016). 
 
Resultados e Discussões 
 
3. RESULTADOS O estudo contou com a participação de 58 indivíduos, sendo 56,8% 
do sexo feminino e 48,2% de idosos. Em relação ao tempo de diagnostico 24% tiveram 
diagnóstico entre 1 e 3 meses antes do período de coleta dos dados e 21% conheciam 
seu diagnostico há mais de 12 meses. De todos os pacientes, 60% estavam em 
tratamento quimioterápico e 35% passaram por procedimento cirúrgico. Dentre os 
pacientes, 76% deles estavam realizando tratamentos simultâneos para a doença. 
Quanto ao consumo alimentar, o valor médio energético ficou em aproximadamente 993 
kcal total. Conforme os valores diários de referência para o consumo dos 
macronutrientes de acordo com a IOM 2006 e INCA 2016. Os valores médios de 
consumo de macronutrientes e fibras de acordo com o estágio de vida e sexo, foram: 
homens e mulheres de 18 > 70 anos: - Proteína: média 0,77g/kg/d (possivelmente 
inadequado); - carboidrato: média 138,57 (possivelmente adequado); - lipídios totais: 
média 25 (possivelmente adequado); ácido graxo polinsaturado: média 4,9 
(possivelmente adequado); fibras média 35,64 e 25,96 para 19 - 50 anos de idade e 51 
> 70 anos de idade, respectivamente. Ficando o consumo de fibras inadequado para o 
sexo masculino. 4. DISCUSSÃO O maior percentual de participantes da pesquisa foi 
representado por pacientes realizando mais de um tratamento. Os pacientes 
hospitalizados iniciavam o acompanhamento nutricional individual assim que eram 
internados e, após a alta hospitalar, os pacientes continuavam o acompanhamento 
nutricional ambulatorial. Quanto ao consumo de macronutrientes, esse varia de acordo 
com a condição do paciente, diferenciando entre pacientes críticos, pré e pós-cirúrgico, 
pacientes com risco da síndrome de realimentação, pacientes obesos ou que 
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necessitam manter o peso, ganhar peso ou com repleção. Contudo, o cálculo para o 
consumo diário de calorias, exceto para pacientes com risco da síndrome de 
realimentação, os valores variam entre 20 e 45 Kcal/Kg/Dia (BRASIL, 2016). Em relação 
ao consumo de proteínas às referências têm tradicionalmente sugerido quantidades 
similares para todos os adultos, sem considerar idade ou sexo, o valor estabelecido é 
de 0,8 g/kg de peso atual/dia. Esse tipo de recomendação não considera mudanças no 
metabolismo, na imunidade, nos níveis hormonais ou na progressiva fragilidade 
relacionados à idade. Contudo, uma maior ingestão diária de proteínas se mostra 
benéfica para manter a saúde, promovendo a recuperação e mantendo a funcionalidade 
em idosos, devendo também ser considerados os objetivos terapêuticos relacionados à 
doença, ao tratamento e às condições nutricionais atuais (BAUER et al., 2013). Sendo 
assim, de acordo com a recomendação de BRASIL 2016, para paciente oncológico 
crítico adulto e idoso com estresse moderado ou grave, o consumo médio para proteína 
prevê um valor de 1,5 a 2,0 g/kg de peso atual/dia, esse valor quando comparado com 
a média consumida entre os pacientes, identificou que os participantes se encontravam 
com o consumo inadequado de proteína, com média de 0,77g/kg/d. O consumo de 
carboidrato, lipídios totais e ácido graxo polinsaturado, se classificou em possível 
adequação entre os pacientes de acordo com a IOM 2006. O consumo de fibras esteve 
possivelmente adequado somente entre o sexo feminino, no sexo masculino, entre as 
duas faixas etárias identificadas, o consumo ficou possivelmente inadequado. 
Cattafesta, et al. (2014), em seu estudo que avaliou o consumo alimentar de pacientes 
com câncer de mama, identificou que o consumo médio de macronutrientes ficou 
adequado entre os pacientes que passaram por intervenção nutricional, proporcionando 
manutenção no controle de peso. Contudo, quanto ao consumo de fibras, não houve a 
quantificação desse consumo, mas foi observado que mais da metade dos pacientes 
consumiam quantidades inadequadas de fibras. No estudo de Souza et al. (2017), que 
avaliou o estado nutricional, consumo alimentar e capacidade funcional de pacientes 
oncológicos, identificou que o consumo médio relativo de macronutrientes encontrava-
se dentro dos parâmetros da recomendação propostos pela IOM (1997-2010). No 
entanto, nessa pesquisa também foi observado um consumo médio inadequado de 
fibras. Nos dois estudos apresentados, foi identificado um consumo médio 
possivelmente adequado de todos os macronutrientes e uma possível inadequação para 
fibras, de acordo com as recomendações da IOM 2006. No presente estudo, o consumo 
de macronutrientes e fibras, quando comparados aos valores de referência da IOM 
2006, os resultados se encontram equivalentes aos dos estudos apresentados, no 
entanto se avaliados com base no consenso de nutrição oncológica o consumo proteico 
se classificará abaixo da recomendação esperada para a condição clínica dos 
pacientes. Em pacientes oncológicos, devido à gravidade da própria doença, o 
consenso enfatiza que energia e proteína não podem deixar de serem priorizados, uma 
vez que tais medidas proporcionam maiores chances de melhores resultados ao 
tratamento da doença. Essas medidas impõe a necessidade da apresentação de 
variadas recomendações como meta de ingestão entre os pacientes. Quanto ao 
consumo inadequado de fibras existe uma evidência da deficiência de ingestão 
adequada de grupos alimentares entre pacientes oncológicos, devido às alterações 
metabólicas e digestivas inerentes ao tratamento antineoplásico, e que o consumo baixo 
de fibras é uma característica comum da população brasileira, independente da sua 
condição de saúde. Necessitando, com isso, de políticas dirigidas para estimular a 
ingestão de frutas, verduras e cereais integrais (MAGALHÃES, et. al. 2016). Por fim, 
mesmo com uma média de consumo adequada para a recomendação da IOM (2006), 
exceto para consumo proteico, de acordo com dados de BRASIL (2016), ficou evidente 
a necessidade de um acompanhamento próximo e frequente para identificação do 
consumo adequado de macronutrientes e fibras, a fim de auxiliar no tratamento contra 
a doença e proporcionar maiores perspectivas quanto ao enfrentamento da doença. 
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Conclusão 
 
5. CONCLUSÃO O presente estudo constatou o consumo médio possivelmente 
adequado para os macronutrientes, exceto para proteína e fibras. O presente estudo 
identificou a necessidade de acompanhamento nutricional constante para averiguação 
do adequado consumo de macronutrientes e fibras, objetivando o auxílio no tratamento 
contra a doença. 
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TÍTULO: Levantamento Etnobotânico de Plantas Alimentícias não Convencionais em 

Feiras e Mercados Orgânicos em Natal/RN. 

Resumo 

 

Atualmente a alimentação humana se resume a poucas espécies vegetais. Entretanto, 
diante da biodiversidade presente no mundo, aponta-se que o número de espécies com 
potencial para ser inseridas nas dietas humanas é muito maior. Diante disso, esse 
estudo buscou realizar um levantamento etnobotânico a fim de compreender qual é a 
disponibilidade comercial das plantas alimentícias não convencionais (PANC) nos 
ambientes de feiras e mercados públicos do município de Natal/RN. A pesquisa se deu 
através de entrevistas individuais dirigidas. Ao todo foram entrevistados 25 feirantes, 
distribuídos em oito feiras e um mercado público. A distribuição da riqueza de espécies 
entre as feiras e mercado se deu de forma muito heterogênea. Obteve-se um total de 
19 espécies de PANC, distribuídas em 18 gêneros e 11 famílias botânicas. Três das 
espécies são nativas de biomas brasileiros, os frutos são a parte mais consumida 
dessas plantas, 13 delas pertencem ao grupo de alimentos dos legumes e verduras. A 
presença de espécies nativas no levantamento indica o déficit acerca dos diversos usos 
flora nativa e como a diversificação da alimentação pode contribuir na conservação de 
habitat. 

 
 
Palavras-chave: PANC. Alimentação. Espécies Nativas. 

TITLE: Ethnobotanical Survey of Unconventional Food Plants in Fairs and Organic 

Markets in Natal/RN. 

Abstract 

 

At present human food is limited to a few plant species. However, given the biodiversity 
present in the world, it is pointed out the number of species with potential to be inserted 
in human diets is much larger. In view of this, the project sought an ethnobotanical survey 
in an environment of interest to non-conventional food companies (PANC) in the 
fairgrounds of the city of Natal/RN. A survey was conducted through targeted individual 
interviews. In all, 25 fair traders were interviewed, distributed in eight fairs and a public 
market. The distribution of products between fairs and markets was very heterogeneous. 
A total of 19 PANC species were obtained, distributed in 18 genera and 11 botanical 
families. The species are fruits of Brazilian biomes, the fruits are a most consumed part 
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of these plants, 13 came out of the food group of vegetables. The presence of native 
species in the survey indicates the equation deficit. The use of native flora and as an 
energy diversification can help in habitat conservation. 

 
 
Keywords: PANC. Food. Native Species. 

Introdução 

Mais da metade da energia global relacionada à alimentação humana depende de 4 
plantas: arroz, batata, trigo e milho, ainda que haja a estimativa de que 300.000 espécies 
vegetais sejam potencialmente comestíveis. O modelo de produção agrícola e de 
processamento de alimentos contemporâneo e a falta de informação sobre a 
biodiversidade vegetal são fatores que ajudam a conformar esse padrão dietético 
nutricionalmente monótono, com consequências graves para saúde humana e 
ambiental. (LACHAT et al, 2018). 
Uma das formas de abordar o problema da baixa diversidade das dietas reside no 
estímulo ao consumo de plantas locais, subutilizadas ou negligenciadas, que aqui 
denominamos como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). São 
consideradas PANC as plantas ou partes de plantas de uma dada região, 
potencialmente comestíveis, mas que são desconhecidas pela maior parte da 
população por não serem cultivadas e comercializadas em larga escala (KINUPP; 
LORENZI, 2014). O conceito de PANC incluem também o uso de partes não 
convencionais para fins alimentícios, como por exemplo o uso de flores (KINUPP; DE 
BARROS, 2007). Acredita-se que um dos fatores que limite o consumo desse tipo de 
plantas seja a dificuldade de acesso físico a elas em mercados e feiras. Essa ausência 
é consequência da lacuna de dados científicos relativos ao consumo e composição 
alimentar dessas plantas, distribuição comercial e ecologia das espécies, dentre outros 
(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS., 2017; 
GLOBAL FACILITATION UNIT FOR UNDERUTILIZED SPECIES, 2017). 
A etnobotânica é uma ferramenta utilizada para suprir a lacuna do desconhecimento dos 
usos das espécies. Os estudos etnobotânicos atuam avaliando como se dá relação 
entre as populações humanas com o cenário botânico que ela está inserida. 
Compreende-se como populações, os mais diversos grupos sociais: desde aqueles 
categorizados como tradicionais até aqueles inseridos em contextos contemporâneos, 
urbanos ou rurais (ALBUQUERQUE, 2005). Pesquisas etnobotânicas fornecem dados 
diversos acerca dos mais variados usos espécies botânicas pelo homem. O acúmulo de 
conhecimentos gerado por esse campo de estudo pode ser usado para diversas 
iniciativas, incluindo a popularização de espécies com potencial alimentício e planos de 
conservação de espécies e habitat (ROCHA; BOSCOLO; FERNANDES, 2015). 
Estudos etnobotânicos podem ser desenvolvidos nos mais variados espaços, dentre 
eles, as feiras. A concentração de diversidade biológica e cultural, além da dinâmica de 
troca de conhecimento que caracterizam esses locais, transformam as feiras em 
profícuos cenários de pesquisa (ALBUQUERQUE et al, 2014). 
A feira é um espaço de conexões. Concentra grande diversidade de plantas, 
classificadas em várias categorias (alimentícias, medicinais, ornamentais) ao mesmo 
tempo que promove o encontro de diferentes atores sociais do sistema alimentar, dentre 
eles produtores e consumidores (SALES et al, 2011) (BYE; LINARES, 1983). Sendo 
assim, esses são centro importantes para medir a diversidade alimentar local acessível 
à população, bem para obter conhecimentos sobre os usos populares ligados a essas 
plantas, que vem sendo apagados historicamente por diversas razões. 
Portanto, tem-se com objetivo geral dessa pesquisa realizar um levantamento 
etnobotânico para investigar o conhecimento e a disponibilidade PANC nas feiras 
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orgânicas e mercados públicos na cidade do Natal/RN, Nordeste Brasileiro. Com base 
nesse levantamento, os objetivos específicos da pesquisa são: (1) caracterizar as/os 
feirantes; (2) identificar as PANC comercializadas, descrevendo sua taxonomia; (3) 
classificar as plantas quanto sua origem (nativas ou exóticas); (4) identificar quais as 
partes são consumidas; (5) identificar e classificar a qual grupo alimentício pertencem 
as plantas. 
 
Metodologia 

 

2.1.Área de Estudo 

O levantamento etnobotânico de PANC foi realizada no município de Natal, capital do 
Rio Grande do Norte. A capital possui 808.739 habitantes (IBGE, 2010) e está inserida 
em área de transição entre os biomas da Mata Atlântica e Caatinga. As áreas, portanto, 
de estudo foram as feiras orgânicas e mercados públicos da cidade. 

2.2 Critérios Para a Seleção dos Espaços 

Esse estudo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a biodiversidade alimentar na 
Região Metropolitana de Natal/RN, intitulado Biodiversidade para Alimentação e 
Nutrição: Avaliação da biodiversidade alimentar para promoção de dietas e sistemas 
alimentares sustentáveis. Os estudos foram desenvolvidos entre 2017 e 2018, contanto 
com levantamento de dados de plantas alimentícias por meio de revisão sistemática e 
levantamento etnobotânicos em mercados e comunidades produtoras da Região 
Metropolitana de Natal/RN. A investigação teve seu foco em espécies subutilizadas ou 
não convencionais, devido à carência de dados sobre essas plantas e ao seu potencial 
subexplorado para contribuir para a SAN das populações. 

As feiras e mercados selecionados para serem informantes-chaves foram mapeados 
desde 2017 através do uso de uma tecnologia intitulada Crowdsourcing (Colaboração 
Coletiva).Esta é uma tecnologia de informação que compila recursos a partir da 
coletividade. Uso dessa ferramenta foi uma indicação do LabGov, projeto da UFRN. As 
feiras alvo da pesquisa foram aquelas classificadas pelo coletivo como “Orgânicas ou 
Agroecológicas”, devido à relação positiva desses espaços com a agrobiodiversidade 
(Biodiversity International, 2017). Chegou-se então ao número de 13 feiras orgânicas 
e/ou agroecológicas, até o início das atividades de campo dessa pesquisa. No momento 
da coleta de dados, duas feiras não se encontravam mais ativas e outras duas possuía 
o mesmo grupo de feirantes que já haviam sido entrevistados em uma outra feira. Assim 
sendo, no total, foram incluídas na amostra nove feiras. 

2.3 Considerações éticas 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN e aprovado sob o 
número de protocolo 2.484.486. A adesão dos participantes foi voluntária, consentida e 
seu anonimato preservado, conforme critérios estabelecidos na Resolução 466/2012. A 
pesquisa também se encontra registrada junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (SisGen) com o seguinte número de cadastro: A0AD60B. 

2.4 Método de Coleta 
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2.4.1. Entrevistas 

A coletada de dados foi realizada no mês de outubro de 2018. A abordagem utilizada 
consistiu em entrevistas individuais dirigidas (Anexo 1) (ALBUQUERQUE et al Cruz da 
Cunha, Lucena, & Alves, 2014). O material foi desenvolvido e testado previamente para 
fins dessa investigação. O instrumento possuía cinco seções (Identificação do 
entrevistador, apresentação da pesquisa, identificação do entrevistado, perguntas de 
introdução e questões-chave) e 20 questões dirigidas ao entrevistado. Foram aplicados 
25 questionários ao todo durante o estudo. 

2.4.2 Coleta, Documentação e Identificação dos Espécimes 

Foram coletados três exemplares das plantas que estavam presentes e foram 
mencionadas como PANC pelo feirante. Deu-se preferência ao material fértil, ou seja, 
com flores e frutos. No caso da amostra conter frutos suculentos, estes deviam ser 
armazenados em álcool 70% a fim de preservar suas características morfológicas 
(FIDALGO; BONINNI, 1989). Todas as amostras foram fotografadas antes de serem 
prensadas seguindo os passos: 1) Uso de tecido preto como fundo; 2) Uso de escala 
com medição em centímetros; 3) Registro das coordenadas geográficas; 4) Itens do 
registro fotográfico: a) Ramos: mostrando a parte da frente e o verso das folhas; b) 
Flores: contendo a parte superior e lateral das flores; c) Folhas: tanto a parte ventral 
quanto a dorsal, e, por fim, d) Frutos: inteiros, cortado ao meio e sementes limpas. 
Aquelas amostras que já estavam processadas (com folhas trituradas, em forma de 
geleia, farinha ou cápsula), foram contabilizadas pela presença, como dado quantitativo. 

No Laboratório de Botânica (LABOT) da UFRN, as amostras foram prensadas e 
identificadas a partir do uso de chaves de identificação proposta por Souza e Lorenzi 
(2014), guia de identificação (KINUPP, 2014) e ajuda de especialista da UFRN e UFG. 
Por fim, as exsicatas, produto final da coleta, foram encaminhadas para a coleção do 
Herbário da UFRN. 

2.4.3 Análise de Dados 

Os dados foram tratados a partir de análises descritivas. O perfil socioeconômico dos 
entrevistados analisado de forma descritivo quantitativo. As PANC foram analisadas 
descritivamente segundo sua caracterização, relacionando taxonomia (família, gênero 
e espécies); sua origem, para caracterizá-las como nativa ou exótica do território 
brasileiro, via consulta ao Reflora; e, por fim, parte utilizada para consumo e o grupo de 
alimentar a que pertence (grupo dos feijões, grupo dos cereais, grupo das raízes e 
tubérculos, grupo legumes e verduras, grupo frutas, castanhas e nozes, leite e queijos, 
carnes e ovos, água) classificado com apoio do Guia de Alimentar da população 
Brasileira (2014). 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1. Caracterização dos espaços e das/os Feirantes 

Dos nove espaços investigados, oito foram caracterizados como feiras e um como 
mercado. A diferença entre os dois espaços se dá pelo caráter institucional. As feiras 
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são organizadas pela iniciativa de produtores e consumidores, o mercado é uma 
estrutura mantida com recursos públicos, que viabiliza espaço para comercialização de 
produtos da agricultura familiar. 

Um variedade de barracas participaram do levantamento. Para as feiras esse número 
variou de 1 a 4 por feira, contando com um total de 13 barracas e média de 
aproximadamente 2 (duas) por feira. Já o mercado apresentou um total de barracas de 
12 barracas. Para as feiras, entre as 13 barracas estudadas, 6 (seis) delas apresentou 
minimamente 1(uma) espécies de PANC para comércio. Para o mercado, 2 (duas) 
barracas possuíam PANC a venda. A quantidade de espécies de PANC disponíveis 
variou de 0 a 9 (nove) espécies por barracas. 

Foram entrevistados 25 feirantes, sendo: 13 mulheres (51%) e 12 homens (49%), com 
uma renda média de 1,8 salário mínimo (renda mínima de 1 salário - renda máximo de 
4 salários), com média de 43,2 anos de idade (idade mínima 21 anos e idade máxima 
77 anos), no qual 24 deles (99%) eram produtores do alimento que vendiam. 

Dos nove espaços investigados, sete, ou 80%, comercializavam PANC. No universo de 
25 barracas, oito, ou 32%, possuíam PANC para venda. As feiras e mercado que 
possuíam maior número de barracas foram as que mais, geralmente, tinham espécies 
não convencionais a venda. 

3.2. PANC comercializadas 

Durante o processo de entrevistas, três feirantes relataram que não possuíam PANC à 
venda, mas que em seus cultivos haviam espécies não convencionais. Também 
recebemos relatos sobre a demanda espécies por plantas não usuais por parte de 
alguns consumidores, que as obtinham diante de uma encomenda prévia. 

Ao todo estavam disponíveis para comércio 19 espécies de plantas não convencionais 
utilizadas para fins alimentícios. A espécie que teve maior frequência de ocorrência foi 
Chenopodium ambrosioides L. (Mastruz), seguida por Artocarpus altilis (Fruta Pão), 
Moringa oleífera (Moringa). As espécies se distribuíram em 18 gêneros, sendo Solanum 
com maior frequência de ocorrência, 11 famílias botânicas, sendo a família das 
Cucurbitaceae a mais presente no levantamento, seguida pela família das Solanaceae, 
Myrtaceae e Apiaceae. 

3.3 Origem das Plantas 

Do n de 19 espécies disponíveis para o comércio, 3(três) são plantas nativas da América 
do Sul, especificamente dos biomas brasileiros de Caatinga e Mata Atlântica: Spondias 
tuberosa Arruda (Umbu), Hancornia speciosa (Mangaba), Eugenia uvalha (Ubaia). 
Assim, 70% das PANC comercializadas possuem sua origem evolutiva em outros 
continentes, como a Ásia e a Índia, principalmente. Isso significa que são espécies que 
foram introduzidas no território brasileiro, sendo possíveis ameaças a biodiversidade 
local. 

3.4. Partes recomendadas para uso e grupo de alimentos 

Das dezenove 19 espécies, 13 pertencem ao grupo alimentar de Legumes e Verduras, 
cinco ao grupo das Frutas e uma de Raízes e Tubérculos. Quanto às partes utilizadas 
da planta, os frutos são as partes mais consumidas (10), seguido das folhas (8), rizoma 
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(1) e sementes (1), segundo os entrevistados(as). Esses dados podem ser visualizados 
na Tabela 1. 

A riqueza de 19 espécies de plantas, junto ao número de menções de cada indivíduo, 
representa a disponibilidade de PANC nas feiras e mercado estudados em Natal. 
Destaca-se que as feiras e mercado estudados, conforme pode ser observado na Figura 
1, concentram-se em uma pequena região da cidade. O limite da nossa amostra foram 
os mercados registrados na plataforma crowdsource, o que acaba fornecendo uma 
realidade parcial sobre os potenciais mercados que possam oferecer PANC na cidade. 
Nesta mesma pesquisa estudamos as comunidades de produtores como forma de obter 
um melhor diagnóstico das plantas não convencionais disponíveis não só na cidade, 
mas também na sua Região Metropolitana, onde se concentra a maior parte das 
unidades de produção. Os dados seguem em análise, mas já contamos com um registro 
de cerca de 80 plantas. 

Por terem o caráter não convencional essas plantas não estão inseridas na dieta do 
brasileiro, que tem sua alimentação diária centrada principalmente no feijão, arroz, café, 
mandioca, podendo variar a composição da dieta, havendo diferenças entre as áreas 
urbanas ou rurais (IBGE, 2011) Acadêmicos relacionam a riqueza de espécies da dieta 
com sua qualidade nutricional, o que inclui adequação de micronutrientes e maior 
consumo de compostos bioativos (LACHAT et al., 2018). 

O Brasil possui uma alta biodiversidade de espécies vegetais, concentrando 14% da 
diversidade de flora mundial (PEIXOTO; MORIM, 2003). Diante essa diversidade as 
possibilidades de composição alimentar pode ser muito mais amplo do que a que há 
nos dias atuais. 

A Caatinga e Mata Atlântica, biomas brasileiros, apresentam ocorrência de PANC. Isso 
deflagra como a diversidade botânica desses ambiente ainda é pouco reconhecida para 
fins alimentícios. Ainda que haja tamanha diversidade ambos biomas apresentam 
potenciais não madeiros ainda sub explorados nacionalmente. A Caatinga possui alta 
diversidade florística, endemismo e presença de táxons raros (GIULIETTI et al, 1962). 
A Mata Atlântica também apresenta alta biodiversidade e endemismo, e já é 
reconhecida como um hotspot mundial, isso porque a correlação entre diversidade e 
endemismo, associado a grande perda de cobertura vegetal coloca o bioma em um 
status de área prioritária para a conservação (MMA, 2010). A biodiversidade Caatinga 
possibilita que seus recursos sejam utilizados pela população para vários fins, incluindo 
a alimentação e a comercialização dos produtos em feiras (SANTOS et al, 2012). Na 
Mata Atlântica os vastos recursos vegetais possuem valor alimentício e medicinal que 
são historicamente utilizado por comunidades tradicionais, como os indígenas 
(LIPORACCI, 2015). 

A presença de espécies nativas do Brasil entre espécies consideradas não 
convencionais pela literatura conduz ao debate sobre necessidade de aprofundar o 
conhecimento sobre a flora local e seus diversos usos. A exploração dos ambientes 
naturais para fins econômico ameaça a proteção da biodiversidade e dificulta o estudo 
dessas áreas. Processos como o de exploração de recursos madeireiros e abertura de 
espaços destinados às atividades agrícolas, por exemplo, facilitam o processo de 
fragmentação das áreas e perda de habitat. O isolamento e a perda desses ambientes 
podem favorecer ao declínio da diversidade dos ambientes naturais (TABARELLI; 
GASCON 2005), contribuindo para o desconhecimento dos potenciais alimentícios 
presentes nos biomas brasileiros. 
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A valorização da diversidade local, com finalidade alimentícia, colabora com processos 
socioambientais. Há uma contribuição direta entre diversidade nutricional das dieta e 
garantia de segurança alimentar e da saúde da população; esse correlação fica mais 
nítida ao observar o êxodo do campo para a cidade e os avanços da degradação 
ambiental, sendo ambos fatores que limitam o acesso a diversidade de produtos 
alimentícios. (JONHS; MAUNDU, 2006). A biodiversidade, diante do ótica ecológica, 
tem papel importante na conservação de ecossistemas e garantia na manutenção de 
serviços ecossistêmicos. Diante disso, produções biodiversa dialogam com a proteção 
dos ambientes naturais, visto que essas são comprometidas com práticas mais 
sustentáveis (ALHO, 2012). 

Os usos alimentícios de uma espécie ligam-se frontalmente com os aspectos culturais 
que moldaram a construção de determinada comunidade (SONATI et al, 2009). Ao se 
investigar a formação alimentar de um povo nota-se a influência do uso das espécies 
que nasciam espontaneamente e/ou participaram de um “intercâmbio local” de quintais 
(FLORENTINO et al 2007). O que significa dizer que os sistemas alimentares são 
culturalmente diversos. Todavia, o sistema alimentar globalizado, representado por 
grandes corporações transnacionais que produzem, processam e distribuem alimentos, 
trabalha no sentido da homogeneização: seja na produção de monoculturas, alimentos 
ultraprocessados e redes de hipermercados (MONTEIRO et al., 2013). 

Estimular as dietas com base em produtos locais torna-se, portanto, um desafio neste 
contexto, onde há uma baixa diversidade de variedade biológica e de conhecimentos 
sobre como usar essas espécies (PADULOSI et al., 2009) Plantas como umbu, mastruz, 
fruta pão, mangaba, ubaia e moringa são alguns dos exemplos de espécies que não 
são encontradas mesmo nas redes de supermercados locais. Esse pequeno exemplo 
sublinha o caráter revolucionário que as feiras e mercados públicos podem julgar na 
tarefa de romper com a lógica da homogeneização imposta (TUTWILER; PADULOSI; 
HUNTER, 2017). 

A relação entre demanda de consumo e produção de alimento conduz diretamente qual 
será disponibilidade dos produtos nos ambientes de comercialização. Existem vários 
entraves em produzir uma alimento diverso, principalmente quando se é um pequeno 
produtor. O processo de produção de alimento com base na biodiversidade é, portanto, 
uma via que necessita de vários atores para ocorrer. 

É importante destacar, todavia, que as feiras e mercados, ainda que apontado como 
ambientes com alta agrobiodiversidade, não conseguem ser representativos diante 
diversidade de plantas alimentícias disponíveis para consumo. Essa constatação pode 
estar diretamente associada ao do modelo agrícola cada vez mais monocultor e que 
privilegia as espécies introduzidas, mas também pela ausência informação e 
conhecimento sobre espécies não convencionais (MMA, 2018). Na nossa pesquisa, por 
exemplo, diversos produtores relataram que a falta de conhecimento dos consumidores 
sobre espécies não convencionais limita a demanda por esses produtos. 

Embora os estudos etnobotânicos na região sublinham os usos populares da Chanana 
(Turnera subulata L.), planta nativa da América do Sul (Esteróides & Turnera, 2011 
(ARAUJO; LEMOS, 2015), ela não foi encontrada nos espaços que investigamos. 
Destaca-se ainda que a Chanana tem sua flor é reconhecida por lei como símbolo de 
Natal/RN (05350/2 de 17 de janeiro de 2002). Mais estudos de composição nutricional, 
toxicidade e fatores nutricionais, portanto, também são de relevo para que plantas 
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nativas e já conhecidas pela população tenham seu consumo estimulado, gerando uma 
demanda em feiras e mercados públicos. 

Provocar o debate sobre a forma de se alimentar, buscando tornar a pauta alimentação 
em assunto popular, desencadeia várias demandas na sociedade, destacando o: 
desenvolvimento de pesquisas científicas na área, pressões ambientais pela produção 
de alimento saudável e diverso, e pressões econômicas impulsionadas por um consumo 
mais amplo. Diante disso, a diversidade alimentar é um ganho que perpassa a condição 
da nutrição. 

 
Conclusão 

 

As redes de distribuição de alimentos têm um impacto direto sobre a dieta da população. 
Essa pesquisa buscou mapear a oferta de PANC em mercados e feiras da cidade de 
Natal/RN, atestando na maioria dos espaços investigados. Todavia, comparado com o 
potencial da biodiversidade alimentar local, essa oferta ainda é pequena, restringindo o 
acesso da população a alimentos saudáveis e adequados do ponto de vista ambiental 
e cultural. 

O investimento público em espaços de comercialização de alimentos da agricultura 
familiar é peça-fundamental para criação de ambientes alimentares saudáveis, 
rompendo com a lógica vigente do sistema alimentar, promovendo ainda o 
desenvolvimento econômico de base local e a saúde ambiental. 

Estudos etnobotânicos em feiras são fundamentais para ajudar a compilar 
conhecimentos de atores-chave do sistema alimentar, os/as agricultores/as, sobre 
plantas comestíveis da biodiversidade local. 

Ações de Educação Alimentar e Nutricional que possam informar aos consumidores 
sobre a diversidade de plantas disponíveis na região, bem como a localização de 
mercados e feiras de agricultores familiares, podem ser uma forma de colaborar para a 
promoção de dietas sustentáveis. 

A área de abrangência do cenário da pesquisa é um dos limites deste estudo. Aumentar 
o número de coletas, incluindo, feiras e mercados não orgânicos e períodos diferentes 
do ano, por exemplo, podem ajudar a ter um dado mais robusto acerca da 
disponibilidade de PANC nas feiras e mercados. O investimento em pesquisas públicas 
é fundamental para o desenvolvimento de estudos desta natureza, que desejam romper 
com a lógica do sistema alimentar neoliberal. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE BOLO COM FARINHA DA 

TORTA DA SEMENTE DE FAVELEIRA. 

Resumo 

Os resíduos agroindustriais podem ser utilizados como matéria-prima para o 
enriquecimento nutricional de novos alimentos, como produtos de panificação. Uma das 
matérias-primas utilizadas para elaboração desses produtos é a faveleira (Cnidoscolus 
quercifolius) que apresenta potentes atividades antioxidantes, quantidades significativas 
de lipídios e proteínas e predominância de ácidos graxos insaturados. Este trabalho teve 
como objetivo elaborar bolos com a farinha da torta da semente de faveleira e avaliar 
suas características sensoriais. Três formulações foram utilizadas no desenvolvimento 
dos bolos: A (controle- 0% de adição de farinha de faveleira), B (25% de farinha de 
faveleira) e C (50% de farinha de faveleira). Em seguida, as formulações foram 
avaliadas sensorialmente utilizando testes afetivos de aceitação global, intenção de 
compra e Just About Right (JAR). Entre as formulações testadas, a formulação com 
25% de adição de farinha da torta da semente de faveleira recebeu maiores notas nos 
atributos de intenção de compra e na escala do ideal. Dessa forma, a utilização dessa 
farinha em produtos de panificação permitiu a elaboração de um novo produto, com 
potencial de mercado para a comercialização. 
 
Palavras-chave: Resíduos de prensagem;produtos de panificação;Cnidoscolus 

quercifolius 

TITLE: ELABORATION AND SENSORY ANALYSIS OF CAKE WITH SEED PIE FLOUR 

OF FAVELEIRA. 

Abstract 

Agroindustrial waste can be used as a raw material for the nutritional enrichment of new 
foods such as bakery products. One of the raw materials used to make these products 
is slum (Cnidoscolus quercifolius) which has potent antioxidant activities, significant 
amounts of lipids and proteins and predominance of unsaturated fatty acids. The 
objective of this work was to elaborate cakes with slum seed pie flour and to evaluate its 
sensory characteristics. Three formulations were used in the development of the cakes: 
A (control - 0% of slum flour addition), B (25% of slum flour) and C (50% of slum flour). 
Then, the formulations were sensorially evaluated using affective tests of global 
acceptance, purchase intention and Just About Right (JAR). Among the formulations 
tested, the formulation with 25% added flour from the slum seed pie received higher 
scores on purchase intention attributes and ideal scale. Thus, the use of this flour in 
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bakery products allowed the elaboration of a new product, with market potential for 
commercialization. 

 
Keywords: Pressing waste;Bakery products;Cnidoscolus quercifolius. 

Introdução 

A utilização de resíduos agroindustriais como matéria-prima, mostrou ser uma excelente 
opção para o enriquecimento nutricional de novos produtos, como produtos de 
panificação. Os estudos apontam que esses resíduos são responsáveis pela elevação 
das quantidades de fibras, vitaminas e minerais, melhorando o funcionamento do 
organismo e atuando na prevenção de diversas patologias (AMORIM, 2014). 

Uma das matérias-primas utilizadas para elaboração desses produtos é a faveleira 
(Cnidoscolus quercifolius), uma planta que ocorre na caatinga, arbórea, xerófila e 
pertencente à família Euphorbiaceae (MEDEIROS, 2013). Possui semente dura, lisa e 
albúmen rico em óleo comestível (CAVALCANTI et al., 2011). As sementes também são 
consumidas pelas populações locais, mas seu potencial tecnológico e aplicações 
industriais ainda não foram totalmente compreendidos e explorados. Todas as frações 
da semente de faveleira apresentam potentes atividades antioxidantes, quantidades 
significativas de lipídios e proteínas e predominância de ácidos graxos insaturados. O 
subproduto da produção de óleo constitui uma rica fonte de fenólicos, principalmente 
flavonoides (MEDEIROS et al., 2018; RIBEIRO, et al., 2017). Após a produção do óleo, 
a torta (resíduo da prensagem) pode ser utilizada na produção de farinha para 
elaboração de produtos de panificação. 

Na literatura científica a faveleira é apresentada apenas pelo seu potencial na 
alimentação animal e uso medicinal, sendo pouco explorada a capacidade de aplicação 
da torta em produtos para o consumo humano. Diante disso, o presente trabalho tem 
como objetivo elaborar bolos com a farinha da torta da semente de faveleira e avaliar 
suas características sensoriais. 

 

 

 
Metodologia 

 

Coleta das sementes e obtenção da farinha da torta 

Os frutos da faveleira foram colhidos na cidade de São José do Seridó, Rio Grande do 
Norte. As sementes foram retiradas manualmente dos frutos e o resíduo da prensagem 
foi obtido durante a extração do óleo por prensagem a frio em prensa hidráulica. O 
resíduo proveniente da prensagem foi seco em estufa com ventilação de ar forçada com 
temperatura de 60 °C durante 10 horas. Para a obtenção da farinha, o resíduo seco 
passou pelo processo de trituração em liquidificador industrial e em moedor de café, 
com posterior peneiração em peneira de 20 mesh para remover os vestígios de casca. 
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Elaboração dos bolos contendo a farinha da torta da semente de faveleira 

Para a obtenção das formulações de bolos, foram utilizados como ingredientes: farinha 
de trigo, farinha de faveleira, ovo, açúcar, sal, óleo, leite, suco de limão, fermento e 
essência de baunilha. As quantidades de ingredientes de cada formulação estão 
descritas na Tabela 1 (Anexo). Os bolos foram produzidos no laboratório de Técnica e 
Dietética do Departamento de Nutrição. As formulações foram elaboradas com dois 
níveis de substituição da farinha de trigo pela farinha do resíduo da prensagem da 
semente de faveleira. A formulação A (controle), formulação B (25% de farinha de 
faveleira) e formulação C (50% de farinha de faveleira) foram assadas em forno com 
temperatura média de 240°C durante 45 minutos. 

  

Análise sensorial dos bolos contendo a farinha da torta da semente de faveleira 

Foram recrutadas 107 pessoas, entre funcionários, professores e acadêmicos da UFRN 
com idade entre 18 e 40 anos e de ambos os sexos, que frequentavam o Departamento 
de Nutrição. Os mesmos afirmaram gostar de produtos de panificação, não tinham 
alergia aos ingredientes das formulações e concordaram em participar da pesquisa, 
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual consta o 
objetivo da pesquisa assim como os procedimentos metodológicos, riscos e benefícios. 

Para a análise sensorial das formulações foi realizado o Teste de Aceitação Global 
usando a escala hedônica estruturada de nove pontos que variam desde “gostei 
muitíssimo” até “desgostei muitíssimo” (STONE e SIDEL, 2004). Foi utilizado também, 
o teste Just About Right (JAR), método usado para quantificar a presença de 
determinado (s) atributo (s) e/ou intensidade (s). O formato de perguntas JAR visa 
determinar a melhor intensidade de um atributo sensorial por pedir aos consumidores 
que avaliem se esse atributo é demasiadamente forte ou fraco, segundo sua preferência 
alimentar (JAEGER et al., 2015), os atributos avaliados foram “sabor doce” e “umidade”. 
Além disso, foi realizado também o Teste de Atitude, no qual o provador foi questionado 
a respeito da intenção de compra do produto analisado caso ele estivesse disponível no 
mercado. Este teste terá uma escala de cinco pontos ancorada em 1= certamente não 
compraria a 5= certamente compraria. 

Os provadores receberam as amostras de forma monádica e solicitou-se avaliar cada 
uma de acordo com a Ficha de Aceitação Global através da Escala Hedônica, a Ficha 
de Intenção de Compra e a Ficha do Método JAR. As amostras foram acondicionadas 
em pratos plásticos e descartáveis, codificadas com algarismos de três dígitos; 
acompanhados de guardanapo, um copo com água, biscoito do tipo “cream-cracker”, 
uma caneta azul ou preta e também o TCLE. 

Com as notas obtidas no teste sensorial, foi calculado o índice de aceitabilidade (IA) 
para cada formulação, determinando qual bolo obteve melhor aceitação. Esse índice foi 
calculado considerando como 100% a maior nota alcançada por cada amostra analisada 
e o critério de decisão para o índice ser de boa aceitação foi de IA igual ou superior a 
70% (TEIXEIRA et al., 1987). IA foi calculado dividindo a nota média obtida para o 
produto pela nota máxima dada ao mesmo e multiplicando o resultado da divisão por 
100. 
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Resultados e Discussões 
 

Dentre os 107 provadores, entre 18 e 40 anos, que participaram da análise sensorial, 
27% eram do sexo masculino e 73% do sexo feminino. A maioria (63,89%) dos 
recrutados apresentava ensino superior incompleto. 69,72% afirmaram gostar muito de 
bolos, sendo que 40,74% consumiam uma vez por semana e 24,07% consumiam 
quinzenalmente. 

Em relação ao Teste de aceitação global, verificou-se que todas as formulações foram 
bem aceitas pelos provadores. Os índices de aceitação das mesmas foram de 85,25% 
(A), 85,05% (B) e 84,01% (C), sendo superiores a 70%, demonstrando que as 
formulações com adição de farinha de faveleira foram bem aceitas quando comparadas 
a formulação controle. 

Resultados semelhantes foram observados no estudo de BITENCOURT et al. (2014), 
no qual utilizou a farinha de semente de abóbora (FSA) em bolos contendo 7,5%, 15% 
e 30% de FSA em substituição parcial à farinha de trigo. A análise sensorial demonstrou 
que os bolos apresentaram índice de aceitabilidade superior a 70%, com exceção do 
bolo elaborado com 30% de FSA para os atributos aparência e cor e do bolo com 15% 
de FSA para o atributo cor. Os bolos elaborados com farinha de trigo e 7,5% de FSA 
foram os mais aceitos entre os avaliadores e não diferiram entre si em relação a todos 
os atributos. 

Referente ao teste de intenção de compra, o percentual positivo deu-se pela somatória 
das categorias “possivelmente compraria” e “certamente compraria”. Cerca de 76% dos 
provadores declararam que comprariam a formulação A, 82% de aprovação de compra 
para a formulação B e 73% para a formulação C, dessa forma, a formulação com 25% 
de substituição da farinha de trigo pela de farinha de faveleira foi considera a mais 
passível de comercialização, podendo ser observado na Figura 1 (Anexo). 

CLERICI, OLIVEIRA, NABESHIMA (2013) observaram resultados similares ao 
desenvolverem e avaliarem sensorialmente biscoitos tipo cookies com farinha 
desengordurada de gergelim (FDG), que é um subproduto da extração de óleo de 
gergelim. A partir de uma formulação padrão (F0), foram feitas substituições da farinha 
de trigo por FDG nos níveis de 10% (F1), 20% (F2) e 30% (F3). O teste de intenção de 
compra indicou que os provadores possivelmente comprariam F0 (cookie padrão) e F1, 
pois a média das notas de intenção de compra foi igual a 4. Entretanto, as formulações 
F2 e F3 que continham maiores quantidades de farinha de gergelim apresentaram 
menores scores, sendo oposto aos achados encontrados neste estudo, no qual as 
amostras que continham maiores quantidades de farinha de faveleira tiveram notas 
equivalentes quando comparadas ao bolo padrão. 

Os participantes da análise sensorial avaliaram os bolos quanto aos atributos “umidade” 
e “sabor doce”. Ainda que, alguns provadores tenham atribuído notas 1 e 3 para certas 
formulações, segundo o atributo que examinavam, concluiu-se que a nota 2 
(representativa de sabor doce e umidade “ideais”) foi a predominante dentre as 
respostas para todas as amostras de bolos. Observando a Figura 2 (Anexo) constata-
se, na avaliação, que os provadores preferiram as características da formulação B (25% 
de farinha de faveleira), considerando “ideais” a umidade (86%) e o sabor doce (84%) 
dessa formulação. 
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Conclusão 
 

O bolo contendo a farinha da torta da semente de faveleira apresentou características 
sensoriais positivas em todos os testes afetivos realizados quando comparados à 
formulação controle, entretanto, a formulação B (25% de farinha da torta da semente de 
faveleira) foi a que mais se destacou nos atributos de intenção de compra e na escala 
do ideal. Por conseguinte, a introdução da farinha permitiu a elaboração de um novo 
produto, com potencial de mercado para a comercialização. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Formulações dos bolos controle (A), com 25% de farinha de faveleira (B) e 
com 50% de farinha de faveleira (C). 

 

 

Figura 1. Intenção de compra das formulações dos bolos controle (A), com 25% de 
farinha de faveleira (B) e com 50% de farinha de faveleira (C). 
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Figura 2. Valores do método JAR dos provadores para as formulações dos bolos 
controle (A), com 25% de farinha de faveleira (B) e com 50% de farinha de faveleira (C). 
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TÍTULO: Perfil Socioeconômico da Fibrose Cística no Nordeste 

Resumo 

Introdução:A fibrose cística (FC) é uma doença genética de caráter autossômico 
recessivo, esta manifestação pode acarretar várias alterações em células secretoras 
gerando complicações nas vias respiratórias, vias biliares, intestino. Assumindo, assim, 
uma repercussão multissistêmica (1) (2).A doença geralmente é diagnosticada na 
infância ou adolescência devido isso é importante ter atenção quanto aos fatores 
psicológicos e socioeconomico que podem influenciar na vida do indivíduo (3) 
(4).Objetivo:Traçar o perfil socioeconômico da amostra que foi recrutado e comparar 
esses dados, para poder identificar alguns aspectos do cotidiano do portador de FC.O 
estudo foi realizado no departamento de fisioterapia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte(UFRN).Trata-se de um estudo de análise descritiva, contendo dados 
econômicos, sociais e culturais dos pacientes de FC do Rio Grande do Norte(RN). A 
amostra foi constituída por 9 indivíduos, 4 mulheres e 5 homens, entre 12 e 25 anos que 
têm diagnóstico clínico de fibrose cística que reside no RN. O estudo foi realizado com 
o preenchimento de um questionário constituído por 9 questões, com dados cedidos 
pelos pacientes.Os resultados observados no estudo mostram que a doença surge em 
ambos os sexos, sem discriminação de etnia ou classe social e que pode ser hereditário 
ou não.Que cerca de 66,6% dos participantes possuem um atraso na escola.Os 
resultados apresentam cerca de 88.9 dos entrevistados se mantém trabalhando e 
estudando. 
 
Palavras-chave: fibrose cística, perfil socioeconômico, pacientes do rn 

TITLE: Socioeconomic Profile of Cystic Fibrosis in the Northeast 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis (CF) is a genetic disease of autosomal recessive character, 
this manifestation can cause several alterations in secretory cells generating 
complications in the airways, biliary tract, intestine. Thus, assuming a multisystemic 
repercussion (1) (2). The disease is usually diagnosed in childhood or adolescence 
because it is important to pay attention to the psychological and socioeconomic factors 
that may influence the individual's life (3) (4). : To draw the socioeconomic profile of the 
sample that was recruited and to compare these data, in order to identify some aspects 
of CF patients' daily life. The study was conducted at the physiotherapy department of 
the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). of a descriptive analysis study 
containing economic, social and cultural data of CF patients from Rio Grande do Norte 
(RN). The sample consisted of 9 individuals, 4 women and 5 men, between 12 and 25 
years old who have a clinical diagnosis of cystic fibrosis that resides in the newborn. The 
study was conducted by completing a questionnaire consisting of 9 questions, with data 
provided by patients. The results observed in the study show that the disease appears 
in both sexes, without discrimination of ethnicity or social class and may be hereditary or 
not. .That about 66.6% of participants have a delay in school. Results show about 88.9 
of respondents keep working and studying. 
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Keywords: cystic fibrosis, socioeconomic profile, rn patients 

Introdução 

A fibrose cística (FC) é uma doença genética de caráter autossômico recessivo, que vai 
causar uma alteração no gene que transcreve a proteína Cystic Fibrosis 
Transmembrane Condutance Regulator (CFTR). Essa manifestação pode acarretar 
várias alterações em células secretoras em relação a quantidade e a densidade dessas 
substâncias, incluindo as glândulas sudoríparas . Podendo gerar complicações nas vias 
respiratórias, vias biliares, intestino e vasos deferentes. Assumindo, assim, uma 
repercussão multissistêmica (1) (2). 

O avanço tecnológico melhorou a precisão do tratamento dos indivíduos que têm fibrose 
cística, que levou a um aumento na qualidade de vida, e consequentemente, aumento 
na sua expectativa de vida. Apesar disso, pouco se sabe a respeito de como os 
indivíduos estão lidando com a doença durante a adolescência e a fase adulto jovem, 
então é importante que se tenha uma atenção quanto aos fatores psicológicos que 
podem influenciar essa adaptação (3) (4). 

A doença geralmente é diagnosticada na infância ou adolescência. Sabe-se que os 
sintomas respiratórios mais comuns podem fazer com que indivíduos saudáveis tenham 
uma percepção negativa em relação aos indivíduos que têm fibrose cística, já que não 
estão acostumados a conviver com essa realidade (5) (6). Esses fatores, somados à 
mortalidade relativamente prematura em relação aos indivíduos saudáveis, ao impacto 
físico e à baixa aceitação social dos sintomas podem ser estigmatizantes para pacientes 
com fibrose cística (7). 

A palavra estigma foi criada pelos gregos para definir toda e qualquer situação na qual 
o indivíduo não é completamente aceito pelos outros. Ou seja, é um rótulo que deprecia 
e distingue um indivíduo dos outros que estão em um determinado nível social (8). 

Tendo esse estigma em vista, esse trabalho procura trazer um perfil socioeconômico de 
pacientes que convivem com a doença e executa suas funções trabalhistas e 
acadêmicas da melhor forma possível. 

 
Metodologia 
 

METODOLOGIA 

LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no departamento de fisioterapia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte(UFRN). 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de análise descritiva, contendo dados econômicos, sociais e 
culturais dos pacientes de FC do Rio Grande do Norte(RN). 
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CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

A pesquisa foi submetida e aprovada ao Comitê de Ética em pesquisa (CEP) com Seres 
Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) atendendo aos 
princípios éticos expostos na Declaração de Helsinki e a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (CAAE: 96607018.6.0000.5537). 

Todos os participantes, considerando pais e/ou responsáveis, crianças e adolescentes, 
foram informados quanto aos objetivos, justificativa, riscos, benefícios e procedimentos, 
considerando a metodologia operacional do estudo. Além disso, foram informados 
quanto a não obrigatoriedade de participação da pesquisa, preservação do anonimato 
dos dados registrados, podendo também se recusar a participar ou optar pela 
desistência em qualquer fase da pesquisa sem nenhum ônus. 

POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A amostra foi constituída por 9 indivíduos, 4 mulheres e 5 homens, entre 12 e 25 anos 
que têm diagnóstico clínico de fibrose cística confirmado pelo teste do suor, residentes 
no RN. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram recrutados indivíduos brasileiros de ambos os sexos, entre 10 a 30 anos, que 
têm o diagnóstico de fibrose cística confirmado pelo teste do suor. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos os voluntários que apresentaram incapacidade de realizar ou 
compreender alguns dos procedimentos necessários; que faltaram as coletas durante o 
período pré-definido; crianças que apresentaram algum sintoma agudo do trato 
respiratório durante a coleta. Também foram excluídos aqueles que possuíam 
expectativa de vida abaixo de um ano de acordo com o previsto pelos guidelines da 
fibrose cística e os que fizeram transplante de pulmão. 

PROTOCOLO DE ESTUDO 

O estudo constituiu-se com o preenchimento de um questionário constituído por 9 
questões com dados cedidos pelos pacientes ao responderem um questionário de 
qualidade de vida para fibrose cística. 

ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados no questionário abordarão a idade média, a prevalência entre os 
sexos, nível de escolaridade, etnia/cor, estado civil, renda familiar, município onde 
reside, quantos casos de FC há na família e se são capazes de exercer suas atividades 
trabalhistas ou acadêmicas. 

 
Resultados e Discussões 
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Este estudo ainda está em andamento, portanto os resultados são parciais e a análise 
foi feita de forma descritiva. Participaram do estudo 9 pessoas, de ambos os sexos, 
devidamente diagnosticados com FC e esclarecidos sobre o uso dos dados que serão 
descritos aqui nesse documento. Os quais tiveram total liberdade para responder ou 
não as perguntas feitas pelo questionário. 

Em relação ao sexo tivemos a participação de 4 indivíduos do sexo feminino e 5 do sexo 
masculino, com idades entre 12 a 25 anos(17,67). O Gráfico 1 demonstra a distribuição 
dos participantes em relação ao sexo e o Gráfico 2 em relação à faixa etária: 

Em referência à etnia/cor podemos notar que há um número maior de pessoas 
autodeclaradas Brancas. E o segundo maior resultado são de pessoas autodeclaradas 
Pardas. O Gráfico 3 demonstra a distribuição em relação a etnia/cor dos participantes: 

Em relação ao estado civil dos participantes: dois casados, e apenas um com filhos, e 
o restante solteiro. É importante ressaltar que uma parcela significativa ainda é jovem. 
No Gráfico 4 vamos expressar os resultados obtidos ao estado civil dos participantes: 

Em relação ao grau de instrução podemos observar que a maioria completou o ensino 
fundamental. O segundo maior resultado seria os que completaram o ensino médio e 
os que possuem ensino fundamental incompleto, e apenas um indivíduo terminou o 
ensino superior. é importante levar em consideração que uma parcela significativa da 
amostra está atrasada nos estudos devido a condição patológica, já que tiveram que 
sacrificar períodos letivos para cuidar da saúde. O Gráfico 5 irá apresentar a distribuição 
em relação ao grau de escolaridade: 

Em relação ao município em que cada paciente reside, podemos observar que a doença 
é presente em diversas áreas do estado do RN. Obviamente não é possível fazer uma 
avaliação mais aprofundada sobre qual área é mais prevalente, devido o número 
reduzido de participantes. O Gráfico 6 nos mostrará a distribuição dos pacientes em 
relação aos municípios que residem: 

Sobre a capacidade de exercer suas atividades trabalhistas ou acadêmicas, nos dados 
colhidos praticamente todos conseguem trabalhar ou estudar, apenas uma comunicou 
que não trabalha, mas enfatizou que não é por motivos de saúde. Analisando os dados 
podemos observar que a maioria estuda, dois trabalham e uma não trabalha nem 
estuda. O Gráfico 7 representará a distribuição dos pacientes que exercem funções 
laborais. 

A FC é uma doença de caráter genético autossômico recessivo, por isso é possível que 
haja mais de um caso na família. Pensando nisso interrogamos quantos casos FC existe 
nas família, incluindo eles. Observamos que 2 pacientes relataram ter 4 casos de FC na 
família, um relatou 2 e os demais relataram ser o único caso na família, do quais eles 
têm conhecimento. O Gráfico 8 apresenta a distribuição dos casos de FC nas famílias: 

Em relação a renda familiar podemos observar que a maioria vive com uma renda de 1 
salário e meio, dois vivem com 2 ou mais salários mínimos e apenas 1 com menos de 
um salário mínimo. Levando em consideração que alguns são jovens e são sustentados 
pelos pais. O Gráfico 9 aponta a distribuição das rendas familiares de cada paciente: 

DISCUSSÃO 
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Os principais problemas deste estudo são: o fato da amostra ser composta por poucos 
participantes e os resultados serem preliminares. O que implica na necessidade de mais 
pesquisas e trabalhos mais abrangentes sobre o perfil socioeconômico das pessoas 
com FC. 

 
Conclusão 
 

Conclusão 

A fibrose cística (FC) é uma doença genética de caráter autossômico recessivo, que 
desencadeará uma alteração no gene que transcreve a proteína CFTR. Esta 
manifestação pode acarretar várias alterações em células secretoras em relação a 
quantidade e a densidade dessas substâncias. A fibrose cística é incurável e apresenta 
caráter progressivo, então é mandatório que se tenha uma atenção a todos os aspectos 
que envolvem a evolução dessa doença. Os aspectos psico-social e econômico 
precisam ser estudados com profundidade para que se tenha uma noção 
multidimensional do estado do paciente e uma melhor abordagem por parte dos 
profissionais. Sabe-se que os sintomas respiratórios mais comuns podem fazer com que 
indivíduos saudáveis tenham uma percepção negativa em relação aos indivíduos que 
têm fibrose cística. Em vista disso, esse trabalho procura trazer um perfil 
socioeconômico de pacientes que convivem com a doença e executa suas funções 
trabalhistas e acadêmicas da melhor forma possível. 

Os resultados observados no estudo mostram que a doença surge em ambos os sexos, 
sem discriminação de etnia ou classe social e que pode ser hereditário ou não, sendo 
presente em diversas áreas do estado. Podemos notar uma prevalência maior em 
pessoas brancas. Que cerca de 66,6% dos participantes possuem um atraso na escola 
devido os cuidados a saúde. Os resultados apresentam que cerca de 88.9 dos 
entrevistados se mantém na escola ou trabalhando. Também é observado que 
aproximadamente 56% vive com uma renda média de 1 salário mínimo e meio. Em vista 
disso, mesmo com a presença de algumas limitações, quando bem tratado o portador 
de FC pode desfrutar da vida como um sujeito comum em meio à sociedade ao qual 
está inserido. 
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TÍTULO: Monitoramento Audiológico Infantil: Análise dos Encaminhamentos. 

Resumo 

 

Introdução: O monitoramento de crianças com Indicador de Risco para Deficiência 
Auditiva (IRDA) é fundamental para identificar precocemente perdas auditivas 
progressivas e tardias. Objetivo: analisar se os encaminhamentos de crianças com IRDA 
para a realização do monitoramento auditivo estão de acordo com o que preconiza as 
diretrizes nacionais e de forma articulada com a atenção básica. Metodologia: Estudo 
transversal descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética (CAEE: 80320217.2.0000.5292). 
Participaram 28 crianças entre seis e 26 meses de idade. Foi realizada uma entrevista 
com os pais/responsáveis envolvendo a adesão da família, os IRDA e o 
acompanhamento pela Estratégia de Saúde da Família. Além disso, foi aplicado um 
questionário de monitoramento do desenvolvimento da audição e linguagem. 
Resultados: Das 28 crianças que buscaram o monitoramento audiológico, apenas 10 
(62,5 %) o fizeram na faixa etária recomendada. Os IRDA mais frequentes foram 
permanência na UTI maior que cinco dias, prematuridade e baixo peso. Apenas 20 
crianças (71,4%) apresentaram de fato algum IRDA.17 (60,7%) informaram receber 
visita da Estratégia de Saúde da Família, mas apenas duas (7,1%) foram 
acompanhadas sobre audição e linguagem. Obteve-se sucesso para agendamento da 
avaliação audiológica somente para 16 crianças. Conclusão: a etapa de monitoramento 
audiológico ainda constitui um desafio, tanto ao considerar os IRDA quanto a faixa etária 
e a articulação com a atenção básica. 

 
 
Palavras-chave: Monitoramento. Questionários. Agente comunitários de saúde. 

TITLE: Child Audiological Monitoring: Referral Analysis. 

Abstract 
 

Introduction: The monitoring of children with Hearing Impairment Risk Indicator (HRI) is 
fundamental for the identification of hearing and late hearing loss. Objective: Analysis of 
the indicators of children with IRDA for a auditory and articulated with primary care. 
Methodology: Descriptive cross-sectional study approved by the Ethics Committee 
(CAEE: 80320217.2.0000.5292). 28 children between six and 26 months of age 
participated. An interview was created with parents / guardians, and IRDA was followed 
by the Family Health Strategy. In addition, a hearing and language development 
monitoring questionnaire was published. Results: Of the 28 children who sought 
audiological monitoring, only 10 (62.5%) did so within the recommended age range. 
IRDA were more frequent in ICUs greater than five days, prematurity and low weight. 
Only 20 children (71.4%) moder in fact any IRDA.17 (60.7%) were accompanied by 
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hearing and language. Successful audiology scheduling for only 16 children. Conclusion: 
An audiological monitoring stage is still a challenge, both to consider and a meeting with 
primary care. 

 
 
Keywords: Monitoring. Questionnaires. Community Health Agents. 

Introdução 

A triagem auditiva neonatal (TAN) já constitui realidade em alguns locais do Brasil. No 
entanto, na região Nordeste ainda há predomínio de municípios com cobertura inferior 
a 25% (DIAS, PASCHOAL e CAVALCANTI, 2017). No cenário Nacional, as 
recomendações mais recentes estão organizadas nas diretrizes de Atenção à Triagem 
Auditiva Neonatal (DATAN) de 2012, dentro do escopo do programa “Viver sem limites”. 
Tais orientações foram estabelecidas embasadas em protocolos internacionais e do 
Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) de 2010. Nesse contexto, é 
preconizado que os programas de TAN seja realizado em pelo menos 95% dos recém-
nascidos vivos com o objetivo de alcançar 100%, preferencialmente, nos primeiros dias 
de vida (24h a 48h) e com protocolos distintos para os neonatos com ou sem indicadores 
de risco para deficiência auditiva (IRDA) (BRASIL, 2012). 

De acordo com as DATAN, o acompanhamento das crianças com (IRDA) com 
resultados satisfatórios na TAN, deve ser realizado na atenção básica. Diante disso, é 
função dos profissionais da atenção básica encaminhar todas as crianças com IRDA, 
na faixa etária entre 7 a 12 meses, mesmo aquelas com resultado satisfatório na 
triagem, para o monitoramento audiológico na atenção especializada (BRASIL, 2012). 

A importância do monitoramento audiológico das crianças com IRDA se dá pela 
possibilidade do aparecimento de perdas auditivas de manifestação tardia ou 
progressiva na infância, sendo o monitoramento audiológico uma ação imprescindível 
para a identificação precoce destas alterações. Contudo, existem inúmeros desafios na 
implantação do programa de monitoramento e acompanhamento dessas crianças e uma 
das maiores dificuldades é conseguir monitorar todos os recém nascidos que 
apresentam IRDA. Assim, muitos programas não atingem este indicador de qualidade 
proposto pelas recomendações nacionais e internacionais, levando ao diagnóstico 
tardio da deficiência auditiva (COMUSA, 2009). 

A respeito das recomendações supracitadas, a literatura nacional e internacional mostra 
que a etapa do monitoramento audiológico das crianças que possuem IRDA se 
configuram em uma etapa desafiadora para o processo de identificação e diagnóstico 
precoce da deficiência auditiva (DA) e sofre influência de vários fatores (ALVARENGA, 
2012), dentre os quais se destacam a evasão das famílias ao programa, 
desconhecimento sobre os prejuízos do diagnóstico tardio da DA e a falta de articulação 
com a atenção básica. Outros fatores que impedem a adesão ao monitoramento 
audiológico são as condições socioeconômicas e sociodemográficas das famílias 
(ALVARENGA et al., 2011; ALVARENGA et al. 2012; ARAÚJO et al., 2013; FREITAS; 
LEWIS; NÓBREGA, 2014). 

Nesta perspectiva ressalta-se a importância da TAN estar inserida em um programa de 
saúde auditiva infantil, incluindo a vinculação com a atenção básica. No Brasil a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui uma cobertura mais ampla do que os 
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Serviços Especializados em Saúde Auditiva. Assim, a proposta do Ministério da Saúde 
é que a execução do acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento da 
audição e da linguagem esteja vinculado à atenção básica (BRASIL, 2012). Todavia, é 
fundamental analisar como têm ocorrido essa articulação, sobretudo na região 
Nordeste, a fim de conhecer os obstáculos existentes neste processo e propor 
estratégias que facilitem sua execução. 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar se os encaminhamentos 
de crianças com IRDA para a realização do monitoramento auditivo estão de acordo 
com o que preconiza as diretrizes nacionais e se está ocorrendo de forma articulada 
com a atenção básica. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado na Clínica Escola de 
Fonoaudiologia do Curso de Fonoaudiologia da UFRN no período de agosto/2018 a 
junho/2019, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, sob 
protocolo de número (CAEE: 80320217.2.0000.5292, parecer 2.446.215). As crianças 
participantes foram incluídas no estudo mediante a obtenção do termo de consentimento 
livre e esclarecido do responsável legal. 

Participaram do estudo 28 crianças na faixa etária de seis a 26 meses de idade, cujos 
pais buscaram atendimento na Clínica Escola de Fonoaudiologia de forma presencial 
ou por meio de contato telefônico, com solicitação de monitoramento audiológico. 
Adotou-se como critérios de inclusão a criança ter sido encaminhada para 
monitoramento audiológico, independentemente do IRDA apresentado e de sua faixa 
etária. Foram excluídas crianças encaminhadas para realização da TAN ou diagnóstico 
audiológico. 

Foi realizada uma entrevista presencial ou por meio de contato telefônico com os 
pais/responsáveis envolvendo perguntas relacionadas à adesão da família ao 
monitoramento audiológico da criança e acompanhamento pela ESF. Questionou-se 
quanto a participação em cada etapa do Programa de Saúde Auditiva Infantil, os IRDA 
e se recebe visita da ESF, qual a frequência e se fizeram acompanhamento da audição 
e linguagem da criança na atenção básica. 

Durante a entrevista foi realizada ainda a aplicação do questionário de monitoramento 
do desenvolvimento da audição e linguagem para crianças no primeiro ano de vida 
(ALVARENGA et al., 2012) e de um questionário adicional desenvolvido pelos 
pesquisadores para a faixa etária de 13 a 24 meses, onde foi utilizado como referência 
os marcos de desenvolvimento do teste Denver Developmental Screening Test (DDST), 
conhecido como Denver II (FRANKENBURG et al., 1992), e a escala ELM - Early 
Language Milestone Scale, desenvolvida por Coplan (COPLAN; GLEASON, 1993) e 
adaptada por Lima (LIMA et al., 2004). O questionário seguiu a mesma lógica do 
questionário previamente validado para o primeiro ano de vida (ALVARENGA et al., 
2013), sendo dividido por faixas etárias, e incluindo para cada faixa etária duas 
perguntas sobre o desenvolvimento da audição e linguagem, tendo duas possibilidades 
de resposta, “sim” ou “não”. A pergunta “seu filho ouve bem?” foi comum em todas as 
faixas etárias, a fim de valorizar e verificar a suspeita dos pais quanto ao 
desenvolvimento de seu filho. Foi considerado “risco para alteração auditiva” quando a 
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resposta para uma das perguntas foi “não”. Para crianças à partir de dois anos foram 
feitas duas perguntas aos pais: uma sobre a audição e outra sobre a linguagem. 

Independentemente da criança ter sido identificada como de “risco para alteração 
auditiva” ou com desenvolvimento esperado para sua idade, todas foram agendadas 
para a realização do monitoramento audiológico. A avaliação audiológica foi permeada 
pelo princípio cross-check, tendo o resultado de um exame confirmado por outro 
independente (JERGER; HAYES, 1976), assim inclui procedimentos eletroacústicos, 
eletrofisiológicos e comportamentais de acordo com o protocolo proposto por Alvarenga 
e Araújo (2015). 

 
Resultados e Discussões 
 
O monitoramento audiológico proporciona a identificação precoce de perdas auditivas 
adquiridas e de manifestação tardia, nessa perspectiva é uma etapa indispensável no 
Programa de Saúde Auditiva Infantil. Dentre as 28 crianças que buscaram atendimento 
para a realização do monitoramento audiológico, apenas 10 (62,5 %) o fizeram na faixa 
etária recomendada (sete a 12 meses). A idade média dos participantes foi de 11,7 
meses (mínimo= seis meses, máximo= 26 meses), uma criança (6,25 %) compareceu 
aos seis meses de idade, estando portanto, antes do preconizado, todavia isto não 
impediu a realização completa dos procedimentos. Por outro lado, seis crianças (37,5%) 
buscaram o monitoramento audiológico após a idade estabelecida nas Diretrizes, com 
média de idade de 21,8 meses, o que reflete de forma negativa ao objetivo do 
diagnóstico precoce de possíveis perdas auditivas adquiridas. 

Ao considerar a primeira etapa do Programa de Saúde Auditiva Infantil, ou seja, a TAN 
propriamente dita, 26 crianças haviam realizado, uma criança não foi submetida à TAN 
e outra, o responsável não soube informar. Da totalidade de crianças triadas, 23 (88,4%) 
referiram que o resultado foi normal “passa” bilateralmente, quatro obtiveram resultado 
alterado “falha” (15,3%) e uma (3,8%) não soube informar o resultado obtido na TAN. 
Importante ressaltar que todas as crianças submetidas à TAN foi com o exame de 
emissões otoacústicas evocadas (EOE), a despeito da recomendação de se utilizar o 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATEa) na presença de 
IRDA (JCIH, 2007; COMUSA, 2010; BRASIL, 2012) e que as crianças com resultado 
“falha” na TAN não concluíram o diagnóstico audiológico conforme preconizado. Apesar 
de existir concordância na indicação de se utilizar o PEATEa como procedimento para 
a realização da TAN em neonatos com IRDA, está ainda não se constitui uma realidade 
na maior parte das maternidades do país. As crianças participantes do estudo foram 
submetidas à TAN por meio de EOE, pois os programas da maioria das maternidades 
e hospitais públicos ainda não dispõe do equipamento de PEATEa. Tal dado amplia 
ainda mais a importância do acompanhamento e monitoramento, uma vez que 
alterações retrococleares são mais prevalentes na presença de IRDA e não seria 
identificado na TAN realizada com EOE. 

Com relação aos IRDA, tendo como referência o proposto pelo COMUSA (2010), 24 
crianças (85,7%) apresentaram de fato algum IRDA e quatro (14,28%) apesar de terem 
sido encaminhados para monitoramento audiológico não tinham nenhum IRDA. Ao 
adotar como referencial a lista de IRDA proposto nas DATAN (BRASIL, 2012) e pelo 
Joint Committe on Infant Hearing (JCIH, 2007) 20 crianças (71,4%) apresentaram de 
fato algum IRDA e oito (28,54%) não tinham IRDA, tendo sido encaminhada para 
monitoramento audiológico de forma desnecessária. 
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Os IRDA mais frequentes foram a permanência na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) por mais de cinco dias, a prematuridade e o baixo peso (<1.500 kg). 
Um estudo prévio verificou além destes IRDA, o uso da ventilação mecânica e de 
medicamento ototóxicos como mais frequentes e apresentaram associação significante 
com o resultado falha na triagem (GRIZ et al., 2010). 

A icterícia fisiológica sem necessidade de transfusão sanguínea e a prematuridade 
isolada foram os motivos mais frequentes de encaminhamentos indevidos, levando em 
consideração as recomendações internacionais (JCIH, 2007) e as nacionais mais 
recentes (BRASIL, 2012). Estudo sugere que crianças com fatores de risco de história 
familiar e anomalias craniofaciais devem ter sua audição monitorada ao longo da 
primeira infância, enquanto que as crianças com fator de risco de baixo peso ao nascer 
não devem, pois não foram identificadas com perda auditiva pós-natal (BESWICK et al., 
2013). Diante disso, é fundamental realizar mais pesquisas com casuísticas amplas com 
e sem IRDA para entender melhor a relação entre os fatores de risco e a perda auditiva 
pós-natal e, consequentemente, diminuir os encaminhamentos indevidos ao 
monitoramento. 

Quando questionado se a família recebia visita domiciliar da ESF, 11 (39,2%) 
responderam que não recebiam visitas, e 17 informaram receber visita domiciliar, 
correspondendo a 60,7%, porém ao ser perguntado se em algum momento das visitas 
realizadas a equipe fez algum acompanhamento ou questionamento sobre aspectos da 
audição e linguagem da criança, apenas duas (7,1%) responderam “sim”. Assim, 
constatou-se que apesar da maioria das crianças receber visita domiciliar da equipe da 
ESF, esses profissionais não estão fazendo o acompanhamento da audição e da 
linguagem das crianças conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. A literatura 
aponta como obstáculo na efetividade das visitas da atenção básica de saúde a 
cobertura ainda insuficiente, a oferta insuficiente de profissionais, não atendendo à 
demanda do território e a falta de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) sobre os aspectos de saúde auditiva infantil (LIMA, 2015). 

No Rio Grande do Norte (RN), 80% dos municípios têm cobertura da Atenção Básica, 
de acordo com dados da Secretaria de Saúde pública do Estado do RN. A atenção 
básica no RN é formada por 5.656 ACS, 1.041 equipes de saúde da família, 953 equipes 
de saúde bucal e 177 do Núcleo Ampliado em Saúde da Família (NASF). Os números 
colocam o RN entre os dez estados com maior cobertura neste segmento em todo 
Brasil. Até 2020, espera-se alcançar uma cobertura assistencial de 80% na ESF. 
(MUNICIPAL, 2018). Nesse sentido, a articulação da atenção básica, representa uma 
possibilidade de ampliar o acompanhamento do desenvolvimento da audição e da 
linguagem, sobretudo no RN, em que o quantitativo de serviços de saúde auditiva e a 
própria cobertura da TAN é escassa (DIAS, PASCHOAL e CAVALCANTI, 2017). 

Ao aplicar o questionário para acompanhamento do desenvolvimento da audição e da 
linguagem, três crianças foram identificadas como de risco para alterações auditivas, 
visto que responderam “não” para a pergunta “seu filho ouve bem?”. Tentou-se realizar 
o agendamento das 28 crianças para a avaliação audiológica, no entanto, mesmo a 
família tendo buscado o atendimento e informado o contato telefônico recente, não foi 
possível o agendamento de 12 crianças (42,8%) para avaliação por motivo de insucesso 
no contato telefônico, mesmo após diversas tentativas em horários distintos. Esse 
achado é compatível com a literatura (ALVARENGA et al., 2011), pois o contato via 
telefone com o responsável é uma dificuldade, impossibilitando a etapa de 
monitoramento. Para resolução deste problema, estudos recomendam a criação de um 
cadastro nacional no Sistema Único de Saúde com o objetivo de facilitar a atualização 
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destes dados de telefone e endereço (ARAÚJO; LIMA; ALVARENGA, 2012). No 
presente estudo, utilizou-se o contato informado recentemente pelos pais ou 
responsáveis e a priori os mesmos buscaram o atendimento, sugerindo que a falta de 
contato pode ser mais expressiva ainda em outros contextos. 

Estudos mais recentes sobre o monitoramento de crianças com IRDA encontraram 
percentual de evasão de 60,7% e 67,7%, demonstrando dificuldades na realização da 
etapa de monitoramento (JANUÁRIO, 2015; CARNEIRO, 2016). Tais achados mostram 
um difícil alcance do percentual mínimo de monitoramento aconselhado pelo JCIH, de 
70%. Quanto aos motivos da evasão encontrados no estudo, foram evidenciados com 
maior ocorrência a dificuldade de locomoção até a clínica, visto que a maioria das 
famílias são dos interiores e dependem de carros da prefeitura para vir e dificuldade de 
conciliar o horário do atendimento com a rotina da família. Similar aos motivos mais 
frequentes encontrados em estudo prévio para justificar a evasão, sendo o desinteresse 
e a dificuldade em conciliar o agendamento com a rotina familiar (ALVARENGA, 2012). 
Diante disso, ressalta-se a necessidade de criar ações que ofereçam informações sobre 
a importância do acompanhamento do desenvolvimento auditivo e estratégias que 
viabilizem o acesso e a adesão ao monitoramento audiológico. 

Das 16 crianças que foi obtido contato, que compareceram para realização do 
monitoramento audiológico, foi identificado 6 crianças com alterações condutivas que 
são comuns na faixa etária estudada (TOS, 1984; MARTINES et al., 2010). Apesar de 
não ser o objetivo da etapa de monitoramento audiológico, as alterações condutivas 
recorrentes podem causar privação sensorial parcial, podendo interferir na aquisição e 
desenvolvimento da linguagem, sendo importante sua identificação para proceder o 
encaminhamento para avaliação e conduta com médico Otorrrinolaringologista. Além 
disso, foram identificadas 10 crianças com alterações de linguagem, sendo que desta, 
3 falharam no questionário, o que reforça a importância do acompanhamento não 
apenas do desenvolvimento auditivo, mas de comunicação dessas crianças (BRASIL, 
2012). 

A articulação dos programas de TAN com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) deve 
ser considerado uma estratégia primordial para potencializar os Programas de Saúde 
Auditiva Infantil, auxiliando no rastreamento das crianças com e sem IRDA, contribuindo 
para diminuir a taxa de evasão das famílias nos retestes e na etapa de monitoramento 
(SILVA, 2016). Além disso, é imprescindível a capacitação dos ACS para o 
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, durante as visitas 
domiciliares mensais por meio da aplicação de questionários que possibilitem a 
identificação de alterações desse desenvolvimento (ALVARENGA, 2013). 

Diante do exposto, verificou-se que a falha na etapa de monitoramento decorre do 
encaminhamento inadequado e de condições inerentes à adesão/entendimento da 
família, além da falta de articulação com atenção básica. Adicionalmente têm-se a 
restrição do quantitativo de serviços que realizem o procedimento. Assim, o 
monitoramento das crianças com IRDA ainda configura uma etapa falha no Programa 
de Saúde Auditiva Infantil no contexto do Rio Grande do Norte, sendo indispensável o 
desenvolvimento de estratégias visando favorecer a identificação das perdas auditivas 
adquiridas ou de manifestação tardia. 

Nesse sentido, é imprescindível fortalecer a articulação com a atenção básica e com a 
atuação dos ACS na área de saúde auditiva infantil. O investimento na capacitação dos 
ACS, pode refletir em contribuições na execução do acompanhamento do 
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desenvolvimento da audição e da linguagem e realização dos encaminhamentos. 
Ademais, é necessário maximizar a adesão das famílias, por meio de estratégias as 
façam se lembrar do dia agendado e sobre a importância de se avaliar a criança. Os 
profissionais da saúde devem atuar junto à família, esclarecendo e motivando a 
participação ativa nesse processo. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que a etapa de monitoramento audiológico não está sendo realizada como 
preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais, tanto no que se refere à faixa 
etária quanto ao próprio IRDA, o que pode aumentar a demanda nos serviços de saúde 
auditiva e dificultar a realização do diagnóstico e intervenção precoce. É notório que o 
acesso à TAN está ocorrendo, no entanto, o acompanhamento do desenvolvimento da 
audição e da linguagem e o monitoramento audiológico ainda constitui um desafio. 
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TÍTULO: Filmes de quitosana com fração hexânica de Annona vepretorum: obtenção, 

caracterização e atividade antifúngica 

Resumo 

 

     A inovação tecnológica no que tange a pesquisa e desenvolvimento de novas 
formulações é de fundamental importância para melhorar a farmacoterapia e 
consequentemente a qualidade de vida do indivíduo que necessita de determinados 
tratamentos. Neste âmbito, a obtenção de filmes de quitosana com fração hexânica de 
Annona vepretorum, bem como sua caracterização físico-química através de 
metodologias como Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), Termogravimetria (TG), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-X (DR-X) e 
Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), além 
de delimitação de atividade antifúngica centrando-se principalmente em sua aplicação 
na melhora de lesões cutâneas são o objetivo central deste trabalho, tendo em vista que 
o desconforto, sofrimento e inconveniente de elementos convencionais utilizados no 
tratamento destas patologias pode ser amenizado. 

 
 
Palavras-chave: Filmes. Annona vepretorum. Caracterização. Fração hexânica. 

TITLE: Chitosan films with hexane fraction of Annona vepretorum: obtaining 

characterization and antifungal activity 

Abstract 
     The tecnological innovation, in regards of research and development of new 
formulation, has a fundamental importance to improve pharmacotherapy and 
consequently, the quality of the individual that needs certain treatments. In this área, 
obtaining films of chitosan with a hexanic fraction of Annona vepretorum, as will as its 
physicochemical characterisation through methodologies such as Diferecial Scaning 
Colorimetry (DSC), Termogravimetry (TG), Scanning eléctron Microscopy (SEM), X-Ray 
Difraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), in addiction to 
antifungal activity delimitation, focusing mainly in the improved application of skin lesions 
which are the cenbal objective of this work, considering thet the suffiring, discomfort and 
incovenience of conventional elements used in the treatment of these pathologies can 
be alliviated. 
 
Keywords: Films. Annona vepretorum. Characterization. Hexane fraction. 
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     A quitina é um polissacarídeo de elevada abundância na natureza, o qual pode ser 
encontrado naturalmente em nematoides, além do exoesqueleto de crustáceos e 
insetos. A partir desta, por meio de reações de desacetilação com álcalis, pode-se obter 
a quitosana, a qual tem sido amplamente utilizada na indústria farmacêutica para 
desenvolvimento de membranas poliméricas, filmes, géis, assim como veículo para 
liberação de fármacos (SILVA, et al., 2006). Isto, principalmente em função da sua 
hidrofilicidade, conferida por grupos hidroxila e amino presentes na molécula, bem como 
suas características de biodegradabilidade (MAURO et al., 2009), baixa toxicidade, não 
causar alergia e ser antibacteriano (VAN DEN BROEK et al., 2015). 

     Em virtude de tantos aspectos positivos inerentes a quitosana, bem como a 
possibilidade de incorporação de determinados elementos a ela, alternativamente a 
fração hexânica de Annona vepretorum foi considerada, uma vez que possui 
propriedades farmacológicas importantes a serem avaliadas, como é o caso de 
atividade antioxidante, citotóxica e antibacteriana, conferidas principalmente pela 
presença de flavonoides, esteróides e terpenoides, das quais há grande importância 
quando se objetiva a utilização de modo tópico (ARAÚJO, 2013). 

     Nesse âmbito, é importante mencionar que a família Annonaceae, a qual Annona 
vepretorum pertence pode ser encontrada na América do Sul ou distribuída pelos 
demais continentes, podendo apresentar porte arbóreo ou arbustivo, assim como 
receber diferentes nomes, dentre os quais, pinha, fruta-do-conde, graviola, entre outros, 
além de desempenhar funções importantes na medicina popular e servir como fonte de 
alimento para populações (KIILL et al., 2003). No Brasil, regiões como cerrado, caatinga, 
Amazônia e pantanal apresentam incidência de espécies de plantas do gênero Annona 
(MAAS et al., 2012), das quais destacam-se Annona crassiflora, Annona reticuata, 
Annona muricata e Annona squamosa como portadoras de propriedades 
farmacológicas importantes (ARAÚJO, 2013). 

     No que se refere a obtenção dos filmes em questão, seguida de incorporação da 
fração hexânica, a sua principal aplicação futuramente seria a ação farmacológica no 
tratamento de lesões cutâneas. Tendo em vista que estas estão cotidianamente 
presentes, sendo relacionadas muitas das vezes com idade avançada e dificuldade na 
realização de atividades de vida diárias. De modo que podem ser ocasionadas tanto por 
traumas físicos, quanto químicos, causando dor, além de desconforto mediante os tipos 
de elementos utilizados visando sua cicatrização (Strazzieri-Pulido et al., 2015). 

     Em virtude disso, e visando que tais filmes atendam as características desejadas, 
uma série de testes deve ser feito. A princípio, a caracterização físico-química, a partir 
de técnicas de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria (TG), 
Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Difração de 
Raios-X (DR-X) são imprescindíveis, uma vez que possibilita a observação de 
interações entre os componentes da formulação e consequentemente observação de 
possível eficiência do produto obtido. Além disso, a realização de Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV) também auxilia na visualização da forma do filme em questão. Não 
obstante, almejando a soma de resultados positivos que possam comprovar a ação do 
produto, a avaliação de atividade antifúngica também foi verificada, de modo a contribuir 
positivamente com o estudo. 

 
Metodologia 
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2.1. Material 
 
     O extrato metanólico semi-sólido da Annona vepretorum foi obtido em parceria com 
a Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF). O Polímero de Quitosana será 
adquirido da Sigma Aldrich®. Todos os outros solventes utilizados serão de grau 
analítico. 
 
 
2.2. Métodos 
 
2.2.1. Desenvolvimento dos filmes poliméricos: 

     Com relação à forma de obtenção do filme, tal como definido, será utilizado o Método 
Sol-gel adaptado (VAN DEN BROEK et al., 2015), compreendendo: 
a) Solubilização da quitosana (1%) em ácido acético aquoso (1%); 
 
b) Submeter a solução resultante à agitação magnética por um período de 24h e 
posteriormente filtração a vácuo; 
 
c) Adicionar fração hexânica 5% em grau, seguido de adição de propilenoglicol e 
labrasol (ambos a 10%); 
 
d) juntamente a este conteúdo, adicionar solução de quitosana em q.s.p 10 ml do filme 
e transferir para placa de petri, prosseguindo-se com secagem total em incubadora 
shaker de bancada com aquecimento a 30º C por um período de tempo variando de 8 
à 12 horas; 
 
e) Sobre os filmes formados, será adicionada uma solução de hidróxido de sódio 
(NaOH) 4% para neutralização do ácido residual. Os filmes são lavados, posteriormente, 
com água destilada até atingir um pH neutro e deixados em temperatura ambiente até 
secagem completa. 
  
  
2.2.2. Caracterização físico-química dos sistemas 
  
2.2.2.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR)  
  
     A amostra da fração hexânica de Annona vepretorum será adicionada a 100 mg de 
KBr, sob uma pressão de 1x107 Pa. Já os filmes serão colocados sobre a placa de aço 
e analisados diretamente. A análise será realizada utilizando um espectrômetro IR 
Prestige-21. Utilizando-se das bandas de absorção características para analisar o 
polímero, o CFND e o filme. Serão analisados na varredura de 4000 a 650 cm-1. 
 
 
2.2.2.2. Difração de raios X (DRX)  

     As amostras serão submetidas à análise por DRX, através de um difratômetro de 
raios X modelo XRD 6000 (Shimadzu®, Kansai, Quioto, Japão) com varredura angular 
5º<2Ө<60º, na montagem de Bragg-Brentano, sistema Ө-2Ө, utilizando-se radiação de 
Cu (kα1) com varredura no passo de 0,02 (2Ө), com intervalo de 0,6 segundo para cada 
amostra.  
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2.2.2.3. Termogravimetria(TG)  

     As curvas termogravimétricas (TG) da CFND e dos sistemas serão obtidas em um 
módulo termogravimétrico TGA-60H, na razão de aquecimento de 10°C min-1 até 
900°C. Utilizando-se atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 20 mL min-1 e massa de 
5,00 ± 0,05 mg acondicionada em cadinho de alumina para cada amostra. A calibração 
do equipamento será realizada com padrão de oxalato de cálcio. 
 
 
2.2.2.4. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC)  

     As curvas de DSC do material serão obtidas em um módulo Calorimétrico 
Exploratório Diferencial DSC modelo DSC Q20 (TA instrument) Analisadas na razão de 
aquecimento de 10°C min-1 até a temperatura de 400°C. Utilizando-se atmosfera de 
nitrogênio, com fluxo de 50 mL min–1. O equipamento será calibrado para a temperatura 
utilizando como padrões os pontos de fusão do índio (PF= 156,6°C) e zinco metálico 
(PF= 419,5°C) com pureza de 99,99°C, feita com base na entalpia de fusão do índio 
metálico (ΔHFusão = 28,54 Jg-1). 
 
2.2.2.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

     As amostras serão pré-tratadas com deposição de uma camada de ouro sobre a 
superfície e as análises das superfícies dos filmes realizadas com um Microscópio 
Eletrônico de Varredura Tabletomicroscope TM-3000 (Hitachi) com microssonda de 
Raios-X, sendo aplicada uma voltagem de 20 kV. 
 
 
2.2.2.6 Avaliação da atividade antifúngica 

     A atividade antifúngica dos filmes de fração hexânica com quitosana deve 
ser  testada através do método de disco-difusão, de acordo com os padrões impostos 
pelo CLSI (CLSI, 2017). Antes da realização dos testes, todas as espécies de Candida 
que irão ser utilizadas neste trabalho devem ser reativadas para o processo de triagem 
e posterior escolha dos microrganismos. 
     Para a triagem, previamente as suspensões contendo os respectivos fungos: 
Candida albicans ATCC 90028, Candida tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis 
ATCC 22019, Candida glabrata ATCC 2001 devem ser ajustadas para 0.5 na escala de 
McFarland. Em seguida, de cada suspensão, é necessário realizar distensões utilizando 
swabs estéreis em placas de Petri (90 x 15mm) contendo ágar Müeller Hinton. Após a 
secagem, é importante colocar em cada placa, três discos, sendo um de cada filme 
     As placas irão ser colocadas em estufa a 35°C e avaliadas após o período de 24h e 
48h. De acordo com essas leituras, algumas espécies são selecionadas para realização 
do teste de atividade antifúngica em triplicata. Podendo ser Candida albicans ATCC 
90028, Candida tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis ATCC 22019 ou Candida 
glabrata ATCC 2001. Neste teste, é importante a utilização em cada placa além dos 
discos de quitosana, discos controle, sendo um deles apenas quitosana (Branco) para 
avaliação da atividade desta na ausência de fármaco, um contendo Anfotericina B que 
é um fármaco que possui atividade estabelecida, e um contendo somente o protótipo 
com determinada concentração para avaliação da atividade na ausência de quitosana. 
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Resultados e Discussões 

 

3.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

     Diante dos resultados obtidos por meio da técnica de FTIR, é perceptível identificar 
padrões de absorção semelhantes tanto para o espectro do filme branco (FB) quanto do 
filme de quitosana com fração hexânica proveniente de Annona vepretorum (FFH). 
Neste contexto, a figura 1 apresenta dados referentes a FB, onde pode-se observar 
presença de estiramento simétrico de amina primária (NH2) entre 3300-3500 cm-1, bem 
como estiramento de OH entre 3500-3200 cm-1. Além disso, no intervalo de 2900-2800 
cm-1 também foi possível identificar estiramento metila e metileno, seguido de pico 
referente a aldeído ente 2800-2700 cm-1(VIEIRA et al.,2014). 

     Em 1640-150 cm-1 deformações de NH2 foram observadas, assim como entre 1380-
1370 cm-1 deformações simétrica de C-H. Picos referentes a aminas também puderam 
ser observados entre 1350-1000 cm-1. Por fim, visualizou-se vibrações referentes a C-
O-C em 1159, estiramento C-O de álcoois e fenóis por volta de 1250-1000 e 
deformações C-H entre 1000-650 cm-1 (VIEIRA et al.,2014). 

     No que se refere a Figura 2, dados referentes a FFH são apresentados. Neste caso, 
em 3400 cm-1 há presença de pico de absorção que evidencia estiramento O-H, o qual 
se apresenta mais intenso se comparado ao presente em FB, assim como entre 2900-
2800 cm-1 o estiramento metila e metileno pode ser apresentado, neste caso, observou-
se que o pico se apresentou menos evidente que o de FB. Na região de 1725-1700 cm-
1 verifica-se presença pico de absorção condizente com ácido carboxílico, assim como 
em 1640-1550 cm-1 haver relação com dobramento de aminas e amidas primárias e 
secundárias, tal pico mostrou-se de modo mais evidente que em FB (PAVIA et al., 2010). 

     Seguido a isso, regiões características entre 1300-1000 cm-1 podem ser indicativo 
de álcoois, ésteres, ácido carboxílico, anidro, além de 1350-1000 cm-1 representar 
região de amina, 1370 cm-1 ser deformação simétrica C-H, 1250-1000 cm-1 ser 
estiramento C-O de álcoois e fenóis, 1100 cm-1 representar ésteres, 1000-650 cm-1 
deformações CH e 900-690 cm-1 ter relação com dobramento de anéis aromáticos. Em 
região abaixo de 1000 cm-1 em FFH, a quantidade de picos presentes foi mais 
numerosa que aquela presente em mesma região no espectro de FB (PAVIA et al., 
2010). 

  

3.2. Difração de raios – X (DR-X) 

     De acordo com a figura 5, o padrão de DRX do filme branco, evidencia a presença 
de quitosana, confirmada pela existência de pico centrado em 20º, consequentemente 
mostrando seu aspecto cristalino (Kloster et al., 2015). Quando se compara tal evento 
com o DRX do filme com fração hexânica (FFH), na figura 6, nota-se alteração nesse 
ponto, uma vez que não há mais um pico evidente nessa região, mais sim em região 
posterior, este possível desaparecimento do pico pode ser relacionado com uma 
alteração da região cristalina da quitosana causada possivelmente pela interação com 
a fração hexânica presente no filme formado (Wang et al., 2019). 
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     Também mediante comparação dos difratogramas de FB e FFH, nota-se que o pico 
em torno de 37º permanece, apenas com a ressalva de apresentar intensidade 
levemente mais nítida em FFH, o que pode sugerir menor cristalinidade no local, 
segundo Wang et al., 2019. Não obstante, em FB há picos em região próxima a 10º, 
diferente do apresentado em FFH, os quais não estão nitidamente presentes. Tal evento 
representa um pico cristalino característico da quitosana (Asif et al., 2018). 

     Dessa maneira, na mistura do polímero com a fração hexânica para formação do 
filme, alguns pontos pode-se notar a perda de cristalinidade, fato este que corrobora 
para a existência de maior solubilidade do composto formado, bem como, poderia 
favorecer a melhor atuação do principio ativo, desde que testes mais eficientes fossem 
realizados in vivo visando comprovar essa suposição (LEUNE et al., 2000). 

  

3.3. Termogravimetria (TG) 

     Na figura 7 esta representada os termogramas das amostras de filme branco de 
quitosana (FB) e filme com fração hexânica incorporada (FFH). Comparando ambos, é 
visto que FB apresenta 3 eventos de perda de massa , ao passo que FFH apresenta 
apenas 2. Sendo assim, os eventos centrados entre 50 e 150ºC diz respeito a 
volatilização da umidade existente nos filmes poliméricos, além disso, a perda de massa 
em tal região também diz respeito a decomposição de alguns polímeros de baixo peso 
molecular como é o caso de span 80, xilana, carvacol e quitosana, este último, usado 
na síntese dos filmes em questão. Com tal conhecimento e análise do termograma, é 
visto que após a adição da fração hexânica, a perda de massa nessa região aumentou, 
consequentemente isto poderia sugerir que o FFH apresentaria maior umidade, a qual 
foi perdida (AFONSO et al., 2019) 

     Não obstante, quando se observa FB, nota-se a existência de um outro evento de 
perda de massa na região próxima a 250ºC, o qual provavelmente sofreu deslocamento 
para a direita no termograma de FFH, tendo início em aproximadamente em 280ºC. Isto 
poderia significar uma maior estabilidade térmica deste último, neste caso, haveria 
necessidade de maior quantidade de energia (temperatura) para que a degradação 
ocorresse (MA et al., 2019) 

     Além disso, é válido salientar que os eventos de decomposição da quitosana 
geralmente acontecem em duas etapas, de modo que há decomposição inicial dos 
resíduos de N-acetil glucosamina a cerca de 300ºC e posteriormente de glucosamina 
em aproximadamente 400ºC. Sendo assim, em FB é evidente a existência do último 
evento, porém aquele em 300ºC não é tão evidente, o que poderia significar que não 
está acontecendo efetivamente a degradação de N-acetil glucosamina durante a análise 
(KASAAI et al., 2010). 

  

3.4. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

     Com base na figura 8 pode-se ver que o pico endotérmico em FB (filme branco) e 
FFH (filme com fração hexânica) representa a perda de umidade, consequentemente 
proveniente da perda de água de todos os filmes (KAYA et al., 2018). Neste caso, sabe-
se que o primeiro pico endotérmico de FB aconteceu por volta de 57ºC, temperatura 
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diferente daquela apresentada por FFH, a qual foi aproximadamente 70º C, o que pode 
ter sido proveniente de ligações formadas entre os compostos fenólicos presentes na 
fração hexânica e as moléculas de água, de modo a aumentar a temperatura de 
evaporação e então originar tal alteração. Diante disso, pode-se considerar que é um 
fato positivo, tendo em vista que demorou mais tempo para fusão, desse modo, 
possivelmente aconteceu melhora da estabilidade do filme, isto com a adição da fração 
hexânica (DEBONE et al., 2001; QUIN et al., 2019). É importante salientar também que 
geralmente a água ligada pode ser resultado da interação de moléculas de água com 
grupos hidroxila (hidrofílicos) e grupos amina presentes em quitosana (QUIAO et al., 
2018). 

     Já com relação ao nítido pico exotérmico, FB apresentou o mesmo na região de 
280ºC, enquanto FFH estava situado em aproximadamente 298ºC. Tal evento pode ser 
relacionado ao processo de cristalização dos filmes. Neste caso, é importante destacar 
que em FFH ele aconteceu em temperatura mais alta, havendo então, um deslocamento 
para direita, o que pode caracterizar a existência de certo tipo de interação entre a fração 
adicionada ao filme de quitosana e a própria quitosana presente no sistema (KAYA et 
al., 2018). 

     Não obstante, o pico endotérmico apresentado pela FB em aproximadamente 248ºC 
desapareceu quando analisado o termograma de FFH. Isto pode esta relacionado a 
possível formação de interações específicas entre a quitosana e a fração hexânica 
adicionada (CHETOUANI et al., 2017). 

     Por fim, também foi observado a existência de outro pico exotérmico na temperatura 
de 340ºC tanto em FB quanto em FFH, porém neste último, ele se apresentou de 
maneira menos intensa, o que pode ter alguma relação com o grau de cristalinidade 
(KADAM et al., 2018). 

  

3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

     No que se refere a microscopia eletrônica de varredura, a mesma foi realizada tanto 
para o filme branco (FB) apresentado na figura 9, quanto para o filme com fração 
hexânica (FFH) visto na figura 10. O primeiro apresentou-se com aspecto homogêneo, 
além de certa porosidade na superfície, além disso, algumas linhas foram notadas, 
porém pode-se considerar que foram causadas por arranhões na placa de acrílico onde 
os filmes foram formados (Escárcega-galaz et al., 2018). Já no que se refere a 
morfologia do FFH nota-se um aspecto diferente, com regiões desiguais e alturas 
ligeiramente maiores que o restante da superfície do filme. Neste caso, tais 
irregularidades podem representar uma possível separação de fases (Baji et al., 2019), 
levando a sugerir que a quitosana e a fração hexânica poderiam não estar misturados 
de modo homogêneo (Wang et al., 2018). 

  

3.6. Avaliação da atividade antifúngica 

     Muitas espécies pertencentes ao gênero Annona tem sido utilizadas por indivíduos 
popularmente para solucionar variados problemas. Para tanto, folhas, sementes e 
outras partes dessas plantas tem destaque no uso. Neste contexto, algumas espécies 
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apresentam de fato propriedades farmacológicas comprovadas, dentre elas, Annona 
crassiflora e Annona cornifolia com atividade antifúngica (Quílez et al., 2018). 

     Para tanto, testes visando elucidar uma possível atividade antifúngica foi realizado 
com os filmes de quitosana contendo fração hexânica de Annona vepretorum, o qual 
mostrou um resultado negativo, mostrando que a amostra utilizada não promoveu a 
formação de halo de inibição do crescimento dos fungos utilizados (Candida albicans 
ATCC 90028, Candida tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis ATCC 22019, 
Candida glabrata), consequentemente, não apresentou atividade antifúngica, como 
havia sido esperado. Tudo isso observado na figura 11, especificamente na numeração 
3. 

 

 
Conclusão 

 

     Após a obtenção dos resultados referentes aos testes de FTIR, DR-X, DSC, TG, 
MEV e o antifúngico, pode-se observar que os filmes de quitosana com fração hexânica 
de Annona vepretorum apresentaram resultados promissores, tanto em relação a 
interações possivelmente presentes entre os constituintes da formulação, quanto o 
próprio aumento de estabilidade quando comparado ao filme branco, isto em condições 
de aquecimento, como pode se observar nas análises de DSC e TG. 

     Além disso, a questão do possível aumento de solubilidade também foi um fator 
importante a ser citado, tendo em vista que a partir da análise de DR-X dos filmes, notou-
se uma provável redução da cristalinidade dele, o que consequentemente favorece tal 
afirmação. Além disso, a visualização de grupos funcionais também foi algo importante 
a ser identificado pois pode dar uma ideia de quais elementos importantes podem estar 
presentes ou até mesmo serem preservados nos filmes então formados como é visto 
através do FTIR. 

     Por fim, é importante destacar que os resultados obtidos através do MEV são 
passíveis de mais estudos e pesquisas para total elucidação, tendo em vista que quando 
se compara o filme branco e o filme com fração hexânica nos variados aumentos, 
elementos são observados e acabam deixando alguns questionamentos que 
necessitam de maior tratamento. Assim como estes, o resultado fornecido através do 
antifúngico acabou mostrando ausência de atividade nesse âmbito, contrária ao 
esperado, tendo em vista que outras espécies do gênero Annona apresentam 
positividade quanto a isso. No entanto, esta última não apresenta um alto impacto no 
provável efeito esperado para o filme e consequentemente não interfere negativamente 
na funcionalidade que se deseja obter do produto farmacêutico pronto. 

     Sendo assim, é possível concluir que os filmes de quitosana com fração hexânica 
são uma proposta promissora no âmbito da farmacoterapia, tendo em vista que podem 
ajudar a tratar patologias inerentes ao ser humano de modo menos doloroso e mais 
eficaz. Porém, para isso, é essencial que mais estudos sejam realizados visando 
comprovar de fato as propriedades farmacológicas, físico-químicas e terapêuticas que 
ele pode apresentar. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: FTIR referente ao filme de quitosana sem incorporação da fração hexânica 

 

 

Figura 2: FTIR referente ao filme de quitosana com fração hexânica incorporada 
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Figura 3: Tabela mostrando as absorbâncias encontradas no FTIR do filme branco (FB) 

 

 

Figura 4: Tabela mostrando as absorbâncias encontradas no FTIR do filme com fração 
hexânica (FFH) 
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Figura 5: DRX referente ao filme branco (FB) 

 

 

Figura 6: DRX referente ao filme com fração hexânica (FFH) 

 

 

Figura 7: TG referente ao filme branco (FB) e filme com fração hexânica (FFH) 
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Figura 8: DSC referente ao filme branco (FB) e filme com fração hexânica (FFH) 

 

 

Figura 9: MEV do filme branco (FB) 
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Figura 10: MEV do filme com fração hexânica (FFH) 

 

 

Figura 11: Antifúngico 
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TÍTULO: Diagnóstico, epidemiologia e história natural da esporotricose humana no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

 

A esporotricose, causada por fungos pertencentes ao complexo Sporothrix schenckii, é 
amplamente distribuída pelo globo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. 
Trata-se classicamente de uma micose subcutânea, que tem como via de infecção, a 
inoculação traumática. Essa micose era praticamente restrita a agricultores, jardineiros 
e caçadores de tatu, em virtude de ferimentos com manipulação de vegetais. Entretanto, 
atualmente, o Brasil tem constantemente relatado surtos associados a transmissões por 
felinos. Estes animais também adoecem, caracterizando a esporotricose como infecção 
zoonótica. Dados sobre a epidemiologia da esporotricose humana no Rio Grande do 
Norte são praticamente inexistentes e este problema vem se tornando um assunto de 
saúde pública devido à natureza zoonótica de sua transmissão, atrelado a isto 
evidenciamos a prevalência dos casos em pacientes do sexo feminino. Este estudo 
avaliou fatores de virulência in vitro de 40 isolados clínicos coletados de pacientes 
encaminhados por hospitais públicos e privados do Rio Grande do Norte. Avaliamos a 
susceptibilidade desses isolados para os antifúngicos itraconazol (ITZ) e anfotericina B 
(AmB) que demonstraram um ótimo perfil sendo todas as cepas testadas consideras 
sensíveis a estes fármacos, com valores de CIM variantes entre 0,0312 e 0,5 μg/mL 
para ITZ e 0,125 e 1 μg/mL para AmB. Mensuramos ainda a relação do crescimento das 
colônias em diferentes concentrações de glicose no meio de cultura. 

 
 
Palavras-chave: Sporothrix spp., esporotricose, gatos, zoonose, micose subcutânea 

TITLE: Diagnosis, epidemiology and natural history of human sporotrichosis in Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

 

Sporotrichosis, caused by fungi belonging to the Sporothrix schenckii complex, is widely 
distributed around the globe, especially in tropical and subtropical regions. It is classically 
a subcutaneous ringworm, and its infection route is traumatic inoculation. This ringworm 
was practically restricted to farmers, gardeners, and armadillo hunters due to vegetable 
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manipulation injuries. However, nowadays, Brazil has frequently reported outbreaks 
associated with feline transmissions. These animals also fall ill, characterizing 
sporotrichosis as a zoonotic infection. Data on the epidemiology of human sporotrichosis 
in Rio Grande do Norte are practically non-existent and this problem has become a public 
health issue due to the zoonotic nature of its transmission. This study evaluated in vitro 
virulence factors of 40 clinical isolates collected from patients referred by public and 
private hospitals in Rio Grande do Norte. We analyzed the susceptibility of these isolates 
to the itraconazole (ITZ) and amphotericin B (AmB) antifungals that has shown an 
excellent profile and all strains tested were considered sensitive to these drugs, with 
varying MIC values between 0.0312 and 0.5 μg/mL for ITZ and 0.125 and 1 μg/mL for 
AmB. We also measured the relationship of colony growth at different glucose 
concentrations in the culture medium. 

 
 
Keywords: Sporothrix spp., sporotrichosis, cats, zoonosis, subcutaneous mycosis 

Introdução 

A esporotricose, causada por fungos termodimórficos pertencentes ao complexo 
Sporothrix schenckii, é amplamente distribuída pelo globo, especialmente em regiões 
tropicais e subtropicais(CHAKRABARTI et al., 2018; PAES; SCHUBACH, 2011). Por se 
tratarem de fungos termodimórficos, as espécies do complexo Sporothrix schenckii 
apresentam macromorfologicamente colônias cremes e filamentosas que enegrecem 
com o tempo, quando incubadas à temperatura ambiente (25°C – 28°C) e sua forma 
leveduriforme, patogênica, à temperatura de 36-37°C (CHAKRABARTI et al., 2018), 
caracterizada por colônias lisas e de coloração creme. Microscopicamente, a fase 
filamentosa é caracterizada por hifas hialinas septadas de 1 a 2 µm de largura, contendo 
conídios delicados, com forma de lágrima, arranjados em formato de “pétalas de 
margarida” (SIGLER et al., 1990; HOOG et al., 2000). 
 
Alguns anos atrás, Marimon e colaboradores (MARIMON et al., 2008), através de 
análises fenotípicas e genotípicas, sugeriram que S. schenckii não deveria ser 
considerada a única espécie a causar esporotricose. Por conseguinte, baseando-se nas 
características macroscópicas das colônias, o padrão de assimiliação de sacarose e 
rafinose, a habilidade de crescer a 37°C e o sequenciamento do gene da calmodulina, 
foram descritas 4 novas espécies constituindo o complexo Sporothrix schenckii: (1) S. 
globosa, um fungo distribuído no mundo inteiro (BONIFAZ et al., 2009; MARQUES et 
al., 2010); (2) S. brasiliensis, a espécie relacionada com a epidemia zoonótica descrita 
no Rio de Janeiro, Brasil (MARIMON et al., 2007; OLIVEIRA, 2009); (3) S. mexicana, 
limitada ao México (MARIMON et al., 2007); e (4) S. luriei, previamente conhecida como 
S. schenckii var. luriei (CANO et al., 2008), diferindo de S. schenckii principalmente nos 
tecidos, especificamente pela produção células leveduriformes septadas incapazes de 
assimilar creatinina ou creatina (HOOG et al., 2000). 
 
Existem peculiaridades em termos de história natural e biologia das diferentes espécies 
do complexo. Por exemplo, os agentes S. brasiliensis e S. schenckii sensu stricto são 
os que apresentam maior virulência em modelos murinos de infecção (BORREGO et 
al., 2009; GENE, 2009). São diversos os fatores relacionados a patogenicidade in vitro 
deste complexo de espécies, incluindo seu dimorfismo, termotolerância, capacidade de 
síntese de melanina, fatores de aderência e capacidade de formação de biofilme, 
contribuindo para a evasão do sistema imune do hospedeiro e instalação da infecção 
(ALMEIDA-PAES et al., 2007; BUSTAMANTE; CAMPOS, 2001). 
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As diferentes espécies também apresentam peculiaridades em termos de 
susceptibilidade antifúngica. Sporothrix brasiliensis é comumente mais sensível a 
diferentes drogas antifúngicas, enquanto que S. mexicana apresenta valores 
aumentados de concentrações inibitórias mínimas (MARIMON et al., 2008). 
 
As infecções causadas por espécies do complexo Sporothrix schenckii classicamente 
ocorrem por inoculações traumáticas a partir do solo, fragmentos de vegetais e matéria 
orgânica contaminada pelo fungo. É comumente associada com atividades rurais e 
outras atividades laborais, como agricultura, exploração de madeira e jardinagem 
(CHAKRABARTI et al., 2018; HE et al., 2017). Entretanto, novos hábitos estão sendo 
considerados na composição do grupo de risco susceptíveis a infecções por espécies 
deste complexo e as transmissões zoonóticas, antes raras, estão sendo cada vez mais 
descritas em surtos, incluindo diferentes centros urbanos brasileiros(KAUFFMAN, 2006; 
PAES; SCHUBACH, 2011). 
 
As lesões decorrentes da esporotricose frequentemente estão restritas a pele, tecido 
subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes. Entretanto, pode ocorrer a disseminação para 
outros órgãos e em casos mais raros a disseminação sistêmica, quando há a inalação 
dos conídios. A via de aquisição a partir de inalação tem sido pouco descrita na literatura 
(HE et al., 2017; PAES; SCHUBACH, 2011). 

 
Metodologia 
 
Coleta em pacientes, isolamento primário das amostras recebidas e dados clínicos. 

O estudo incluiu 40 isolados clínicos obtidos de amostras biológicas dos diversos sítios 
corporais de pacientes encaminhados ao Laboratório de Micologia Médica e Molecular, 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (LMMM, DACT, UFRN). Para tanto, as lesões dos pacientes foram 
desinfectadas com álcool a 70% e posteriormente, os nódulos foram gentilmente 
pressionados, até a obtenção de material de secreção, colhidos com auxílio de swab. 
Para as lesões que não drenavam espontaneamente, fragmentos de biópsia foram 
obtidos por hospitais terciários locais (Hospital Universitário Onofre Lopes e Hospital 
Giselda Trigueiro), devidamente acondicionados em recipiente estéril contendo 5 mL de 
solução fisiológica ou salina (NaCl 0,9%) adicionada de 50 mg/L de cloranfenicol (com 
a finalidade de impedir o crescimento bacteriano) e enviados ao LMMM. As amostras 
foram devidamente processadas de acordo com a natureza de sua composição e 
semeadas em sete pontos equidistantes em meio Ágar Sabouraud-Dextrose (SDA) 
adicionado de cloranfenicol (0,5g/L), e posteriormente incubadas a 28°C (±2°C) e 37°C 
(±2°C), por um período de até dez dias. Posteriormente, as colônias sugestivas de 
Sporothrix spp foram selecionadas para posterior identificação. Paralelamente os dados 
clínicos das lesões e demográficos dos pacientes também foram coletados. 

Identificação e criação do banco de microrganismos. 

A identificação foi realizada observando-se as características macromorfológicas e 
micromorfológicas das colônias sugestivas ao complexo Sporothrix schenckii, 
comparando-as com as estruturas esperadas para o patógeno. A elaboração do banco 
seguiu a partir do isolamento de colônias puras em tubos de ágar Mycosel incubados 
em estufas bacteriológicas nas temperaturas de 25°C (±2°C) e 37°C (±2°C), para 
obtenção de colônias com características filamentosas e leveduriformes, 
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respectivamente, observando-se novamente a micromorfologia após o período de 
incubação de até quinze dias, constatamos a pureza das colônias e as estruturas 
esperadas em cada uma das fases e assim os isolados foram repicados para nova 
incubação em caldo glicosado (Peptona 1g, extrato de levedura 0,3g, glicose 2g e 
100mL água destilada) às temperaturas de 25°C (±2°C) e 37°C (±2°C), a uma rotação 
de 200 rpm. Posteriormente à incubação, uma fração da cultura foi congelada em 
criotubos adicionados de glicerina (2:10) a -80°C. 

Avaliação de produção de melanina com variação de concentração de glicose e 
temperatura. 

A determinação da produção de melanina segundo a variação de concentração de 
glicose aconteceu seguindo-se o protocolo utilizado por Almeida-Paes et al. (ALMEIDA-
PAES et al., 2009) com algumas modificações. As cepas foram plaqueadas em meio 
Ágar Sabouraud-Dextrose (SDA) em diferentes concentrações de glicose (4.0, 8.0, 
10.0% p/v) e submetidos a temperatura de incubação (25°C). Após 15 dias e 21 dias a 
produção de melanina em cada condição e, adicionalmente, o diâmetro de crescimento 
de cada colônia foi avaliada. 

Teste de suscepetibilidade a antifúngicos 

A susceptibilidade aos antifúngicos anfotericina B (AmB) e itraconazol (ITZ), foi testada 
através do método de microdiluição em caldo, utilizando-se o protocolo M28-A2 
padronizado pelo CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) para a fase 
filamentosa (CLSI, 2008). 

 
Resultados e Discussões 

 
Construção do banco de cepas e dados clínicos dos pacientes 

Das 40 cepas analisadas, 31 foram isoladas de pacientes do sexo feminino e 9 do 
masculino, 77,5% e 22,5 respectivamente. Todos os pacientes atendidos relataram 
contato lesivo com felinos domésticos anterior ao surgimento das lesões características 
da esporotricose. 

Avaliação do perfil de suscetibilidade a antifúngicos de Sporothrix spp. pelo 
método de microdiluição de caldo 

Todos os valores de concentração inibitória mínima (CIM) obtidos pelas cepas de 
referêcia foram compatíveis com os valores esperados pela metodologia do CLSI 
(2012), garantindo a confiabilidade dos resultados obtidos para os isolados testados. 

Todos os isolados clínicos avaliados foram considerados sensíveis (CIM < 8 μg/mL) ao 
antifúngico itraconazol (ITZ) com valores de MIC variantes entre 0,0312 e 0,5 μg/mL. 
Os resultados alcançados na avaliação para a Anfotericina B mostraram valores de MIC 
variantes entre 0,125 e 1 μg/mL, apenas um isolado apresentou a concentração 
inibitória mínima mais baixa (Figura 1, Tabela 1). Todas as cepas foram consideradas 
sensíveis a anfotericina B (MIC <2 μg/mL). Os resultados que demonstram o perfil de 
sensibilidade encontrados se mostram em acordo com os dados de demais estudos já 
publicados(BRILHANTE et al., 2015; SANCHOTENE et al., 2016). Além disso, grande 
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parte dos nossos isolados apresentaram menores valores de CIM ao itraconazol do que 
isolados obtidos em trabalhos anteriores para o mesmo antifúngico (SANCHOTENE et 
al., 2016). Alguns estudos encontraram um número de cepas com valores de CIM 
semelhantes ao presente estudo para a anfotericina B (BRILHANTE et al., 2015). A alta 
variação do perfil de susceptibilidade do complexo Sporothrix schenckii pode se dar ao 
alto grau de variabilidade genética nessa espécie (RODRIGUES et al., 2014). O 
presente estudo encontrou valores de CIM consideravelmente baixos, contrapondo 
achados de outros grupos que demonstraram CIM relativamente altas para diversos 
isolados, indicando a terbinafina como antifúngico mais efetivo para as cepas avaliadas 
(BORBA-SANTOS et al., 2014; SILVEIRA et al., 2009) 

Avaliação da expressão de melanina e diâmetro das colônias de Sporothrix spp. 
a temperatura de 25°C sob variação da concentração de glicose. 

Avaliando-se o crescimento das colônias submetidas a diferentes concentrações de 
glicose e incubadas a uma mesma temperatura (25°C), obtivemos medidas de 
crescimento que variaram entre 2 e 2,56 cm com média de 2,29 à concentração de 4% 
de glicose, 2 e 2,5cm com média de 2,3 à concentração e 8% e de 2 a 2,6cm com média 
de 2,27 à concentração e 10% para os primeiros 15 dias de crescimento de cada isolado. 
Quando avaliadas ao 21° dia, os diâmetros de cada isolado variaram entre 2,86 e 3,2 
cm com média de 2,99 para as concentrações de 4% e 8% de glicose e entre 2,66 e 3,2 
com média de 2,98 para a concentração de 10% de glicose (Figura 2). 

Paralelamente à mensuração do tamanho das colônias, a visualização da produção de 
melanina foi avaliada observada para o verso de cada colônia. Percebeu-se que 17,5% 
das colônias expressam produção de melanina em meio de cultura com concentrações 
de glicose iguais a 4%. Em concentrações de 8% a taxa de visualização de melanina foi 
de 30%, ao passo que, em concentrações de 10% de glicose, 22,5% dos isolados 
analisados apresentaram produção da melanina (Figura 3). Já é descrito que a melanina 
confere proteção contra diversos agentes antifúngicos em espécies como H. 
capsulatum, C. neoformans, P brasiliensis (CHATTERJEE et al., 2012; ROMERO-
MARTINEZ et al., 2000; ZHONG et al., 2008). Este fato também já foi descrito para 
espécies do complexo Sporothrix schenckii, onde autores reportaram a atividade 
protetiva que a melanina confere às células fúngicas frente a antifúngicos como a 
anfotericina B (ALMEIDA-PAES et al., 2012; ALMEIDA; MORAIS; HARTZ, 2015). Tendo 
em vista os resultados desses autores e os encontrados no presente estudo, a alta 
sensibilidade antifúngica observadas nos isolados do presente estudo poderia estar 
relacionada à baixa expressão de melanina em suas colônias. 

 
Conclusão 
 
Encontramos em nosso estudo uma maior prevalência de casos em pacientes do sexo 
feminino e a direta correlação do contato com felinos domésticos para o surgimento das 
lesões nodulares, características da esporotricose. Este fato reforça a importância de 
se tratar a doença como um problema de saúde pública e de transmissão zoonótica. 
Além disso, o perfil de suscetibilidade das nossas cepas se mostra um ponto positivo 
tendo em vista a sua sensibilidade aparente a valores consideravelmente baixos de CIM. 
Contudo, faz-se necessário estudos mais aprofundados sobre seus fatores de virulência 
in vitro e in vivo para construir um perfil muito mais apurado das espécies e genótipos 
circulantes em nossa região. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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TÍTULO: FREQUÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM IDOSOS 

Resumo 

 

Introdução: O processo de envelhecimento promove importantes mudanças fisiológicas, 
como a perda de massa óssea, incluindo da maxila e da mandíbula, diminuição do 
líquido sinovial, dentre outras, que podem causar disfunção temporomandibular (DTM). 
Objetivo: Rastrear a frequência de disfunção temporomandibular em idosos da 
comunidade e verificar a relação com a saúde bucal. Metodologia: Estudo não 
randomizado e seccional. Amostra composta por 196 participantes de ambos os sexos, 
com idades ≥ 60 anos. Coleta de dados através do Questionário Simplificado para 
Diagnóstico de Disfunção Temporomandibular em adultos (QST/ DTM) e do Geriatric 
Oral Health Assessment Index (GOHAI). Realizou-se análise estatística descritiva e 
analítica, utilizando Qui-quadrado, tendência linear e correlação de Spearman, com 
nível de significância de 5%.  Resultado: A média de idade foi de 68,95 (± 5,95), sendo 
29(14,8%)  do sexo masculino e 167 (85,2%) do sexo feminino. 34,2% relatou dor na 
fronte ou lateral, 28,1% dor de ouvido ou em volta das orelhas, 16,3% travamento da 
mandíbula, 14,8% dor/dificuldade ao abrir a boca e 12,3% dor nas bochechas.  Verificou-
se 59 (30,1%) idosos com diagnóstico de DTM, houve associação com idade (p=0,012) 
e com saúde bucal (p<0,001), porém não houve com sexo (p=0,448). Conclusão: 
Verifica-se frequência de DTM em 30,6% na população estudada, sem distinção entre 
os sexos. A DTM apresenta associação com idosos mais jovens e baixa percepção de 
saúde bucal. 

 
 
Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Disfunção Temporomandibular. Saúde bucal. 

TITLE: Frequency of temporomandibular dysfunction in elderly 

Abstract 
Introduction: the aging process carries important physiological changes, such as loss of 
bone mass, including in the maxilla and mandible, shortage of synovial fluid among 
others, that may cause temporomandibular dysfunction (TMD). Objective: To verify the 
frequency of temporomandibular dysfunction in community-dwelling elderly and its 
relation to oral health. Method: This is a non-randomized and sectional study. The 
sample consisted of 196 males and females, aged ≥60 years. Data were collected 
through a simplified screening questionnaire for temporomandibular dysfunction in adults 
(QST/TMD) and the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Descriptive and 
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analytical statistical analysis was performed using Chi-square, linear trend and 
Spearman correlation. It was considered a significance level of 5%. Results: Age 
average was 68,95 (± 5,95), being 29 (14,8%) males and 167 (85,2%) females. 34,2% 
reported pain in the frontal and temporal region, 28,1% pain in the ears or around the 
ears, 16,3% pain in the cheeks. It was verified that 59 (30,1%) of elderly were diagnosed 
with TMD, there was association with age (p=0,012) and oral health (p<0,001), but not 
with sex (p=0,448). Conclusion: It was verified a frequency of TMD of 30,6% of the 
sample, with no distinction between sexes. TMD shows association with younger elderly 
e low oral health perception. 
 
Keywords: Aged. Aging. Temporomandibular Dysfunction. Oral health. 

Introdução 

O processo de envelhecimento pode estar relacionado com diversas alterações nas 
funções do Sistema Estomatognático (SE) decorrentes da senescência, a Opas 
(Organização Pan-Americana de Saúde) discorre acerca do envelhecimento como algo 
natural e irreversível, que não apenas está atrelado a uma patologia, mas sim a 
independência da pessoa idosa para com a sociedade (GOTIJO, 2005). No Brasil, 
segundo o estatuto do idoso, são consideradas “idosas” pessoas de ambos os sexos 
que tem 60 anos ou mais. 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma importante estrutura para a 
movimentação da mandíbula, está localizada entre o crânio e o osso da mandíbula, 
coberta pelos músculos da mastigação e inervada pelos nervos cranianos, é necessária 
para a ocorrência em perfeita ordem de mastigação, fala e deglutição. Quando existe 
alteração dessa estrutura, ocasiona não apenas desconforto, mas também a diminuição 
de todas as suas funcionalidades. 

Nesse processo podem aparecer sinais de alterações de saúde bucal como a 
diminuição de produção de saliva, alteração mastigatória e disfunção da articulação 
temporomandibular (DTM) As alterações mais comuns a DTM estão ligadas a perda e 
diminuição do tônus muscular a partir de um agente causador da irritabilidade constante, 
mais frequentemente notada no ato de se alimentar, por causa da 
mastigação.Geralmente na literatura a DTM apresenta uma etiologia muito ampla com 
consequências diferenciadas para cada aspecto, dessa forma, as disfunções adquiridas 
ao longo dos anos, necessitam de maiores informações e cuidados.  (ALMEIDA et al., 
2008). 

As maiores queixas identificadas são cefaléia, dor de ouvido, dor na região das 
bochechas, estalos e ruídos nos momentos de abertura e fechamento da boca, 
travamentos e consequentes irritações. A etiologia da DTM pode incluir fatores 
fisiológicos, psicológicos, genéticos, traumáticos, patológicos e oclusais sendo então 
uma patologia com causa e consequência abrangentes, não sendo possível observar 
apenas um fator (SANTOS-DAROZ et al., 2009). Segundo a literatura, os processos 
para a caraterização de DTM aos idosos estão correlacionados com a saúde bucal. Os 
principais fatores são o  edentulismo e o uso das próteses totais ou parcial. A perda de 
dentes é um dos fatores mais recorrentes em questão de saúde bucal dos idosos, a 
partir disso existirá a influência na mastigação, fonação e deglutição. (AYRES et al, 
2016) 

Na literatura existem instrumentos validados que avaliam a Disfunção 
Temporomandibular. O QST-DTM (PAIVA, 2013) foi criado para o diagnóstico de jovens 
e adultos, contém cinco questões e três possibilidades de escolha em “nunca”, “sempre” 
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e “às vezes”. Para a avaliação da saúde bucal da pessoa idosa, existe o questionário 
Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI)também validado em população de 
idosos no Brasil (SILVA, 1999; SILVA & CASTELLANOS-FERNANDES 2001), formado 
por doze questões e também três possibilidades de resposta. 

À medida que o envelhecimento proporciona mudanças nas características biológicas 
do organismo humano, inclusive nas estruturas e funções do sistema estomatognático, 
podendo provocar DTM, observou-se a importância de realizar esta pesquisa.  Dessa 
forma, o objetivo desta pesquisa é identificar a frequência da disfunção 
temporomandibular em idosos da comunidade e verificar a relação com a saúde bucal.  

 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo não randomizado e seccional aprovado pelo Comitê de ética e 
pesquisa da instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer 
número 2.983.265. Esta pesquisa está de acordo com o que preconiza a Resolução 
CNS 196/96, atualizada pela Resolução CNS 466/2012 e faz parte do projeto intitulado 
“Validação dos instrumentos de rastreamento de alterações mastigatórias e disfagia em 
idosos”, aprovado pelo CEP-HUOL sob o número CAAE 00337518.0.0000.5292 e 
parecer número 2.983.265, de 26/10/2018. Todos os participantes assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido. 

A população do estudo foi composta por 196 indivíduos idosos de ambos os sexos, com 
idade igual ou superior a 60 anos, com nacionalidade brasileira seguindo os critérios da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para países em desenvolvimento. 

Os locais de coleta foram escolhidos por conveniência, na cidade do Natal, no Estado 
do Rio Grande do Norte, nas quais houvessem frequência maior de pessoas com o perfil 
da população do estudo. A coleta foi realizada no Programa Vivendo Idosos no 
Departamento de Odontologia da UFRN, nas atividades do Trabalho Social com Idosos 
(TSI) nas unidades de Cidade Alta e Ponta Negra do Serviço Social do Comércio – 
Sesc/RN, no Centro de Atividade e Lazer da Melhor Idade (CALMI), no Programa Saúde 
e Cidadania na Melhor Idade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – 
Campus Natal-Central, no ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) e na Clínica Escola de Fonoaudiologia do Departamento de 
Fonoaudiologia da UFRN. 

A partir da autopercepção do idoso, relato do acompanhante ou percepção do avaliador, 
os critérios de exclusão seguiram a seguinte caracterização: não fazer uso da função 
mastigatória, apresentar distúrbios da deglutição, fazer uso de via alternativa de 
alimentação e/ou traqueostomia, apresentar dificuldade de compreensão e execução de 
ordens simples, alteração psiquiátrica, neurológica, neuromuscular ou 
neurodegenerativa, nível de consciência rebaixado e sem condição de sentar. 

Os dados foram coletados a partir da aplicação dos instrumentos validados de rastreio 
epidemiológico: Questionário Simplificado para Diagnóstico de Disfunção 
Temporomandibular em adultos (QST/DTM) (ANEXO 1)e o Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI) (ANEXO 2). 

O Questionário Simplificado para Diagnóstico de Disfunção Temporomandibular em 
Adultos (QST/DTM) é composto por cinco questões com 3 possibilidades de respostas: 
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“nunca”, “às vezes” e “sempre”, e escore final que varia de 5 a 15 - quanto maior o valor, 
mais sintomas de disfunção temporomandibular (DTM) apresenta. Este instrumento foi 
criado para o diagnóstico diferencial da DTM em adultos jovens, mas na pesquisa foi 
utilizada com a população idosa. Este instrumento foi criado para possibilitar o 
estabelecimento de diagnóstico que permite não apenas a triagem inicial, mas também 
as condutas de tratamento. (PAIVA, 2013) 

O Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) é composto por doze questões com 
3 possibilidades de respostas: “nunca” “algumas vezes” “sempre”, e escore final que 
varia de 12 a 36 - quanto maior o valor, melhor a condição bucal. Foi utilizada a versão 
traduzida para o português e validada em população de idosos no Brasil.  (SILVA, 1999; 
SILVA & CASTELLANOS-FERNANDES, 2001) 

Por fim, foi feita a análise descritiva e analítica através do Qui-quadrado, tendência linear 
e correlação de Spearman. Foi considerado nível de significância de 0,05 (95%).  

 
Resultados e Discussões 
 

A amostra foi composta por 196 idosos, com idade de 60 anos ou mais, 167 
(85,2%)pessoas do sexo feminino e 29 (14,8%) sexo masculino. 

Os resultados do questionário QST-DTM estãoapresentado na tabela 1. 

A partir da tabela 2, verificou-se que 30,6% dos idosos apresentam diagnóstico de DTM 
de acordo com o ponto de corte do questionário aplicado. Ressaltamos que o 
diagnóstico é epidemiológico necessitando de confirmação com diagnóstico clínico e 
que o instrumento é validado para adultos, não especificamente para a população idosa. 

Foi analisada a associação entre idade, sexo e o diagnóstico de DTM, para tal, a idade 
foi dicotomizada pela mediana: < 68 anos e ≥ 68 anos. 

Observou-sepresença de associação entre idade e diagnóstico de DTM (tabela 2), 
indicando que idosos mais novos (< 68 anos) apresentam maior diagnóstico de 
disfunção temporomandibular do que idosos mais velhos (≥ 68 anos). Tal resultado pode 
ser decorrente da adaptação pelo tempo de incidência daquele problema, ou seja, o 
indivíduo se acostumou àquela nova forma de se alimentar, de mastigar, falar, por ter 
chegado a uma nova funcionalidade em uma determinada idade e sente que é um fator 
natural de seu organismo pela sua situação oral, então não sente incômodo, já os que 
estão recém edêntulos ou usando próteses, apresentam maior incômodo. (BONTEMPO 
e ZAVANELLI, 2009). 

Não houve associação entre sexo e DTM, demonstrado na tabela 3. 

Em relação à saúde bucal, os resultados do GOHAI são apresentados na tabela 4. 

Na tabela 5 verificou-se associação entre saúde bucal ediagnóstico de DTM. Foi 
possível identificar que a presença de diagnóstico de DTM é maior nos idosos com baixa 
percepção de saúde bucal. Este resultado concorda comoutros achados na literatura 
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(FARIAS, 2008), nas quais associam as desordens temporomandibulares a saúde bucal 
do indivíduo idoso, edêntulo ou fazendo o uso de prótese. 

Verificou-se correlação negativa e moderada (rho= -0,394; p< 0,001) entre a pontuação 
final do GOHAI e QST-DTM, indicando que quanto pior o desfecho na saúde bucal 
aumentam as queixas referentes à disfunção temporomandibular. 

É importante observar que todo o processo de diagnóstico sobre a articulação 
temporomandibular é de referência para o profissional de odontologia, a fonoaudiologia 
trabalha nas reabilitações daquelas disfunções para assim, reestabelecer a 
funcionalidade para uso cotidiano. 

Almeida et al. (2008) apresenta que os estudos sobre DTM na população idosa ainda 
são inconsistentes, mas supõe que o baixo índice ocorre por virtude da adaptação 
gradativa destes indivíduos. 

Bontempo e Zavanelli (2009) observaram que os pacientes que apresentavam as 
próteses totais em condições clínicas satisfatórias não tinham sinais e sintomas de DTM, 
enquanto os que estavam em insatisfatórias sim.Observa-se dados de que a disfunção 
temporomandibular é causada por consequências de uma saúde bucal deficiente, 
principalmente em indivíduos edêntulos ou que fazem uso de próteses totais ou parciais. 

Entretanto, a utilização de próteses tem como o objetivo reverter a funcionalidade oral 
e estética, precisando estar sempre muito bem adaptadas e ajustadas a aquele 
indivíduo. Dessa forma, se não estão em suas perfeitas condições, causam problemas 
nos tecidos moles da boca, dificultando a fala, a mastigação e a deglutição. (CHAGAS 
E ROCHA, 2012) 

A pesquisa conta apenas com avaliação sob perspectiva de autoavaliação, para rastreio 
da população selecionada e análise dos dados obtidos. Porém, para confirmação 
diagnóstica é necessário avaliar os movimentos mandibulares e a ausência ou presença 
de sinais e sintomas da DTM em idoso, requerendo avaliação clínicamais específica. 

Durante todo o processo de pesquisa houve a construção da imagem do 
envelhecimento natural com a ausência de fatores patológicos que poderiam acarretar 
estas alterações e levados em consideração o ciclo da vida, mais conhecido como 
senescência. Como aumento da expectativa de vida, tanto pelos trabalhos de promoção 
e prevenção em saúde como também pelos avanços na saúde pública e privada, a 
modificação da imagem do envelhecer sendo um acontecimento positivo pelo crescente 
acesso a essas políticas de saúde na prevenção de doenças, acesso a medicamentos, 
as mudanças socioeconômicas do país, assim, possibilitando o consumo e 
reconhecimento dos bens, direitos e cidadania do idoso. (ROCHA, 2013) 

Ressalta-se a importância da assistência para a população no processo de 
envelhecimento, requerendo políticas voltadas a proporcionar a saúde durante toda a 
vida. Pela perspectiva do crescimento populacional integrado a evolução das pesquisas 
e atenção à saúde, o idoso se mostra o foco principal de todo o desenvolvimento. A 
partir disso, a fonoaudiologia se aprimora todos os dias para a inserção de toda equipe 
multiprofissional visando sempre a qualidade de vida e autonomia do indivíduo idoso. 

 
Conclusão 
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Verifica-se que a frequência de DTM na população idosa deste estudo é de 30,6%, sem 
distinção entre os sexos. Os idosos com menos idade apresentam mais sinais e 
sintomas de DTM. Há relação entre DTM e baixa percepção de saúde bucal. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema de baixo custo, leve e portátil para análise da 

cinemática toracoabdominal em recém-nascidos 

Resumo 

Introdução: As ferramentas não invasivas de monitorização na unidade de cuidados 
neonatais têm despertado interesse de equipes multidisciplinares. O presente estudo 
propõe uma descrição do desenvolvimento de um sistema de análise cinemática 
respiratória e uma sequência algoritma através do uso do software MATLAB®, para a 
avaliação do volume corrente (VC) de recém-nascidos. Materiais e métodos: Pesquisa 
de caráter descritivo, multidisciplinar, com o envolvimento da área de fisioterapia e 
engenharia, sendo realizado entre agosto de 2018 e agosto de 2019. Os procedimentos 
utilizados neste estudo foram aprovados pelo Cômite de Ética em Pesquisa sob o 
número do parecer 80203/2014. Resultados: A pesquisa expões duas apresentações 
gerais para a construção do sistema de análise cinemática, que são elas: a 
caracterização do cenário e a sequência, mostrada em passo a passo para estudo dos 
vídeos. Alguns dos métodos utilizados corroboram com resultados de pesquisas 
prósperas na área e ratificam a necessidade de progressos no desenvolvimento de 
softwares de análise dinâmica. Conclusão: O desenvolvimento de um sistema de análise 
cinemática respiratória não invasiva e a beira leito foi possível, através do software 
MATLAB®, destacando a sua importância para a prática clínica neonatal. 
 
Palavras-chave: Volume corrente. Software. Cinemática respiratória. MATLAB®. 

TITLE: Development of an image capture system for pulmonary function prediction in 

neonatology 

Abstract 

Introduction: The non invasive monitoring tools in the neonatal care units have been 
attracted the attention of the multidisciplinary staff. This study proposes a description of 
the development of a respiratory kinematical analysis system, and an algorithm 
sequence by using the MATLAB® software, to the newborn current volume (CV) 
evaluation. Material and method: This is a descriptive research, multi-disciplinary, with 
the involvement of the physiotherapy and engineering sphere, and it was conducted 
between August 2018 and August 2019. The techniques applied on this study were 
approved by the research ethics committee, under number 80203/2014. Results: The 
study exposes two presentations to the construction of a kinematical analysis system: 
the characterisation of the scenario and the sequence, shown step by step, to the study 
of the videos. Some of the methods used support the results of data base researches, 
and confirm the necessity of progress in dynamic analysis softwares. Conclusion: The 
development of a respiratory kinematical analysis system non-invasive and bedside was 
possible by the MATLAB® software, highlighting its importance to neonatal clinical 
practice. 
 
Keywords: Current volume. Sotware. Respiratory kinematical. MATLAB®. 
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Introdução 

As ferramentas não invasivas de monitorização na unidade de cuidados neonatais têm 
despertado interesse de equipes multidisciplinares, como sendo um meio de 
mensuração eficaz da função pulmonar a beira do leito que é comumente limitada pelas 
características morfofuncionais e biomecânicas peculiares aos recém-nascidos (RN). 
Outros estudos já apontaram a necessidade de implementação de ferramentas não 
invasivas, que não necessitem de sedação e sejam capazes de identificar de forma 
precoce problemas associados ao sistema respiratório dos RN. Foi visto que outros 
métodos de característica não invasiva foram testados anteriormente, trazendo 
mensurações de diversas funções da mecânica respiratória de neonatos, no entanto, 
nenhum apresentou um modelo portátil para avaliação. A partir das recomendações 
expostas no documento da American Thoracic Society (ATS) e European Respiratory 
Society (ERS) para testes de função pulmonar em crianças, o presente estudo propõe 
uma descrição do desenvolvimento de um sistema de análise cinemática respiratória e 
uma sequência algoritma através do uso do software MATLAB®, para a avaliação do 
volume corrente (VC) de recém-nascidos. O MATLAB® consiste num software 
interativo, que integra um ambiente de desktop para análise interativa e processos de 
design, tendo uma linguagem de programação que apresenta matemática e matriz 
diretamente, sendo mais simples que a programação tradicional. 
 
Metodologia 

 
- Delineamento do estudo: O presente estudo é de caráter descritivo, multidisciplinar, 
com o envolvimento da área de fisioterapia e engenharia, sendo realizado entre agosto 
de 2018 e agosto de 2019. A pesquisa apresentou duas grandes partes: o 
desenvolvimento de um sistema de análise cinemática respiratória com o uso do 
software MATLAB®, aplicando essa ferramenta em RN. Para tanto, os procedimentos 
utilizados no estudo passaram pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o 
parecer de número 80203/2014, atendendo a resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, além de todos os pais ou responsáveis assinarem um termo de 
consentimento livre e esclarecido. - Participantes: As amostras foram recrutadas de 
forma não probabilística, em razão das admissões dos RN no hospital. - Critérios de 
inclusão: Os critérios de inclusão para o estudo são recém-nascidos a termo de ambos 
os sexos com até 24h de vida, respirando em ar ambiente, nascidos de parto normal ou 
cesárea. - Critérios de exclusão: Os critérios de exclusão foram bebês que estivessem 
chorando no momento da coleta, que tivessem sido alimentados em um intervalo inferior 
a 30 minutos e fossem portadores de malformações congênitas e doenças 
cardiorrespiratórias. - Análise dos dados: O progresso da sequência algoritma se deu 
através de reuniões com as equipes de fisioterapia e engenharia com conversas a 
respeito da redução de erros nas coletas de dados, reparos no cenário, aproximação 
dos valores pulmonares preditos e testes para melhoria do tempo de execução da 
programação, o que resultou em edições diversas e testes para otimização e conclusão 
do software. 
 
Resultados e Discussões 
 
RESULTADOS A pesquisa expões duas apresentações gerais para a construção do 
sistema de análise cinemática, que são elas: a caracterização do cenário e a sequência, 
mostrada em passo a passo para estudo dos vídeos. - Montagem do cenário: Para a 
captura dos vídeos, por meio de uma bancada fixa, posicionada a 100 cm do chão e 
revestida por duas folhas de EVA de cor preta, medindo 0,2 mm de espessura, 50 cm 
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de comprimento e 40 cm de largura foi integrado o cenário. O posicionamento proposto 
para o RN era em supino, com membros superiores fletidos, em abdução e rotação 
externa de cotovelos, semiflexão de quadris em aproximadamente 110°, expondo ao 
máximo a região toracoabdominal. Para delimitação da área toracoabdominal, foram 
utilizados marcadores adesivos aplicados na altura das espinhas ilíacas ântero-
superiores, nível do apêndice xifóide e nível da incisura jugular do manúbrio esternal, 
projetado lateralmente. As cirtometrias axilar, torácica e abdominal foram mensuradas 
por uma fita métrica não distensível, segundo o Manual de Orientação da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Outros dados como, sexo, comprimento e idade gestacional 
foram coletados a partir dos prontuários e o peso através de uma balança eletrônica 
pediátrica, de marca Welmy e modelo 109-E, disponível no hospital em questão. - 
Filmagens dos RN: As filmagens foram realizadas por 2 minutos por meio de uma 
câmera digital de marca Sony Cyber-shot DSC-H20 10.1 Megapixels, numa altura 
estabelecida de 100 cm. Participaram do experimento três avaliadores, um posicionado 
na região cefálica do RN, confirmando uma posição correta e cobrindo-a com luvas 
pretas, outro participante localizava-se na região podálica, assegurando uma posição 
do quadril acima de 90° e evitando o contato dos membros inferiores com o abdome. O 
último mantinha-se no controle da câmera. A análise dos vídeos foi realizada pelo 
software MATLAB® por meio de um pesquisador cego aos dados da amostra. - Software 
de avaliação cinemática: Foi realizada uma análise individual para cada vídeo sendo 
dividida em seis etapas: Etapa 1: Os vídeos foram extraídos para o software MATLAB®, 
onde foi feito o processamento através da seletividade dos marcadores para a 
identificação dos limites, em altura, largura e diâmetro, de cada um dos compartimentos 
relacionados com a avaliação pulmonar. Etapa 2: O software seguiu com a distinção do 
cenário e componentes adicionais, como as mãos dos avaliadores, destacando somente 
as partes do corpo do RN, úteis para uma avaliação específica. Aspectos fundamentais 
para diferenciação dos compartimentos e cálculo das áreas pelo programa. Etapa 3: O 
software solicita ao avaliador a observação da precisão do contorno binário quanto aos 
3 marcadores, para o caso de uma possível otimização dos mesmos, garantindo a 
confiabilidade da diferenciação. Etapa 4: O software solicita uma análise nova na fase 
de delimitação da área toracoabdominal. Etapa 5: É realizada a análise real de todos os 
vídeos através das etapas já efetuadas. O software então faz a leitura programada e em 
seguida são produzidos os vídeos binários. Etapa 6: Conclusão da análise e sucedida 
da importação dos vídeos para uma parta já estabelecida pelo avaliador. Logo, se tem 
os dados gerados por meio de vídeos, planilhas numéricas com média do volume 
corrente de cada compartimento isolado e contínuo e tempo de análise. Ainda nessa 
fase, são elaborados gráficos de variância de cada área, com o objetivo de reconhecer 
a mudança do VC durante a análise do vídeo. Foram geradas, ao total, 13 análises 
distintas utilizando as variáveis de peso, idade gestacional (IG) e cirtometrias para 
estimar o VC. Foi empregado para esse cálculo a fórmula padrão de volume (V = área 
da base x altura) para qualquer objeto geométrico, contanto que este aproxime-se ao 
máximo da medida real. Para esta pesquisa foi utilizado um cilindro com base elíptica 
levando em consideração que, a área transversal do corpo do bebê configura a base 
(elipse) e a dimensão entre a superfície da bancada até o ponto máximo da região 
anterior toracoabdominal configurasse a altura em unidade de metro de um pixel (V = 
área da elipse x dimensão de um pixel). DISCUSSÃO Por meio da necessidade contínua 
de abranger as possibilidades de avaliação respiratória na população neonatal é que 
surge a ideia do desenvolvimento do software. As evoluções promissoras nessa linha 
de pesquisa sugiram desde as décadas de 1960 a 1990. Mesmo ainda representando 
um estudo descritivo, é possível aprimorar recursos avaliativos não invasivos e 
acessíveis a monitoria respiratória dinâmica da prática dos profissionais por meio dessa 
experiência. De acordo com Boundy et al., faz-se necessário a criação de métodos 
alternativos de baixo custo e boa efetividade que possam colaborar na avaliação 
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neonatal, visando principalmente países de baixa e média renda. Outros estudos têm 
mostrado ferramentas não invasivas para a monitorização respiratória, porém se 
consideradas algumas características importantes não são aptos para aplicação. As 
possibilidades de aperfeiçoamento no manejo do RN surgem com as inovações. No 
entanto, esses avanços podem representar um desfavorecimento na vigilância da 
função pulmonar. Portanto, estudiosos se preocupam em sustentar novas perspectivas 
focando em condutas não invasivas. Felix et al. mostram uma comparação entre dois 
sistemas computacionais para disgnóstico e avaliação do progresso de acometimentos 
em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), tendo a 
hiperinsuflação como exemplo. Com a obtenção de imagens específicas de recursos 
para diagnóstico da doença, como a tomografia computadorizada, a criação de um 
software de visão computacional e utilização de outro software já usado na prática 
clínica de diagnóstico, pode-se sintetizar o processo de comparação. As imagens foram 
então analisadas em todos esses sistemas e um instrumento complementar foi utilizado 
para garantir o processo, a máscara de cor do software desenvolvido. Esse instrumento 
mostrou grande importância, pois possibilitou diferenciar as cores das imagens de cada 
programa, sendo estas essenciais para o diagnóstico. Visando a diferenciação dos 
compartimentos torácico e abdominal, uma lógica semelhante a supracitada foi usada 
no presente trabalho. Com o uso do diagrama de cores como uma linguagem algorítma 
adotada, adicionalmente aos demais critérios de progressão de análise cinemática, 
alcançamos resultados similares aos achados para avaliação dinâmica dos volumes e 
capacidades pulmonares. Os resultados achados expressaram o lado próspero e 
inovador das evoluções tecnológicas, e também a viabilidade de mensuração dinâmica 
de intervenções sobre o compartimento toracoabdominal de RN, até mesmo no decorrer 
de manobras de fisioterapia respiratória. Os pontos negativos do estudo também são 
citados, no momento em que encontra-se dificuldade na adaptação da iluminação e 
posição do RN. Espara-se que esse estudo possa colaborar para pesquisas posteriores 
relacionadas ao desenvolvimento de softwares com medidas concomitantes à avaliação 
na beira do leito e não invasiva. 
 
Conclusão 

 
Mostrou-se possível o desenvolvimento de um sistema de análise cinemática 
respiratória em uma sequência algoritma através do uso do software MATLAB®, para 
avaliação do volume corrente de RN e a descrição do cenário essencial para a captação 
de imagens constata que a análise pode ser feita de maneira não invasiva e a beita do 
leito, o que aponta a sua relevância para a prática clínica neonatal. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA E ESTRESSE CELULAR DE 

ISOLADOS AMBIENTAIS DE C. tropicalis 

Resumo 

As leveduras do gênero Candida são consideradas patógenos oportunistas, causadoras 
de infecções de complexidades variadas dependendo da espécie em questão e do 
estado imunológico do hospedeiro. A caracterização fenotípica de isolados ambientais 
de Candida tropicalis investigou o potencial patogênico através da observação da 
expressão dos fatores de virulência associados ou não à condições de estresse 
osmótico. A comparação com isolados clínicos revelou que isolados ambientais de C. 
tropicalis são capazes de expressar as características fenotípicas que podem levar ao 
desenvolvimento de candidíase em indivíduos susceptíveis. A capacidade de C. 
tropicalis de sobreviver em ambientes salinos representa um risco para os 
frequentadores de ambientes costeiros, onde leveduras com potencial patogênico 
podem ser encontradas e levar à colonização e ao desenvolvimento de um processo 
infeccioso. Este trabalho objetivou comparar a expressão de fatores de virulência de 
isolados clínicos e ambientais de C. tropicalis, especificamente a formação de biofilme, 
capacidade de produzir fosfolipases e hemolisinas, e de aderir a células epiteliais bucais 
humanas. O estresse salino influenciou positivamente a aderência de isolados clínicos 
e ambientais a células epiteliais, bem como a expressão das enzimas fosfolipase e 
hemolisina. Entretanto, parece não ter interferido na formação de biofilme, 
principalmente nos isolados ambientais, ocasionando uma menor expressão desses 
atributos de virulência. 
 
Palavras-chave: Candida tropicalis. Fatores de virulência. Estresse osmótico. 

TITLE: Evaluation of virulence factors and cellular stress of environmental isolates of C. 

tropicalis 

Abstract 
Yeasts from the Candida genus are considered opportunistic pathogens, capable of 
causing infections of multiple levels of complexity depending on the species in questions 
and the imunologic state of the host. Phenotypic characterization of Candida tropicalis 
environmental isolates was performed, exploring the potential to pathogenicity through 
the investigation of virulence factors expression either associated to osmotic stress or 
not. Comparison with clinical isolates revealed that C. tropicalis environmental isolates 
are able to express phenotypic features that might lead susceptible individuals to develop 
candidiasis. C. tropicalis ability to survive in environments with high salt concentrations 
represents a risk to those who frequent the coast, where potentially pathogenic yeast 
can be found and lead to colonization, which can be followed by the development of an 
infection. This study aimed to compare the virulence factors expression between clinical 
and environmental isolates of C. tropicalis, namely biofilm formation, phospholipase and 
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hemolysin expression, and adherence to human buccal epithelial cells. Osmotic stress 
had a positive influence in the adherence of both clinical and environmental isolates to 
epithelial cells, as well as in phospholipase and hemolysin expression. However, it didn’t 
interfere in biofilm formation, specially in the environmental isolates, leading to a lesser 
expression of such virulence factor. 
 
Keywords: Candida tropicalis. Virulence factors. Osmotic stress. 

Introdução 

Candida tropicalis é a segunda espécie mais virulenta do gênero Candida [4], podendo 
expressar vários atributos de patogenicidade, encontrando-se envolvida em infecções 
que vão desde o âmbito superficial [2,3] até infecções sistêmicas [4]. A adesão às 
células hospedeiras é o primeiro passo para o estabelecimento do processo infeccioso 
[5], sendo mediada por variáveis proteínas e polissacarídeos encontrados na parede 
celular das espécies de Candida [6]. Após a adesão, há a transição morfológica de 
blastoconídio à hifa (morfogênese), um dos mecanismos mais importantes na 
patogênese da candidíase [7]. Os microorganismos podem ainda formar biofilmes, 
estruturas complexas aderidas à superfícies sólidas bióticas ou abióticas constituídas 
de uma densa substância polimérica extracelular que propicia sobrevivência ao ataque 
de células fagocíticas hospedeiras, bem como resistência a fármacos antifúngicos [8-
10]. A secreção de enzimas líticas como as proteinases aspárticas secretadas (Saps) e 
as hemolisinas também são importantes atributos de virulência de Candida spp. As Saps 
são um grupo de isoenzimas associadas com a hidrólise de várias proteínas [11], e as 
hemolisinas contribuem para a patogênese da candidíase disseminada ao facilitar a 
penetração das hifas [12]. 

Atributos de virulência podem ser expressos ou modulados em resposta à condições de 
estresse causadas pelo ambiente [13]. C. tropicalis é capaz de crescer em 
concentrações acima de 10-15% de cloreto de sódio, razão pela qual esta espécie é 
muitas vezes isolada a partir de ambientes salinos [14]; a halotolerância permite a sua 
sobrevivência prolongada no ecossistema marítimo, podendo constituir importante fonte 
de contaminação para a população que frequenta praias [15]. 

Nos últimos anos, o oportunismo das candidíases tornou-se mais frequente e difícil de 
tratar. Diversos antifúngicos têm sido usados no tratamento dessas infecções, porém a 
literatura tem mostrado a ocorrência de cepas com sensibilidade reduzida ou resistentes 
in vivo e in vitro. Estudo feito por Yang, Lin et al (2012) [20] realizou teste de 
susceptibilidade, com cepas oriundas do solo e cepas clínicas de C. tropicalis. Todos os 
isolados testados foram sensíveis à anfotericina B; contudo, evidenciou-se uma redução 
da sensibilidade em algumas cepas tanto para a anfotericina B como para o voriconazol. 
Dentre as amostras do solo, grande parte apresentou reduzida sensibilidade ao 
fluconazol, bem como todos os isolados clínicos avaliados. Os dados desse estudo 
sugerem uma possível associação entre a limitada sensibilidade de isolados clínicos de 
C. tropicalis e uma possível exposição anterior a antifúngicos que possam contaminar o 
ambiente, como é o caso de pesticidas usados em práticas agrícolas. Os autores 
sugerem que haja uma relação genética entre cepas ambientais com sensibilidade 
reduzida aos azólicos e cepas clínicas de C. tropicalis, apontando para o risco de 
contaminação de pacientes hospitalizados ou indivíduos da comunidade, uma vez que 
sistemas de tratamento de água e descarte de dejetos inadequados podem constituir 
fonte de contaminação do meio ambiente. Além da anfotericina B, no tratamento de 
infecções invasivas emprega-se muito as equinocandinas, classe de antifúngicos que 
têm como alvo a parede da célula fúngica, bloqueando a enzima β-1,3-D-glucano 
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sintetase [22]. Estudo realizado por Eschenauer et al. (2014) [23] com 185 isolados de 
C. tropicalis relata que 1,4% dessas cepas apresentaram resistência à caspofungina, 
anidulafungina e micafungina. Tal fato pode influenciar o surgimento de 
microorganismos resistentes, com mutações no gene ERG3 e consequente dano na 
síntese de ergosterol [24]. Mutações nos genes ERG11 e ERG6 já foram encontradas 
em isolados de C. tropicalis com resistência à anfotericina B. Além disso, tem sido 
proposto que mutações concomitantes nos genes ERG11 e ERG3 levam à resistência 
cruzada entre anfotericina B e azólicos em C. tropicalis [25,26]. 

 
Metodologia 
 
Caracterização fenotípica de Candida tropicalis quanto aos fatores de virulência 
na presença e na ausência de condições hipersalinas. 
 
 
Determinação da capacidade de aderência à células epiteliais bucais humanas (CEBH) 
 
O método de Bates et al. (2005) foi utilizado. Inóculo padronizado com 5x106 células/mL 
(levedura) foi acrescido de 5x105 células/mL de CEBH em igual proporção (200 µl de 
cada suspensão). Após incubação e fixação em formalina, foram contadas as células 
de C. tropicalis aderidas em 150 CEBH, utilizando-se microscópio óptico em 400x de 
magnificação. Para o ensaio em condições hipersalinas, antes da etapa de incubação 
foram adicionados 100 µl de solução de cloreto de sódio a 35%, sendo a fixação e a 
contagem procedidas de igual forma. 
 
Determinação da capacidade de formação de biofilme 
 
O ensaio para avaliar a formação de biofilme foi feito segundo Jin et al. [35] com algumas 
modificações. Resumidamente, os isolados foram cultivados em meio YNB (Yeast 
Nitrogen Base, DifcoTM) acrescido de 50mM de glicose e um inóculo de 
aproximadamente 107 células/mL de cada cepa foi transferida para placas de 
microtitulação de poliestireno com 96 poços, incubando-se a 37ºC, 75 rpm, 1,5h. Após 
a fase de adesão, a suspensão de células não aderidas foi removida e as placas foram 
novamente incubadas por 66 horas nas mesmas condições. A quantificação do biofilme 
foi realizada utilizando-se coloração pelo cristal violeta. Para o ensaio em condições 
hipersalinas, solução de cloreto de sódio a 35% foi adicionada na fase de adesão, 
procedendo-se a quantificação com cristal violeta. 
 
Determinação produção de fosfolipase e hemolisina 
 
A produção de fosfolipase e de hemolisina foi determinada utilizando-se a metodologia 
de Chaves et al. [38] e de Luo et al [12], respectivamente. Brevemente, estes métodos 
se baseiam no cultivo das cepas (inóculo de 5x104 células) em meios ricos em 
fosfolipídios e sangue de carneiro, para detecção de fosfolipase e de hemolisinas, 
respectivamente; a produção de fosfolipase foi determinada calculando-se a razão entre 
o diâmetro da colônia e o diâmetro da colônia acrescido da zona de precipitação (Pz) 
após 7 dias de incubação à 30ºC; enquanto que a produção de hemolisinas foi 
determinada pelo índice de hemólise, calculado pela razão entre o diâmetro da zona de 
hemólise e o diâmetro da colônia. Solução de cloreto de sódio a 35% foi adicionada na 
etapa de padronização de inóculo (pré-cultivo) para ensaio em condições hipersalinas. 
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Resultados e Discussões 
 

Avaliação de fatores de virulência in vitro na presença e na ausência de condições 
hipersalinas 

A caracterização dos mais variados fatores de virulência de C. tropicalis, assim como 
de outras espécies fúngicas, faz-se necessária para entendermos de forma mais 
particular o funcionamento de cada via que envolve a patogenia do microorganismo 
[16,17]. Os resultados descritos a seguir referem-se a dois grupos de isolados, sendo 
um grupo de seis cepas ambientais e outro de seis cepas clínicas (oriundas de 
pacientes), em duas condições diferentes (antes e após indução de estresse 
hiperosmótico). 

Capacidade de aderência à células epiteliais bucais humanas (CEBH) 

Observou-se que o estresse osmótico induzido por sucessivas passagens em meio 
contendo NaCl está relacionado com aumento significativo da capacidade de aderência 
à células epiteliais bucais humanas (CEBH) tanto em isolados ambientais, quanto em 
isolados clínicos. Antes da indução ao estresse osmótico o valor médio de aderência de 
todas as cepas clínicas de C. tropicalis foi de 101,5 +- 7,7 células aderidas/150 CEBH, 
variando de 87,7 +- 7,6 a 119 +- 4,4 células aderidas/150 CEBH. Após condições de 
indução, o valor médio foi de 136,7 +- 8,3 células aderidas/150 CEBH, variando de 104,3 
+- 11,2 a 168,7 +- 7,1 células aderidas/150 CEBH. 

Nos isolados ambientais, o valor médio de aderência foi de 153,2 +- 4,8 células 
aderidas/150 CEBH, variando de 125,7 +- 2,1 a 184,7+- 5,0 células aderidas/150 CEBH. 
Após condições de indução, o valor médio foi de 194,3 +- 8,1 células aderidas/150 
CEBH, variando de 159,7 +- 6,7 a 232,7 +- 9,5 células aderidas/150 CEBH. 

Capacidade de formação de biofilme 

Todos os isolados produziram biofilme em placas de poliestireno, embora os resultados 
tenham sido bastante variáveis entre as cepas. Nas cepas clínicas, os valores de 
absorbância570nm variaram de 0,11 +- 0,01 a 0,36 +- 0,03, com valor médio de 0,25 +- 
0,02. Após indução de estresse osmótico, os valores de absorbância570nm 
aumentaram significativamente para todos os isolados com exceção do LMMM263, 
variando de 0,07 + -0,01 a 0,55 +- 0,03, com valor médio de 0,40 +- 0,02. O isolado 
supracitado foi o de menor valor de absorbância nas duas condições experimentais, 
sendo 0,11 +- 0,01 o valor de absorbância570nm antes da indução, e após a indução 
esse valor foi de 0,07 +- 0,01. 

Com relação aos isolados ambientais, os valores de absorbância570nm variaram de 
0,55 +- 0,01 a 2,78 +- 0,01, com valor médio de 1,59 +- 0,02, evidenciando significativa 
maior produção de biofilme nesses isolados do que nas cepas clínicas. Entretanto, ao 
contrário do observado nos isolados clínicos, após indução de estresse osmótico, os 
valores de absorbância570nm diminuíram significativamente em todos os isolados 
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ambientais, variando de 0,32 +- 0,01 a 1,40 +- 0,05, sendo o valor médio de 
absorbância570nm igual a 0,62 +- 0,02. 

Apesar da redução nos valores de absorbância após sucessivas passagens em meio 
hiperosmótico, percebe-se que há uma produção de biofilme significativamente maior 
nos isolados ambientais do que nos isolados clínicos. Os biofilmes são estruturas 
microbianas complexas, importantes para a sobrevivência ao ataque de células 
fagocíticas hospedeiras, bem como resistência a fármacos antifúngicos [7,8]. 

Capacidade de produção de fosfolipases 

Todos os isolados foram capazes de produzir fosfolipases. O Pz variou de 0,67 ± 0,03 
a 0,83 ± 0,0 com produção média de 0,76 ± 0,3 nas cepas ambientais; após estresse 
osmótico, esses valores passaram a variar de 0,5 ± 0,0 a 0,63 ± 0,1 com produção média 
de 0,57 ± 0,1. Nas cepas clínicas o Pz variou de 0,4 ± 0,01 a 0,5 ± 0,01 com média de 
0,46 ± 0,19 e após estresse osmótico os valores variaram de 0,3 ± 0,03 a 0,4 ± 0,03 
com média de 0,35± 0,13. 

Uma vez que o valor de Pz é inversamente proporcional à atividade enzimática, conclui-
se que as cepas clínicas apresentam maior atividade de fosfolipase que as cepas 
ambientais, e que em ambos os grupos melhor atividade enzimática foi observada após 
indução de estresse salino. A secreção de fosfolipases é considerada um atributo chave 
para a invasão de epitélios do hospedeiro, uma vez que os fosfolipídeos são 
componentes principais de todas as membranas celulares e a quebra dessas moléculas 
promove grande instabilidade nas células hospedeiras, resultando em lise celular [42]. 

Capacidade de produção de hemolisinas 

Todos os isolados foram capazes de produzir hemolisinas. As cepas clínicas exibiram 
IH (índice de hemólise) de 0,4 ± 0,01 a 0,55 ± 0,05, com média de 0,47 ± 0,3; após 
indução do estresse osmótico, esses isolados exibiram IH de 0,11 ± 0,06 a 0,31 ± 0,05, 
com média de 0,2 ± 0,4. Os isolados ambientais exibiram IH de 0,42 ± 0,04 a 0,63 ± 
0,01 com média de 0,52 ± 0,12; após estresse osmótico, esses isolados exibiram IH = 
0,19 ± 0,02 a 0,23 ± 0,01 com média de 0,2 ± 0,2. 

À semelhança do resultado observado na avaliação da atividade de fosfolipases, 
originalmente percebe-se maior atividade hemolítica nos isolados clínicos do que nos 
ambientais, e, igualmente, incremento dessa atividade após indução do estresse 
osmótico. Contudo, após as passagens sucessivas em meio hiperosmótico, os níveis 
de atividade enzimática nos dois grupos se tornou equivalente. Tal resultado é de 
grande importância, uma vez que as hemolisinas contribuem significativamente para a 
patogênese da candidíase disseminada, especialmente por facilitar a penetração de 
hifas nos tecidos hospedeiros [12]. 

Nossos resultados mostram que cepas ambientais de C. tropicalis podem expressar 
fatores de virulência semelhantes aos observados nas cepas clínicas, e que esses 
fatores em ambos os isolados são suscetíveis a mudanças fenotípicas induzidas pelo 
estresse salino. Isso pode ser um indício de que esta espécie além de se adaptar bem 
no ambiente costeiro, pode sofrer influência de fatores ambientais que podem estimular 
a expressão diferencial de fatores de virulência, podendo contribuir para mecanismos 
de colonização e posterior infecção de banhistas que frequentam ambientes costeiros. 
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Conclusão 
 

A análise cuidadosa da expressão dos fatores de virulência associados a capacidade 
de resistir ao estresse osmótico revelou considerável potencial patogênico de isolados 
ambientais de C. tropicalis, demonstrando a importância do esclarecimento acerca das 
características fenotípicas relacionadas à indução do processo infeccioso. Os achados 
relacionados à adaptação de C. tropicalis a ambientes salinos são indícios da 
necessidade de vigilância quanto à etiologia das candidíases, a qual reflete diretamente 
na escolha do tratamento bem como no prognóstico dos pacientes. O estresse osmótico 
influenciou positivamente a aderência de isolados clínicos e ambientais a células 
epiteliais, bem como na expressão das enzimas fosfolipase e hemolisina. Entretanto, 
parece não ter interferido quanto à formação de biofilme, principalmente nos isolados 
ambientais, ocasionando uma menor expressão desses atributos de virulência. 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O 

CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO GERAL ACERCA DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO 

Resumo 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são um grupo de doenças que mais causam mortes 
infantis dentro de todas as enfermidades congênitas. As CC críticas podem ser triadas 
pelo Teste do Coraçãozinho (TC), contudo a incorporação do mesmo ainda não ocorreu 
de forma rotineira no território nacional, prejudicando a qualidade da atenção à saúde 
dos neonatos. A partir dessa dificuldade, foram feitas intervenções em saúde para a 
população acerca das CC e do TC com coleta de dados a fim de realizar um 
levantamento sobre o nível do conhecimento desses temas e promover educação em 
saúde. Dessa forma, no tocante à população em geral, 800 pessoas receberam 
educação em saúde acerca do TC e das CC; 125 preencheram um formulário o qual 
apontou que 64,8% e 52,0% não sabiam o que era CC e o que era TC, respectivamente. 
Em relação às mães, 21 genitoras preencheram o formulário o qual sinalizou que 57,1% 
não sabiam o que era o TC. Diante disso, foi elaborado o curso digital online na 
plataforma AVASUS para população geral com o objetivo de oferecer noções gerais 
sobre as CC; assim como consolidar o conhecimento acerca do TC. Com isso, este 
estudo mostra o quanto é imprescindível a educação em saúde acerca da triagem do 
TC. Para isso, é necessária a continuação de projetos semelhantes a esse, que possam 
atingir uma maior quantidade de mães e de indivíduos em gerais. 
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Oximetria de pulso. Cardiopatia congênita. 

TITLE: HEALTH EDUCATION AND DATA COLLECTION ON KNOWLEDGE OF THE 

GENERAL POPULATION ABOUT THE PULSE OXIMETRY 

Abstract 

Congenital Heart Diseases (CHD) are a group of diseases that most cause child deaths 
within all congenital diseases. Critical CHD can be screened by the pulse oximetry, 
however its incorporation has not yet occurred effectively in the national territory, 
impairing the quality of health care of newborns. From this difficulty, health interventions 
were made for the population regarding CHD and Pulse Oximetry with data collection in 
order to conduct a survey on the level of knowledge about these themes and promote 
health education. Thus, with regard to the general population, 800 people received health 
education about newborn screening for critical congenital heart defects; 125 completed 
a form which indicated that 64.8% and 52.0% did not know what was CHD and what was 
pulse oximetry, respectively. Regarding the mothers, 21 parents completed the form, 
which indicated that 57.1% did not know what the pulse oximetry was. In view of this, the 
online digital course on the AVASUS platform for the general population was designed 
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to offer as well to consolidate CHD; as well as consolidate knowledge about pulse 
oximetry. So, this study shows how essential health education is about newborn 
screening for critical congenital heart defects. For this, it is necessary to continue similar 
projects that can reach a larger number of mothers and individuals in general. 

 
Keywords: Health education. Pulse oximetry. Congenic cardiopatics. 

Introdução 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são as anomalias congênitas que mais matam e são 
bastante recorrentes entre os neonatos brasileiros¹, sendo necessário um processo de 
triagem e diagnóstico precoce destas patologias. 

A oximetria de pulso ou Teste do Coraçãozinho (TC) consiste em um método não 
invasivo e eficaz de mensuração do nível de saturação de oxigênio². Com isso, o TC 
pode ser utilizado como teste de triagem para CC graves, aquelas que apresentam 
hipóxia, podendo levar a uma cianose ou permanecer assintomática. Desta forma, a 
avaliação da saturação de oxigênio, que permanece alta em neonatos normais, é um 
indicativo importante para diagnosticar um caso de CC antes do surgimento de sintomas 
graves¹. 

Vários foram os estudos para delimitar os parâmetros a serem utilizados para detecção 
de cardiopatias na oximetria de pulso. O Ministério da Saúde, ao incorporar o TC como 
teste de triagem neonatal ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Portaria nº 20 
de 2014, estabelece diretrizes para realização do teste³. 

Infelizmente a sua incorporação na rotina da triagem neonatal, na prática, ainda não 
ocorreu; vem sendo prejudicada devido aos diversos enfrentamentos que ainda fazem 
parte da realidade do Brasil e, a nível local, do Rio Grande do Norte. 

Uma destas dificuldades consiste na falta de informação, tanto dos profissionais da 
saúde quanto dos usuários do sistema público de saúde, a respeito da existência e 
importância da aplicação do teste e das taxas de morbimortalidade das CC. Dessa 
forma, a ausência de compreensão das mães sobre a importância do TC corrobora para 
a não aceitação do teste, prejudicando a triagem para CC graves4. 

Neste sentido, além de capacitar os profissionais para realização do teste, é essencial 
alertar a população leiga da existência do teste, sua obrigatoriedade e seus benefícios 
para a saúde do bebê, a fim de tornar o paciente um agente ativo na implementação 
efetiva do TC nas maternidades públicas e privadas. 

A educação em saúde é qualquer combinação de experiência de aprendizagem a fim 
de facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. Ao analisar na perspectiva das 
capacitações, além de instruir os alunos, a experiência de aprendizagem se estende 
para mães e familiares que se voluntariaram na realização do teste, uma vez que 
presenciaram a realização do mesmo e passaram a ser sujeitos ativos na 
implementação dele, com o potencial de divulgar sua importância para diversas esferas 
sociais5. 

O conhecimento da população acerca do TC é de grande valia para estabelecê-lo no 
cenário de saúde atual. Usa-se como exemplo o Teste do Pezinho, outro tipo de triagem 
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neonatal que está bem difundido entre a população. Em vista disto, é importante que, 
ao realizar o TC, os familiares tenham ciência dos procedimentos e da finalidade do 
teste para então exercerem sua cidadania e exigirem a aplicação do teste em qualquer 
maternidade4,6 . 

Neste prisma, a educação em saúde para o público em geral está ancorada no conceito 
de promoção de saúde, uma vez que a conscientização individual e coletiva de 
responsabilidades e de direitos à saúde, estimulando ações que atendam aos princípios 
do SUS7. 

A abrangência participação de toda a população possibilita um diagnóstico precoce e 
impacta em melhorias no prognóstico do paciente. Isto só é possível se a consciência 
crítica se fizer presente na comunidade, resultando em ações transformadoras que 
levam ao avanço qualitativo e quantitativo do TC, melhorando, assim, a qualidade do 
serviço. Dessa maneira, este trabalho consiste em promover educação em saúde para 
a população em geral acerca dos temas, TC e CC- estimulando a cobrança da 
sociedade em relação à realização do TC nas maternidades, a partir da conscientização 
da mesma sobre o tema; bem como levantar dados sobre o conhecimento da população 
acerca das CC e do TC, a fim de alcançar dados que ainda não existem na literatura do 
estado do RN. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, de caráter descritivo e qualitativo. Os pesquisadores 
não encontraram na literatura registros da metodologia semelhante até o momento, 
deste modo, não foram encontrados questionários validados para esse tipo de estudo. 
Assim, os pesquisadores elaboraram os formulários de coleta de dados, de acordo com 
o Anexo I e o Anexo II, com o intuito de mensurar o impacto das capacitações realizadas 
nas maternidades e com a população em geral. A coleta de dados configura-se como 
contínua e descentralizada, sendo complementada mediante o avanço das 
capacitações na Grande Natal, no período de agosto de 2018 a julho de 2019; além da 
coleta de dados durante o dia D da cardiopatia congênita, em que a equipe se fez 
presente como apresentadores do projeto. 

O formulário (Anexo I) supracitado também conta com um espaço para sugestões e 
comentários, possibilitando melhorias no projeto e na elaboração do material de 
avaliação e execução das atividades. Além deste, tem-se o questionário para o público 
em geral (Anexo II) para ser aplicado durante os eventos educativos em que o TC foi 
abordado, como o dia D da cardiopatia congênita. 

Em relação ao dia D, a princípio foi preenchido o formulário (Anexo II) sobre as CC e o 
TC, com o intuito de medir previamente o conhecimento da população sobre esses 
assuntos; em seguida realizou-se a educação em saúde através das exposições de 
banner, simulações com manequins, entrega de folder (Anexo III) e uma breve 
explicação de como realizar o TC e sua importância no diagnóstico precoce das CC, 
bem como esclarecer as possíveis dúvidas que os participantes tiveram durante as 
perguntas do formulário aplicado. 
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Quanto às maternidades, o levantamento de dados foi realizado nos seguintes locais da 
Grande Natal: 1) Maternidade Escola Januário Cicco; 2) Maternidade Leide Morais; 3) 
Hospital Central Coronel Pedro Germano; 4) Maternidade Divino Amor. 

Nesse prisma, as capacitações nas maternidades foram divididas em três momentos: 
primeiro, as mães respondiam as duas primeiras perguntas do formulário (Anexo I) - “A 
senhora já havia ouvido falar do teste do coraçãozinho? Acredita que isso pode ser 
importante na detecção de cardiopatia congênita?”-; posteriormente realizava-se a 
capacitação propriamente dita, explicando a importância da triagem do TC para prevenir 
futuras complicações das CC críticas, como seria a técnica da sua realização e ocorria 
a entrega do folder (Anexo III); após isso, era feita a terceira pergunta do formulário 
(Anexo I) para as mães- “Conseguiu adquirir conhecimento sobre a importância do Teste 
do Coraçãozinho?”. 

No tocante aos critérios de inclusão e exclusão para participar desta pesquisa, destaca-
se as mães dos Neonatos que se predispuseram em responder o questionário do TC 
durante as capacitações ocorridas nas maternidades, assim como o público em geral 
que se interessou em responder o formulário. 

 
Resultados e Discussões 

 

No que concerne à educação em saúde, ocorreu o dia D da cardiopatia congênita, 
buscando conscientizar a população, como também levantar dados sobre o 
conhecimento do público acerca do TC e das CC. Com isso, tal evento teve de suma 
importância maximizar o entendimento do público em geral sobre uma problemática tão 
séria: cardiopatia congênita; disseminando informações sobre o quanto as CC são 
prejudiciais e como elas podem ser tratadas mais cedo por meio da triagem do TC. Esse 
tipo de ação é importante para potencializar as metas dos Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio, reduzindo a mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade em até 
dois terços, como afirma da Portaria n° 1727 de 20178. 

O dia D da cardiopatia congênita, que aconteceu no Partage Norte Shopping, teve um 
público estimado de 800 pessoas no local - em que foi promovida a educação em saúde- 
explicando de forma geral sobre as CC e sobre o TC para todos que foram visitar o 
stand. A educação em saúde ocorreu por meio de simulações com manequins, banners, 
apresentações orais sobre como é feito a realização do TC e os conceitos que cercam 
as CC. Como também, realizou-se a entrega de folder (Anexo III) para a população, que 
foi confeccionado e elaborado pelos autores deste projeto. 

No entanto, destas pessoas que participaram do evento, apenas 125 pessoas 
preencheram o formulário de coleta de dados, tanto homens quanto mulheres que 
estavam presentes no shopping. O questionário (Anexo II) consistia em doze perguntas 
sobre as CC e sobre o TC, em que as pessoas do shopping eram abordadas pelos 
voluntários do projeto para seu preenchimento antes de acontecer a educação em 
saúde supracitada. Além disso, após completar o formulário, ocorria o esclarecimento 
das possíveis dúvidas que as pessoas tiveram durante a aplicação do mesmo. Os dados 
coletados podem ser melhor visualizados na Figura 1 (Anexo IV) para as perguntas Q1, 
Q2, Q3, Q5, Q6, Q9, Q10, Q12; e no Figura 2 (Anexo IV) para as perguntas Q4, Q7, Q8, 
Q11. 
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Dessa forma, no tocante aos dados coletados por meio do formulário para a população 
geral (Anexo II), obteve-se para a primeira pergunta (Q1) (“Você sabe o que é 
Cardiopatia Congênita?”), 81/125 (64,8%) pessoas disseram que “não” sabiam o que 
era cardiopatia congênita. Das que falaram “sim” (Q2) (“Você sabe o que é Cardiopatia 
Congênita Crítica?”) (35,2%), apenas 12/125 (9,6%) sabiam o que era cardiopatia 
congênita crítica. 

Das 125 pessoas entrevistadas, 11 eram da área da saúde com predominância no curso 
de enfermagem. Entre estes profissionais, 8/11 (72,7%) e 7/11 (63,6%) afirmaram que 
sabiam o que era cardiopatia congênita (Q1) e o que era o TC (Q3), respectivamente. 

Em relação à terceira (Q3) pergunta (“Já ouviu falar sobre o Teste do Coraçãozinho?”), 
65/125 (52,0%) disseram que nunca tinham ouvido sobre o Teste do Coraçãozinho. 

Para a quarta (Q4) pergunta do formulário (“Qual o período adequado, após o 
nascimento, para realização do TC?”), 52/125 (41,6%) pessoas falaram que o período 
adequado, após o nascimento, para realização do TC é “antes de 24 horas após o 
nascimento”. 

No tocante a quinta (Q5) pergunta (“Você já presenciou a realização do Teste do 
Coraçãozinho ou conhece alguma Unidade de Saúde, Maternidade ou Hospital que o 
realize?”), 104/125 (83,%) pessoas nunca presenciaram a realização do Teste do 
Coraçãozinho ou não conhece alguma Unidade de Saúde, Maternidade ou Hospital que 
o realize. 

Para a sexta (Q6) pergunta (“É obrigatória a realização do Teste do Coraçãozinho em 
todos os recém-nascidos antes da mãe e filho terem alta da maternidade?”), 93/125 
(74,4%) pessoas afirmaram que era obrigatório a realização do Teste do Coraçãozinho 
em todos os recém-nascidos antes da mãe e filho terem alta da maternidade. 

Em relação à sétima (Q7) pergunta (“Para se realizar o Teste do Coraçãozinho, usa-se 
um equipamento chamado Oxímetro de Pulso. Você sabe qual medição ele faz?”), 
59/125 (47,2%) pessoas disseram que o equipamento oxímetro de pulso mede a 
saturação de oxigênio. 

Para a oitava (Q8) pergunta (“O Teste do Coraçãozinho deve ser realizado por qual(is) 
profissional(is)?”), 67/125 (53,6%) e 27/125 (21,6%) pessoas falaram que o Teste do 
Coraçãozinho deveria ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro, respectivamente. 

No tocante a nona (Q9) pergunta (“O teste do coraçãozinho informa, caso dê alterado, 
a doença cardíaca que o recém-nascido possui?”), 63/125 (50,4%) pessoas disseram 
que o teste do coraçãozinho informa, caso dê alterado, a doença cardíaca que o recém-
nascido possui. 

Para a décima (Q10) pergunta (“Caso o recém-nascido não tenha feito o teste do 
coraçãozinho na maternidade, ele poderá fazê-lo em qualquer idade?”), 66/125 (52,8%) 
pessoas afirmaram que o recém-nascido pode fazer o Teste do Coraçãozinho em 
qualquer idade. 

Em relação à décima primeira (Q11) pergunta (“Com o resultado do teste realizado em 
mãos, onde devo registrar adequadamente o resultado?”), 103/125 (82,4%) pessoas 
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falaram que o registro deve ser feito na caderneta de saúde da criança e no prontuário, 
com carimbo e assinatura. 

No tocante a décima segunda (Q12) pergunta (“Você indicaria a realização do Teste do 
Coraçãozinho?”), 125/125 (100%) pessoas responderam que recomendariam o Teste 
do Coraçãozinho. 

Apesar de CC grave ser a principal causa de mortalidade perinatal e infantil², observa-
se, pelos dados obtidos, que uma parte dos entrevistados (64,8%) não tem 
conhecimento sobre as cardiopatias congênitas. Além disso, constata-se também que, 
apesar do TC está em vigor, por meio da Portaria n° 20 de 20149 como um dos meios 
de triagem para o recém-nascido para detectar as CC graves, uma parcela significativa 
dos entrevistados (52,0%) nunca ouviu falar sobre o Teste do Coraçãozinho. Tal 
realidade colabora para situações como aconteceu no dia D, em que uma mãe levou 
seu filho de 5 anos para realizar o TC no stand do evento, porém a aferição da oximetria 
de pulso só pode ser realizada no recém-nascido com idade gestacional superior a 34 
semanas, nas 24-48 horas de vida e antes da alta da maternidade³. 

Tal realidade é reflexo da falta, muitas vezes, de profissionais capacitados que oriente 
adequadamente a população10, de modo a comprometer a prática eminente do TC na 
Triagem Neonatal e a prejudicar a qualidade dos serviços de saúde. Isso é averiguado 
pelos dados obtidos, que apenas 63,6% dos profissionais da saúde- 
predominantemente enfermeiros-, que responderam a pesquisa, sabiam o que era o TC. 
Dessa forma, o enfermeiro tem um papel fundamental no desenvolvimento e 
implementação para melhorar o programa do TC, assim como ajudar na disseminação 
de conhecimento em relação à triagem por oximetria de pulso¹, logo é de suma 
importância que esse profissional tenha ciência de todos os métodos de triagem que 
existem no SUS, como o TC. 

Vale salientar ainda, que apenas 21,5% da população julga que o TC é feito pelo 
enfermeiro, enquanto 53,6% acreditam que deve ser feito pelo médico. Tais dados 
apontam e corroboram com pesquisas, em que grande parte da literatura na área da 
oximetria de pulso centraliza-se na profissão médica, enquanto existe um pequeno limite 
de publicação dirigida ao público de enfermagem, e isso pode ser visto como um fator 
que contribui para as lacunas de conhecimento que existem, assim como para o 
pensamento descentralizado para esses profissionais1,10. 

Soma-se a isso que apesar de muitos não saberem o que é o TC e o que ele mede 
(apenas 47,2% das pessoas entrevistadas afirmaram que o equipamento oxímetro de 
pulso media a saturação de oxigênio), 100% das pessoas que responderam o 
questionário recomendaria o TC para os recém-nascidos. Segundo pesquisa, a maioria 
das pessoas aceita a realização do TC por supor que será algo benéfico para o recém-
nascido, mesmo não entendendo sua importância². 

Relativamente à educação em saúde com as mães nas maternidades: Januário Cicco, 
Leide de Morais, Hospital da Polícia e Divino Amor; foi realizado após o preenchimento 
do formulário (Anexo I), uma simples capacitação com as puérperas, explicando a 
importância do TC e a gravidade das CC, isso por meio da entrega de folder (Anexo III) 
e demonstrações de como seria feito a triagem do TC através dos manequins e do 
equipamento da oximetria de pulso. 
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Com relação ao levantamento de dados sobre as mães, obteve-se o preenchimento de 
21 formulários, em que 12/21 (57,1%) afirmaram que nunca tinham ouvido falar sobre o 
Teste do Coraçãozinho; 21/21 (100%) disseram que achavam o TC importante para 
detectar cardiopatias congênitas; 18/21 (85,7%) afirmaram que conseguiram adquirir 
conhecimento durante a pesquisa. Tais dados são demonstrados na Figura 3 (Anexo 
IV). 

Um dos motivos para pouca coleta de dados das mães foi a não aceitação para 
participarem da pesquisa. Isso pode ser reflexo de uma falha na comunicação entre o 
aplicador do questionário e o participante em explicar melhor os conceitos que rodeiam 
as CC e o TC. Dessa forma, mães que entendem a gravidade das CC e que tem 
conhecimento sobre a importância da triagem do TC para prevenir futuras complicações, 
têm uma maior aceitabilidade para a realização da oximetria de pulso; além delas 
ficarem mais satisfeitas com o teste4. 

De acordo com as observações dos pesquisadores, pensou-se em deixar um legado a 
nível nacional para disseminação do conhecimento sobre as CC e sobre o TC para a 
população em geral, com o intuito de todos terem acesso a esse meio de aprendizado 
em qualquer momento. Dessa forma, foi elaborado o curso digital online- que será 
publicado em 2019.2- na plataforma AVASUS (Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
Sistema Único de Saúde), em parceria com a Secretaria de Educação à Distância da 
UFRN (SEDIS), para população geral com o objetivo de oferecer noções gerais sobre 
as cardiopatias congênitas; assim como consolidar o conhecimento acerca da triagem 
neonatal; promovendo- dessa forma- educação em saúde sobre o Teste do 
Coraçãozinho. 

Somado a isso, além da plataforma AVASUS, este trabalho deixará como resultado o 
folder para ser distribuído nas maternidades e em qualquer evento que aborda o TC. 

 
Conclusão 

 

Observa-se, por meio deste estudo, que uma grande parte da população ainda não tem 
conhecimento sobre as cardiopatias congênitas e como elas podem ser minimizadas 
pela triagem do TC, seja pela ausência de divulgação do poder público sobre as CC ou 
pela falta de profissionais capacitados para orientar a sociedade. Somado a isso, 
constata-se que lacunas de conhecimento das mães sobre o TC e as CC afetam 
diretamente na demanda para a realização da oximetria de pulso, o que aponta o quanto 
a comunicação é importante para esclarecer dúvidas e demonstrar a importância da 
triagem. 

Este estudo, também, possibilitou a compreensão do quanto ainda deve ser feito para 
maximizar e disseminar o conhecimento sobre a sociedade no tocante ao TC e as CC. 
Entender sobre esses assuntos ajuda a população a ter uma maior aceitabilidade na 
triagem do TC, e para isso acontecer é necessário que o profissional da saúde esteja 
qualificado para orientar e promover a educação em saúde; além de projetos como o 
AVASUS, que possibilita a dispersão de conhecimento pelas redes sociais a nível 
nacional e internacional. 

Dessa forma, é imprescindível que a educação em saúde acerca da triagem do TC se 
expanda. Para isso, é necessário a continuação de projetos semelhantes a esse, que 
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possa atingir uma maior quantidade de mães e de indivíduos em gerais. Com isso, tal 
pesquisa aponta o quanto é essencial à educação em saúde entre os profissionais da 
saúde e o público em geral na disseminação do conhecimento, para- então- prevenir 
futuras complicações de CC crítica nos recém-nascidos. 
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TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM FEBRE 

REUMÁTICA E CARDITE REUMÁTICA ATENDIDOS EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO 

DE REFERÊNCIA: ESTUDO PILOTO 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) é uma doença responsável pela maior causa de cardiopatia 
adquirida na infância e adolescência. Nesse sentido, buscou-se descrever perfil clínico 
epidemiológico de pacientes acometidos pela doença no Nordeste do Brasil. Para isso, 
foi realizado estudo retrospectivo dos dados dos atendimentos clínicos dos pacientes 
em Serviço Universitário de Referência (SUR). A amostra de conveniência foi composta 
por 67 pacientes atendidos e mantidos em seguimento clínico multiprofissional no SUR 
no período de 2010 a 2019, sendo 37 (55,2¨%) do sexo masculino; a faixa etária de 
maior acometimento pela doença foi entre 11 e 19 anos; 11 pacientes (16.4%) foram 
diagnosticados com menos de 05 anos de idade e 04 deles (5,97%) tinham Cardite 
Reumática (CR). Grande parte estava associada à vulnerabilidade social com renda 
inferior a um salário mínimo e ausência de saneamento básico. Dos critérios clínicos, a 
CR mostrou-se mais prevalente no momento do diagnóstico com 50 casos (74,6%) 
seguido da poliartrite 47 casos (70,1%). A faringoamigdalite de repetição acometeu 46 
pacientes (68,7%) e a Coreia de Sydenham 08 indivíduos (11,9%). Este estudo 
evidenciou um acometimento precoce pela FR, especialmente associado à CR. Como 
estudo piloto foi relevante para fornecer subsídios para melhoria na assistência à saúde 
dessa população, embasando estudos futuros.  
 
Palavras-chave: Febre reumática. Cardite Reumática. Epidemiologia. 

TITLE: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH RHEUMATIC 

FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE CARE AT UNIVERSITY REFERENCE 

SERVICE: PILOT STUDY 

Abstract 

Rheumatic Fever (RF) is a disease responsible for the major cause of acquired heart 
disease in childhood and adolescence. In this sense, we sought to describe the 
epidemiological clinical profile of patients affected by the disease in northeastern Brazil. 
For this, a retrospective study of the clinical care data of the patients at the University 
Reference Service (SUR) was performed. The convenience sample consisted of 67 
patients attended and maintained in multiprofessional clinical follow-up in the SUR from 
2010 to 2019, being 37 (55.2¨%) male; The age group most affected by the disease was 
between 11 and 19 years old with 37 individuals (55.2%); 11 patients (16.4%) were 
diagnosed under 05 years of age and 04 of them (5.97%) had Rheumatic Carditis (RC). 
Most of the patients were associated with social vulnerability: with a family income of up 
to one minimum wage and without basic sanitation. Of the clinical criteria, Rheumatic 
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Cardits (RC) was the most prevalent at diagnosis with 50 cases (74.6%) followed by 
polyarthritis with 47 cases (70.1%). Repeated pharyngotonsillitis affected 46 patients 
(68.7%) and Sydenham Korea 08 individuals (11.9%). This study showed an early 
involvement with RF, especially associated with RHD. As a pilot study, it was relevant to 
provide subsidies for improving the care of this population and base to future studies.  
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Cardits. Epidemiology. 

Introdução 

A Febre Reumática (FR) é causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A em 
populações geneticamente predispostas. O grupo populacional mais predominante 
atingido é de crianças e adolescentes em idade escolar, entre 05 e 15 anos e os países 
subdesenvolvidos concentram a imensa maioria dos casos associado às condições de 
pobreza, grandes aglomerações, acesso restrito à saúde e índices mais elevados de 
má nutrição (KATZENELLENBOGEN et al., 2017). 

Existem cerca de 33,4 milhões de indivíduos atualmente com FR e a doença foi 
responsável por 305.000 mortes em 2015 e mais de um milhão de mortes prematuras 
anualmente. Estima-se anualmente cerca de 30 mil casos novos de FR no Brasil, sendo 
a Cardite Reumática (CR) a principal causa de cardiopatia adquirida na infância 
(WATKINS et al., 2017). 

O diagnóstico de FR é baseado nos critérios maiores e menores de Jones, que foram 
revisados em 2015. As principais alterações nestes critérios foram a classificação da 
Cardite subclínica como critério único, a adoção do ecocardiograma como padrão-ouro 
e a divisão dos critérios de acordo com o nível do risco para a doença (moderado/alto 
ou baixo); dessa forma, foi possível aumentar a acurácia diagnóstica. São considerados 
critérios maiores em países de moderado/alto risco, como no Brasil: cardite clínica ou 
subclínica, artrite (poliartrite, monoartrite ou poliartralgia), Coreia de Sydenham, eritema 
marginado e nódulo subcutâneo. Já os critérios menores são: monoartralgia, febre ≥ 38 
ºC, alteração de VHS (≥ 60 mmHg na primeira hora) ou PCR ≥ 3 mg/dL ou > que valor 
de referência), intervalo PR prolongado, corrigido para idade (só quando não houver 
cardite). Em todos os casos na fase aguda é necessária a prova de infecção 
estreptocócica para confirmação diagnóstica (GEWITS et al., 2015). 

O acometimento cardíaco, CR, tem maior expressão clínica dentre as manifestações de 
FR e pode evoluir para insuficiência cardíaca congestiva (ICC) através de alterações 
estruturais e funcionais severas. O Brasil experimentou uma redução impressionante na 
incidência e mortalidade por Doença Cardíaca Reumática (DCR), enquanto sua 
prevalência (01 a 07 casos / 1.000) permanece alta em comparação com países 
desenvolvidos (0,1 a 0,4 casos / 1.000 escolares). Além disso, ainda são muitos os 
casos não diagnosticados no Brasil ou subnotificados associados ao despreparo do 
profissional da saúde e da vigilância epidemiológica (WATKINS b., 2017). 

No tocante ao tratamento da cardite, a progressão das lesões valvares pode ser 
minimizada ou até mesmo regredir por meio da profilaxia secundária realizada 
preferencialmente com a administração regular de injeções de penicilina G benzatina. 
Infelizmente, a adesão a este tratamento é difícil e preocupante para população de baixo 
nível socioeconômico (BDULLAHI et al., 2017). 
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Deste modo, são muitos os empecilhos para o diagnóstico e tratamento da doença, 
sendo necessário traçar um plano de melhorias à assistência à saúde. O primeiro passo, 
é entender a manifestação da doença em cada região, por isso a importância do estudo 
clínico-epidemiológico que amplia o conhecimento dos profissionais da saúde e da 
população, favorecendo a acurácia diagnóstica e contribuindo para antecipação das 
medidas terapêuticas e profiláticas, evitando as complicações tardias da FR. Com isso, 
o conhecimento clínico-epidemiológico contribui para o cumprimento da solicitação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em associação à Federação Mundial do 
Coração, de reduzir de 25% dos óbitos por CR até o ano de 2025, visando melhorar a 
qualidade de vida da população e diminuir os gastos públicos. 

Diante do exposto e pela gravidade da doença e sua prevalência elevada no Brasil, este 
estudo objetivou descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com FR de 
região do Nordeste brasileiro buscando bases para melhorias na assistência 
multiprofissional para esses pacientes. 

 
Metodologia 

 

Estudo retrospectivo tendo como amostra de conveniência pacientes com diagnóstico 
de FR, atendidos do Serviço Universitário de Referência (SUR) e mantido seguimento 
clínico multiprofissional no período de 2010 a 2019. 

Foi realizada revisão bibliográfica, buscando as atualizações dos últimos cinco anos 
acerca da doença nas principais bases de dados (PubMed, Lilacs e Scielo). Devido não 
se ter encontrado até o momento na literatura questionários validados para esse tipo de 
estudo, foi elaborado formulário de coleta de dados com as seguintes variáveis: 
identificação (data de nascimento, procedência, sexo), dados socioeconômicos (renda, 
número de cômodos na casa, recebimento de benefícios do governo, saneamento 
básico), clínicos (idade de diagnóstico, sintomas que apresentava na ocasião do 
diagnóstico, histórico familiar, categorização da faringoamigdalite), questões acerca da 
adesão ao tratamento (motivos para interrupção da profilaxia, alergia à penicilina, 
tratamento receitado pelo médico), exames diagnósticos tais como ecocardiograma e 
eletro. Neste contexto, houve calibração do formulário através da realização de um 
estudo-piloto com 30 pacientes, selecionados aleatoriamente. 

Inicialmente os atendimentos clínicos eram realizados sem padronização na coleta de 
dados. A partir de 2015, com ingresso da cardiopediatria no SUR, houve padronização 
dos atendimentos por meio de um formulário de coleta de dados, de acordo com as 
variáveis supracitadas, melhorando a base de conhecimentos para pesquisas 
posteriores. Deste modo, foi possível observar nos prontuários uma grande evolução na 
qualidade e quantidade de informações dos atendimentos clínicos longitudinais dos 
pacientes. O período do acompanhamento dos pacientes considerados nesta amostra 
foi de 2010 a 2019, enquanto a coleta de tais dados foi iniciada em janeiro de 2019 e 
finalizada em julho de 2019. 

A escolha do local do estudo teve grande relevância, pois desempenha um papel 
significativo nos sistemas de educação e saúde do Estado, sendo um dos maiores e 
mais importantes hospitais públicos prestadores de serviços a esta população de 
pacientes inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS) a nível local. Neste sistema, esse 
hospital está inserido como referência de média e alta complexidade em diversas áreas 
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para todo o estado, além de ser uma unidade referenciada para as urgências 
cardiológicas, reunindo em seu Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI) serviços e 
equipamentos de imagem de tecnologia avançada. 

A organização dos prontuários foi realizada através do Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística (SAME) do Hospital de referência. Tais prontuários são de pacientes que 
passaram pelos serviços ambulatoriais, de internação e UTI do SUR em questão e que 
possuíam FR, caracterizando os critérios de inclusão. Foram excluídos da análise os 
pacientes que não apresentam ou não concluíram o diagnóstico para FR, aqueles que 
não realizaram acompanhamento no SUR ou aqueles que não tiveram o prontuário 
localizado por questões técnicas associadas ao SAME. 

Em relação aos aspectos éticos, o trabalho encontra-se em conformidade com a 
Resolução CNS/MS Nº 466/12, na qual os pesquisadores se comprometeram em 
garantir o sigilo e confidencialidade das informações pessoais obtidas através deste 
trabalho, bem como dos participantes, assim zelando pelo tratamento digno e respeitoso 
à autonomia desses. Os dados obtidos neste estudo foram destinados única e 
exclusivamente para finalidades científicas. 

Finalizada a etapa de coleta, foi feita a análise de todos os dados utilizando planilhas do 
Excel. Para a tabulação e organização dos dados relacionados à idade dos pacientes, 
utilizou-se a classificação etária segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 
Foram contabilizados os resultados quantitativos e avaliado os qualitativos, além dos 
cálculos de porcentagens e elaboração de tabelas e gráficos. 

 
Resultados e Discussões 
 

Amostra de 135 pacientes atendidos e mantidos em seguimento clínico multiprofissional 
no SUR no período de 2010 a 2019. Desses, 106 tiveram a confirmação de FR; 29 
permaneceram em investigação para a doença, sendo excluídos da amostra; 39 
pacientes tinham grande parte das informações clínicas ausentes, por isso, também 
foram excluídos da amostra. Dessa forma, o estudo constitui-se de 67 pacientes, 
caracterizando um piloto que auxilia na construção de conhecimentos e serve de base 
para estudos futuros. 

No perfil epidemiológico da amostra houve leve predominância masculina com 37 casos 
(55,2%) como demonstrado na tabela 01. A associação entre o sexo e a manifestação 
de FR não é bem estabelecida na literatura e os estudos são bastante variados. Na 
revisão sistemática realizada por Peixoto et. al. (2011) não haveria diferenças 
significativas entre o número de casos femininos e masculinos, entretanto, o 
acometimento tende a ser mais grave nas meninas por razões ainda não esclarecidas. 
Essa informação também está presente no estudo publicado na Revista Nature 
intitulado “Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease”, no qual destaca que, 
apesar da FR aguda ter a mesma prevalência em homens e mulheres, a DCR é mais 
comum em mulheres com risco relativo de 1,6 a 2,0 em comparação aos homens. Além 
disso, essas diferenças sexuais podem ser mais fortes em adolescentes e adultos do 
que em crianças. Ao comparar com os resultados da amostra, observa-se essa 
diferença na manifestação da DCR que foi maior nas meninas (CARAPETIS et al., 2015) 
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A faixa etária por ocasião da coleta de dados variou entre 03 e 23 anos (média de 12,9), 
enquanto a idade de diagnóstico da FR nestes pacientes variou de 02 a 20 anos (média 
de 8,2 anos), tabela 01. De acordo com a revisão da American Heart Association 
(GEWIT et al., 2015), a FR atinge principalmente crianças em idade escolar entre 5 a 
15 anos, algo que também foi contemplado na amostra já que 49 diagnósticos (73,1%) 
foram realizados nesse intervalo de idade. A idade de diagnóstico ocorreu 
majoritariamente na faixa da adolescência (11- 19 anos) contabilizando 27 casos 
(40,2%). 

Na amostra, 11 pacientes (16,4%) receberam diagnóstico com menos de 05 anos idade 
e 04 deles (5,97%) apresentavam como critério maior a CR. Não foi encontrada na 
literatura uma faixa etária bem estabelecida do início da manifestação cardíaca em 
crianças em jovens, entretanto, pode-se considerar um acometimento precoce na 
amostra, que assemelha-se ao perfil encontrado em regiões endêmicas. 

Foi possível extrair também uma análise de dados socioeconômicos. Dos 67 pacientes, 
33 pacientes (49,25%) responderam o questionário acerca da renda familiar total, os 
demais não informaram ou referiram não ter conhecimento da informação. Dos 
indivíduos que informaram, 66,7% recebiam até 01 salário mínimo. Outro ponto 
importante para compreensão do contexto em que o paciente está inserido é o 
questionamento acerca do recebimento de benefícios do governo. Os indivíduos que 
responderam a esse questionamento totalizaram 34, de forma que 22 (64,7%) 
afirmaram que sim. A bolsa-família foi o benefício mais prevalente (81,8%) entre aqueles 
que confirmaram ajuda financeira governamental. Além disso, 41 indivíduos trouxeram 
o conhecimento acerca do saneamento básico em suas casas. Desses indivíduos, 19 
(46,7%) afirmaram que não possuíam saneamento básico. Pode-se concluir, portanto, 
que grande parte dos pacientes se encontra em uma situação de vulnerabilidade social. 
De acordo com a revisão sistemática realizada pelo New England Journal (WATKINS et 
al.,2017) o acometimento da FR é mais prevalente em indivíduos nessas condições de 
fragilidade socioeconômica, afinal, enfrentam mais frequentemente a vivência em 
aglomerados populacionais, precariedade da higiene e outros cuidados pessoais. 
Devido à dificuldade de acesso à saúde, os sintomas também tendem a evoluir de forma 
mais grave nesses indivíduos. Tal aspecto pode ser retratado no caso de uma criança 
menor de cinco anos que foi internada do SUR devido a manifestação da cardite na 
forma grave e as condições socioeconômicas impactavam diretamente no progresso da 
doença, afinal o infante era o oitavo filho de uma prole de oito, cujos pais ambos eram 
analfabetos com grandes dificuldades de compreensão acerca da doença e seu 
tratamento; as condições de higiene eram precárias sendo encontrados cáries e 
tungíase. No momento do diagnóstico, apresentava achados como aumento da área 
cardíaca, dispneia e sopro cardíaco +3/+6+. 

As condições socioeconômicas também influenciam na adesão à profilaxia secundária. 
No presente estudo, 41 (61,2%) afirmaram ter interrompido a profilaxia, sendo os 
principais motivos descritos pelos pacientes como associados ao abandono temporário 
do tratamento foram: orientação profissional inadequada quanto à interrupção do 
tratamento, medicamento em falta e desistência associada à dores e abcesso. Com 
isso, é possível perceber que se faz necessárias capacitações às equipes 
multiprofissionais que prestam assistência a esses pacientes, no que tange ao 
diagnóstico precoce, tratamento e seguimento dos mesmos. Por outro lado, a falta da 
medicação na região reforça a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas 
que garantam um tratamento e acompanhamento de qualidade ao paciente portador de 
FR. A desistência associada à dor da aplicação deve servir de estímulo para o 
desenvolvimento de técnicas de analgesia e grupos de acompanhamento psicológico 
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dos pacientes para melhorar a adesão à profilaxia a longo prazo. Na tabela 02, pode ser 
visualizada essa relação da interrupção da profilaxia e as causas relacionadas. Essa 
investigação acerca da profilaxia também foi feita em um estudo por Thompson SB et 
al. (2015) na Jamaica, os resultados indicaram que 88,0% das crianças e 80,0% dos 
adultos afirmaram que o incentivo de um médico ou enfermeiro era uma das razões 
pelas quais tomavam as injeções. Da mesma forma, 61,0% das crianças e 65,0% dos 
adultos afirmaram que o fato de a injeção ser gratuita era de grande importância. Por 
outro lado, o medo da piora da condição foi citado como motivo para a profilaxia da FR 
por mais adultos (100,0%) do que crianças (70,0%) (teste exato de Fisher, P = 0,024). 
Mais de três quartos das crianças (78,0%) e 65,0% dos adultos concordaram que tinham 
faltado às consultas por medo de injeções. Faltar na escola ou do trabalho para receber 
sua profilaxia afetou a adesão de 71,0% das crianças e 60,0% dos adultos. A distância 
percorrida para o acesso à profilaxia da FR reduziu a adesão de menos participantes, 
pois 22,0% das crianças e 32,0% dos adultos responderam positivamente a essa 
questão. Da mesma forma, 33,0% das crianças e 20,0% dos adultos concordaram que 
os longos períodos de espera afetavam sua adesão à profilaxia da FR (p> 0,05). 

Observou-se que a Penicilina Benzatina foi receitada como primeira escolha em 100,0% 
dos casos e houve manifestação de alergia apenas em 01 caso (1,5%). A porcentagem 
de alergias à penicilina evidencia um baixo risco de anafilaxias associadas à aplicação, 
que é reforçado nas Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar (Associação Médica 
Brasileira e Agência de Saúde Suplementar, 2011) Nesse contexto, se desmitifica o 
receio das UBS’s em realizar a aplicação da profilaxia. 

Também foi possível analisar a inferência de informações como histórico familiar, que é 
relevante para o entendimento do componente genético da doença. A negação da 
existência prévia da doença ou de sintomas semelhantes ao da FR ocorreu em 28 casos 
(41.8%), 20 pacientes (29.9%) não souberam informar, na maioria das vezes porque 
relataram que os familiares não tinham tido acesso aos serviços de saúde para 
investigar enfermidades. A negação de histórico familiar pode estar distorcida devido ao 
fato da doença ser subdiagnosticada em muitas regiões do país. Segundo a publicação 
de CARAPESIS et. al. (2015), a realização de estudos de famílias com parentes 
portadores de FR revelou que a apresentação aguda da doença e a Doença Cardíaca 
Crônica (DCR) possuem suscetibilidade hereditária e que os locus gênicos associados 
tinham penetrância limitada. Além disso, a concordância fenotípica entre gêmeos 
dizigóticos sugere que a suscetibilidade à FR aguda tem um componente hereditário, 
mas que essa herança não segue um padrão mendeliano clássico, tratando-se de 
polimorfismos em vários genes que codificam proteínas relacionadas ao sistema 
imunológico têm sido associados à suscetibilidade à FR aguda e à DCR. 

Ao analisar o perfil clínico da amostra, a sintomatologia apresentada pelos pacientes 
mostrou que, na ocasião da coleta, 41 pacientes (61,2%), estavam na fase crônica da 
doença, 13 (19,5%) em recorrência e 8 (11,9%) em aguda. Esses dados são de extrema 
relevância e compactuam com a mini revisão da Sociedade Brasileira de Infectologia 
(LEAL et al., 2019), afinal a menor porcentagem de fase aguda indica uma redução da 
incidência da FR, por outro lado, o número elevado de casos crônicos corresponde a 
um aumento da prevalência da doença. Tal aumento deve-se a diminuição do número 
de óbitos precoces, oferecendo maior sobrevida ao paciente, de forma que pode ser 
encarado como uma melhoria da assistência multiprofissional. 

No momento do diagnóstico, o acometimento cardíaco ocorreu em 50 indivíduos 
(74,6%), sendo 29 (58,0%) no sexo feminino. De acordo com Peixoto et. al. (2011), a 
prevalência média de cardite nos pacientes com FR é de 40,0% a 50,0%. Com isso, 
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pode se notar uma proporção significativamente maior do acometimento cardíaco na 
amostra, o que pode ser um indicativo de gravidade e alerta por assemelhar-se aos 
padrões de regiões endêmicas. 

Ao descrever o tipo de CR, foi encontrado na forma subclínica, 68% ,21,0% leve e 2,8% 
moderada, contabilizando dois casos de CR grave que culminou em cirurgia cardíaca, 
uma delas em infanto menor de 05 anos de idade. Em uma metanálise realizada em 
2014, a cardite subclínica varia entre sete e oito vezes mais do que a manifestação 
clínica da doença (LEAL et. al., 2019). Na amostra a frequência da forma subclínica era 
aproximadamente o dobro da clínica, o que pode significar que ainda há um número 
considerável da manifestação clínica da CR associada a diagnósticos tardios. 

A faringoamigdalite de repetição esteve presente em 67,0% dos casos. Tais 
manifestações da doença são bastante variáveis de acordo com a população, por 
exemplo, na revisão de Peixoto et. al (2011), a sintomatologia mais frequente é a 
poliartrite, entretanto, na nossa amostra houve predomínio da CR, o que pode ser um 
indicador de maior gravidade da doença na região. 

Dessa forma, embora tenha havido dificuldades associadas a um estudo retrospectivo, 
além de falhas técnicas para coleta dos dados, o traçado clínico epidemiológico foi 
relevante para a melhor compreensão da manifestação da doença na região, 
contribuindo para melhoria da qualidade da assistência ao paciente portador de FR. 

Pode-se concluir que, devido ao fato da FR ser uma doença multifatorial, os fatores 
externos (exposição ambiental) possuem grande impacto e afetam significativamente 
na epidemiologia. Com isso, percebeu-se na amostra que o início da vida social e do 
ingresso nas creches ou escolas, bem como padrões socioeconômicos que favorecem 
formação de aglomerados populacionais e fragilidade na higienização contribuem para 
a manifestação da doença, de forma que a FR foi frequente na amostra pacientes em 
condições de vulnerabilidade social. O histórico familiar, devido às bases genéticas da 
doença, também influencia na portabilidade da doença e esteve bastante presente na 
amostra analisada. Foi possível notar que o traçado clínico pode ser variável e 
divergente do que é encontrado na literatura de outros países, a exemplo da CR como 
sintoma mais frequente e com uma manifestação bem acima da média. Essa alta 
frequência de CR na região é um indicativo da necessidade de conscientizar a 
população e os profissionais da saúde para realizar diagnósticos mais precoces, 
evitando suas formas mais graves. 

 
Conclusão 

 

Ao conhecer a prevalência dos sinais e sintomas, bem como as características 
socioeconômicas é possível melhorar o diagnóstico precoce do paciente, assim como 
oferecer um atendimento integral que atente às necessidades dos mesmos. Assim, o 
estudo piloto auxilia na melhoria da assistência multiprofissional ao paciente portador 
de FR e é relevante para embasar estudos futuros acerca da doença. 

A descrição dos resultados permitiu observar uma amostra de pacientes de FR e CR de 
idade precoce, que é típico de regiões endêmicas. Com isso, reforça-se a importância 
do traçado clínico-epidemiológico para otimização de diagnóstico e tratamento, 
prevenindo as formas mais graves da doença. 
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O estudo auxiliou na identificação da região do Rio Grande do Norte como alto risco 
para a doença, revelando necessidade de intervenções para os profissionais da saúde 
e população em geral, tais como curso de capacitação para o diagnóstico e tratamento 
da doença. Esse tipo de intervenção é importante também para oferecer maior 
qualidade de vida ao paciente e para evitar os altos custos do SUS com cirurgias e 
tratamentos para complicações mais graves da FR. 

A relevância do trabalho, ainda que tenha sido um estudo piloto, envolve diversas 
esferas. A principal delas é a do conhecimento acerca da manifestação da doença no 
estado, que foi enriquecido, podendo contribuir para a capacitação dos profissionais da 
saúde e da população em geral, além de servir de base para estudos futuros. A segunda 
esfera atingida foi a da saúde, afinal, obteve-se melhoria da qualidade do atendimento 
dos pacientes portadores de FR e diagnósticos mais precoces. A partir dessa melhoria 
da assistência, os acometimentos mais graves da doença tendem a ser reduzidos, de 
forma a diminuir o número de cirurgias cardíacas e os gastos públicos que envolvem 
esse procedimento. Dessa forma, sugere-se a continuidade do estudo para a melhoria 
da educação, do bem-estar e da saúde dos pacientes portadores da doença. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Perfil epidemiológico dos pacientes com Febre Reumática atendidos e 
mantidos em seguimento no Serviço Universitário de Referência de 2010 a 2019. 
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Tabela 02: Perfil clínico dos pacientes com Febre Reumática atendidos e com 
seguimento de 2010 a 2019 no Serviço Universitário de Referência. 
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TÍTULO: Capacitar estudantes e profissionais da área da saúde realização e 

interpretação do TC 

Resumo 

A oximetria de pulso, conhecida como Teste do Coraçãozinho (TC), é um exame de 
triagem simples capaz de revelar a presença de cardiopatias congênitas (CC) críticas, 
doenças graves que levam ao óbito precoce. Apesar de obrigatório pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) não é realizado rotineiramente nas maternidades. Neste contexto, o 
estudo teve como objetivo capacitar profissionais e estudantes da área da saúde para 
realização do TC, visando contribuir com a implementação do teste de triagem na rotina 
neonatal. No período de agosto de 2018 a julho de 2019, 35 docentes e discentes de 
universidade federal capacitaram 379 pessoas (estudantes e profissionais), de 08 
instituições de saúde e 01 instituição de ensino em Natal e região metropolitana. A partir 
das capacitações, foram obtidos dados relevantes a respeito do conhecimento dos 
profissionais acerca do exame, fora delimitada a ocupação dos participantes para avaliar 
a eficácia das intervenções no cotidiano, além da promoção educação em saúde, 
corroborando com a qualificação técnica científica dos envolvidos. Nesse sentido, 
destaca-se o aumento do nível de confiança dos participantes capacitados após a 
intervenção de saúde para realização do exame de triagem. Concluiu-se que as 
intervenções de educação em saúde foram de grande significância e são um passo 
importante para a implementação do TC. 
 
Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas. Teste do Coraçãozinho. Educação em 

Saúde. 

TITLE: Search for the implementation of Pulse Oximetry for Screening in maternity 

hospitals in Greater Natal through training to perform the exam. 

Abstract 

Pulse oximetry, is a simple screening test that can reveal the presence of critical 
congenital heart disease (CC), serious diseases that lead to early death. Although 
mandatory by the Unified Health System (SUS), it is not routinely performed in maternity 
hospitals. In this context, the study aimed to train health professionals and students to 
perform CT, aiming to contribute to the implementation of the screening test in the 
neonatal routine. From August 2018 to July 2019, 35 faculty and students from the 
federal university trained 379 people (students and professionals), from 08 health 
institutions and 1 educational institution in Natal and the metropolitan region. From the 
training, relevant data were obtained regarding the knowledge of the professionals about 
the exam, the occupation of the participants was limited to evaluate the effectiveness of 
interventions in daily life, in addition to promoting health education, corroborating the 
scientific technical qualification of those involved. In this sense, we highlight the 
increased level of confidence of participants trained after the health intervention to 
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perform the screening exam. It was concluded that health education interventions were 
of great significance and are an important step for TC implementation. 
 
Keywords: Congenital Heart Disease. Pulse Oximetry. Health Education. 

Introdução 

O TC faz parte de diversos programas de triagem pelo mundo e vem sendo 
implementado em diversos países dentro do programa de triagem neonatal para a 
investigação de CC. Estas são responsáveis por aproximadamente 40% de todos os 
defeitos congênitos e são consideradas uma das malformações mais frequentes.1,3 
Dentre as CC, existem as CC críticas e são aquelas as quais podem levar ao óbito do 
bebê ainda nos primeiros 28 dias de vida, necessitando de um diagnóstico precoce para 
tratamento; são definidas como a necessidade de intervenção cirúrgica no 1º ano de 
vida. Representam 25% dos neonatos com CC, as quais são as anomalias congênitas 
mais comuns.5 Como propulsor da manifestação clínica, têm o fechamento ou a 
restrição do canal arterial, sendo então denominadas canal dependentes, a exemplo da 
síndrome de hipoplasia ventricular esquerda e da transposição das grandes artérias. O 
tempo de apresentação dos sintomas varia de acordo com a lesão e com dependência 
do ducto arterial.2 A oximetria de pulso consiste em um método não invasivo e eficaz 
de mensuração do nível de saturação de oxigênio. A saturação pode ser medida através 
de um sensor conectado ao membro superior direito para uma leitura pré-ductal e um 
sensor conectado em qualquer um dos membros inferiores, para obter uma leitura pós-
ductal. O resultado expressa a quantidade de hemoglobina disponível para transporte 
gasoso.1,2 Baseado em diferentes pesquisas, a oximetria é um teste considerado 
altamente específico (99%), com taxas de falsos positivos (0,14%) muito baixas quando 
realizadas dentro dos parâmetros adotados no Brasil1. Nesse sentido, o Ministério da 
Saúde, a partir da Portaria nº 20 de 2014, estabelece diretrizes para realização do teste 
e incorpora o TC (oximetria de pulso neonatal) como teste de triagem neonatal ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).4,5 Essa portaria, tornou o TC como integrante 
obrigatório da Triagem Neonatal no SUS. Entretanto, o desconhecimento, a falta de 
capacitação e a baixa adesão ainda são prevalentes e representam razões para 
dificuldade de implementação do exame. Embora o país tenha avançado em termos de 
uma saúde neonatal mais ampla, a integralidade no atendimento à criança com 
cardiopatia ainda é um sério entrave diante do SUS, a começar pelas iniquidades 
geográficas entre estados e dentro de um mesmo estado no que tange ao acesso a uma 
triagem resolutiva e de qualidade, perpassando grande defasagem no diagnóstico pré 
e pós-natal, no atendimento inicial e na transferência para centros de referência.5 No 
Rio Grande do Norte (RN) a realidade não é muito distante. O TC ainda não foi 
implementado rotineiramente nas maternidades, comprometendo diretamente a linha de 
cuidado da criança, e consequentemente, subestimando a avaliação epidemiológica e 
os índices de saúde pública em relação a prevalência das CC, bem como a qualidade 
de vida relacionados a estas patologias. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo 
realizar intervenções de educação em saúde a fim de contribuir com avanços relativos 
ao conhecimento científico e prático acerca do TC no estado do RN, secundariamente 
visando implementar a oximetria de pulso de forma rotineira nas maternidades, a nível 
local. 
 
Metodologia 

 
Estudo prospectivo, pioneiro no RN, realizado no período de agosto de 2018 a julho de 
2019, elaborado e desenvolvido por uma equipe de 35 pessoas, entre docentes, 
profissionais da saúde e discentes. Durante esse período foram capacitadas 08 
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instituições de saúde e 01 instituição de ensino, com a participação de estudantes e 
profissionais da área da saúde (PAS) em Natal e região metropolitana, totalizando 379 
capacitados. O método utilizado para esse estudo se deu por meio da realização de 
capacitações. Para ocorrerem, foram enviadas cartas - convites a fim de esclarecer do 
que se tratava o projeto e familiarizar a instituição de nossa intervenção. O estudo se 
propôs a ser realizado nas maternidades que concordassem fazer parte do projeto, por 
meio da assinatura de um documento de anuência, o qual validou a participação no 
projeto do TC. Em seguida, eram feitos agendamentos, conforme calendário 
previamente disponibilizado pela equipe. Inicialmente foram selecionadas 10 
maternidades públicas em Natal e região metropolitana para participar da pesquisa, as 
quais: Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC); Maternidade Dr. Araken Irerê Pinto 
(MAIP); Maternidade Leide Morais (MLM); Hospital Central Coronel Pedro Germano 
(HCCGP), Maternidade Felipe Camarão (MFC), Maternidade José Pedro Bezerra 
(MJPB) em Natal. Além dessas, foram incluídas as maternidades privadas da cidade, 
Maternidade do Hospital Promater (MHP) e a Maternidade do Hospital Unimed (MHU). 
As maternidades que representaram a região metropolitana eram: maternidade do 
Hospital Alfredo Mesquita Filho (HAMF) e Maternidade Divino Amor (MDA), Maternidade 
Belarmina (MB) e Maternidade Café Filho (MCF). Feito busca em bases de dados (tais 
como Pubmed, SciELO, LILACS e Cochrane) e não se encontrou estudos semelhantes 
e nem questionários validados para este tipo de estudo, até o presente momento. Assim, 
os pesquisadores elaboraram um formulário de coleta de dados com variáveis que 
permitissem buscar dados em todas as etapas do processo das capacitações. As 
inscrições dos demais participantes ocorreram através do preenchimento de formulário 
virtual com acesso online – nesse formulário foram requisitados dados sobre a 
identificação, formação, instituição de atuação e se já possuíam conhecimento prévio 
acerca do TC. No dia da intervenção, inicialmente havia um momento de acolhimento 
dos profissionais, nos quais lhe eram apresentados o projeto de pesquisa e eram 
entregues termos de consentimento livre e esclarecidos (TCLE), além do formulário de 
coleta de dados para mensurar o nível de conhecimento dos participantes. Em seguida 
dava-se início à intervenção por meio da utilização de exposições dialogadas com 
recurso de mídia audiovisual, a partir da qual dados sobre a epidemiologia das CC em 
nível nacional e internacional, as definições sobre cardiopatias congênitas, as CC 
críticas detectadas pelo teste, as intercorrências gestacionais associadas à presença de 
CC, a importância do TC e sua atuação dentro do Programa de Triagem Neonatal do 
SUS desde 2014, além de orientações sobre a técnica adequada de realização e 
interpretação dos resultados possíveis, incluindo fatores que causam falsos resultados, 
e ainda dados relacionados a importância do registro correto na caderneta da criança 
foram projetados. Ao fim da aula promovida pela equipe de pesquisadores, o mesmo 
formulário de coleta de dados aplicado no primeiro momento era reaplicado, na tentativa 
de avaliar em momento posterior, o grau e a qualidade do ensino-aprendizagem 
daqueles PAS. Somado a isso, foram entregues folders explicativos a respeito do 
exame. Posteriormente, haviam atividades práticas simuladas com o uso de manequins 
e oxímetro de pulso, incluindo a análise dos resultados para o teste com base em um 
fluxograma fornecido pela equipe coordenadora; por último, ocorria a prática com os 
neonatos daquela instituição de saúde. Por fim, fora solicitado aos participantes que 
preenchessem um formulário de avaliação do projeto, na tentativa de melhorar a 
qualidade das capacitações. Ademais, após essa devolutiva eram enviados os 
certificados dos PAS (Anexo 01), o selo da maternidade (Anexo 02), certificando a 
instituição para realização do exame de triagem, além do envio de banner digital com o 
fluxograma de interpretação de resultados. A metodologia aplicada está resumida no 
fluxograma 01. Os dados foram analisados na biblioteca de sowtares, Panda Python 
para manipulação e análise de dados, v0.24.2 Final. Ainda a respeito da metodologia 
apresentada, é válido ressaltar um ponto importante para o desenvolvimento das 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2403 

 

atividades: a realização de um processo seletivo (PS) para novos instrutores, no período 
de janeiro a março de 2019. O PS ocorreu por meio da seleção de Cartas de Intenção, 
em que os alunos justificaram o interesse de participar do projeto. Do PS 75 alunos 
foram capacitados e responderam formulários de coletas de dados. Desses, 20 alunos 
foram selecionados para atuar como instrutores do projeto de extensão, contribuindo 
para a coleta de dados dessa pesquisa. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do HUOL/UFRN (CAAE: 09036019.4.0000.5292) 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo foi realizado no período de agosto de 2018 a julho de 2019, elaborado e 
desenvolvido por uma equipe de 35 pessoas, entre docentes, profissionais da saúde e 
discentes. Durante esse período foram capacitadas 08 instituições de saúde e 01 
instituição de ensino com a participação de estudantes e PAS em Natal e região 
metropolitana, totalizando 379 capacitados. Houve a exclusão das maternidades MFC, 
MJPB, MB e MCF devido às reformas estruturais nas instituições, não aceite da 
participação na pesquisa e pela substituição de maternidade por centro de ginecologia 
e obstetrícia, respectivamente. As capacitações do TC iniciaram-se em agosto de 2018 
e foram realizadas em sua grande maioria com estudantes do curso técnico em 
enfermagem da Escola de Saúde da UFRN e com as graduações de medicina, 
enfermagem. Nesse período foram capacitadas 132 pessoas, entre PAS da área da 
saúde das maternidades públicas e privadas de Natal e região metropolitana, além de 
estudantes da graduação de enfermagem e medicina, bem como alunos do curso 
técnico em enfermagem, todos da UFRN (Tabela 01). Posterior às observações do 
trabalho em um semestre de atuação, identificamos resultados pequenos diante do 
esperado, e atribuímos essa amostra às limitações encontradas: o atraso no cadastro 
do projeto/aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo o projeto enviado 
para apreciação apenas no mês de janeiro, que resultou na autorização para coleta de 
dados nas maternidades visitadas pela equipe a partir dessa data. Somado a isso, 
tivemos dificuldades para a realização de capacitações, pois as Secretarias de Saúde 
responsáveis pelas unidades a serem capacitadas não bonificam o profissional em 
formações no horário extra oficial, assim os participantes em geral eram aqueles que 
estavam de plantão no serviço, portanto tinham de deixar seus postos para participar da 
intervenção. À vista disso, o número de PAS envolvidos nas atividades era reduzido em 
detrimento da funcionalidade das maternidades. Ademais, a exclusão de algumas 
maternidades devido a reformas da unidade e incapacidade de receber a equipe para 
realizar o curso; mudança no fluxo de atendimento e substituição de maternidade por 
centro de ginecologia e obstetrícia, debilitaram nosso número inicial de instituições de 
saúde. A partir de janeiro de 2019 houve intensificação das capacitações mediante 
realização de PS para novos instrutores do projeto de extensão, além da aprovação 
para coleta de dados. Desde então, foram realizadas capacitações nas seguintes 
maternidades: MEJC, com a participação de 02 PAS; MLM, com a participação de 15 
PAS; HCCPG, com a participação de 9 PAS representando a cidade de Natal; MDA, 
com a participação de 03 PAS; HAMF, com a participação de 34 PAS, representando a 
região metropolitana, além da MHP, com a participação de 34 PAS, a qual é uma das 
maternidades privadas da cidade. Além dessas, foram feitas capacitações dos 
estudantes do curso técnico em enfermagem da Escola de Saúde da UFRN, com 
participação de 10 alunos; Capacitação de mais 30 estudantes da graduação de 
medicina; e com estudantes da graduação de enfermagem, participando 35 estudantes 
(Tabela 01). Após as capacitações, o formulário utilizado para coleta de dados foi 
analisado e destacamos alguns resultados pertinentes: Os resultados obtidos no 
período de agosto de 2018 a julho de 2019 demonstraram o aumento do número de 
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participantes da ordem de 115 pessoas, equivalente ao aumento de 87% de um 
semestre para o outro. Ao realizar uma observação sobre a procedência e ocupação 
dos alunos capacitados, com o intuito de traçar o perfil dos PAS, notamos que a maioria 
dos PAS capacitados são técnicos de enfermagem, seguidos dos enfermeiros. Esse 
dado nos aponta um saldo positivo das capacitações, pois na prática os responsáveis 
pela realização do TC nas instituições de saúde são técnicos em enfermagem e 
enfermeiros em sua maioria. Destrinchando os outros resultados, ressaltamos que 
nenhum profissional médico foi capacitado por nosso projeto (Tabela 01). Além desses, 
os estudantes da UFRN contribuíram com em grande número de capacitados, 
demonstrando o diferencial desses graduandos para adentrar no mercado de trabalho 
com maiores qualificações. Outra análise a ser destacada diz respeito ao conhecimento 
acerca do TC. No momento inicial das capacitações, os alunos foram questionados 
sobre conhecimentos prévios sobre o TC. Mediante a análise das respostas, obtivemos 
os seguintes resultados: dos 247 entrevistados no período de janeiro a julho de 2019, 
219 dos envolvidos afirmaram possuir algum conhecimento sobre o teste, sendo maioria 
em todas as instituições capacitadas. Os outros 28 participantes admitiram não 
conhecer sobre o exame de triagem, dos quais 26 eram estudantes de graduação 
(Tabela 02). Nesse sentido, podemos vislumbrar uma característica positiva à 
implementação do TC, pois quanto mais conhecimento teórico e técnico a respeito do 
TC, menos obstáculos haverão para a implementação do mesmo regionalmente. Sob o 
prisma de uma observação mais qualitativa, entendemos que seria de extrema 
importância mensurar a validade das ações promovidas pela equipe do projeto. Dessa 
forma, buscou-se ponderar o nível de segurança dos alunos para realizar o TC antes da 
intervenção de educação em saúde e o nível de segurança para conduzir o mesmo 
procedimento após a ação. A média do nível de confiança para realização do exame de 
triagem foi avaliada numa escala de 01 a 05 e obtivemos os seguintes resultados 
(Tabela 02): na população de PAS da saúde das maternidades públicas obteve-se um 
aumento da média do nível de confiança para realização do exame de triagem na marca 
de 1.1, enquanto na população dos PAS das maternidades privadas aumentou a média 
em 0.6 pontos. Ao avaliarmos os estudantes da universidade observaremos o maior 
aumento na média do nível de confiança, atingindo o valor de 1.6 quando comparadas 
as médias no momento anterior e no momento posterior à capacitação. Ainda sobre 
esse ponto, consideramos importante ressaltar que a média pré-teste mais baixa 
representava os estudantes da graduação de enfermagem, enquanto a média inicial 
mais alta representava a MEJC, que apesar de ser o serviço de referência do Estado, 
teve um pequeno número de PAS capacitados - portanto essa média encontra-se 
superestimada. A análise do nível de segurança foi realizada em separado, pois 
entendemos que os alunos ainda estão no processo de formação e não estão 
executando o exame com frequência, portanto as análises dos dados dos PAS de saúde 
foram realizadas de maneira isolada e detalhada, refletindo a realidade das 
maternidades (Tabela 03). Dando continuidade às observações qualitativas, 
entendemos ser de grande importância a avaliação do nível de acerto dos alunos quanto 
ao formulário do TC nos momentos prévio, no qual os alunos responderam o formulário 
baseado em sua conhecimentos prévios. Após a aula ministrada o mesmo formulário foi 
passado para os alunos e foi possível estudar esse nível de acertos no momento 
posterior à capacitação (Tabela 04): os menores índices de acertos no momento inicial, 
antes da aula, foram a respeito de quais cardiopatias eram consideradas críticas, na 
qual apenas 39 das 247 pessoas obtiveram êxito. No segundo momento, 167 alunos 
acertaram a mesma, totalizando um aumento de acerto de 128 pessoas. A questão que 
apresentou o maior índice de acertos no momento inicial estava relacionada à forma 
correta para registro das informações obtidas no exame, na qual 229 pessoas acertaram 
e no momento posterior foram 245 pessoas. No momento posterior, gostaríamos de 
destacar a questão que discutia no tocante aos locais corretos de posicionamento do 
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aparelho para a aferição da oximetria de pulso, na qual 246/247 PAS adquiriram êxito. 
Além dessas, realizamos análises diante de todas as demais questões propostas no 
formulário (Tabela 04). Baseado em buscas nas bases de dados foi encontrado um 
estudo multicêntrico realizado no Texas/ EUA no qual o objetivo era estabelecer uma 
estratégia de implementação apropriada na triagem de CC críticas.6 Objetivo 
semelhante ao desse estudo que visa melhorias no processo de implementação do TC 
por meio de intervenções de educação em saúde. Durante o trabalho, os autores 
reforçam a importância de realizar o teste, pois é capaz de identificar precocemente 
recém-nascidos assintomáticos portadores de CC críticas.6 Relatam também sobre a 
obrigatoriedade de realizar o exame, como no Brasil, mas destacam que a legislação é 
apenas uma das fases do processo de implementação, portanto assim como neste 
estudo, o trabalho americano acredita que investir em educação em saúde nas 
instituições de parto/maternidades são essenciais.6 Uma diferença importante entre as 
metodologias dos referentes trabalhos diz respeito ao início das capacitações, pois 
nesse estudo foram oferecidos treinamentos para todos os profissionais da equipe de 
saúde de modo padronizado e o público alvo representava enfermeiros e técnicos. O 
outro estudo mostrou que anterior à coleta de dados 117 médicos, administradores de 
saúde e outros PAS já haviam sido capacitados pela equipe.6 Nesse sentido, é possível 
indagar se essa capacitação prévia de PAS, incluindo médicos e gestores não foi um 
diferencia que ampliou resultados. Ao realizar uma análise dos resultados, com base 
nos formulários aplicados nos dois estudos, destaca-se uma amostra semelhante. O 
estudo americano foi avaliado com 215 enfermeiros que foram capacitados e 
responderam o formulário de coleta de dados. Desses, 71% apresentaram êxito na 
avaliação pré-teste no quesito conhecimentos a respeito da temática, enquanto na 
avaliação pós teste o êxito se elevou para 92,5% dos participantes.6 Enquanto no 
presente estudo, a amostra equivaleu-se a 247 estudantes da área da saúde, técnicos 
em enfermagem e enfermeiros que na avaliação pré teste obtiveram uma média de êxito 
na marca de 61,4% quando questionados a respeito de conhecimentos clínico-
epidemiológicos e sobre condutas do TC, já na avaliação pós teste a média de êxitos 
do presente estudo aumentou para 87,6%. Mostra-se uma coerência dentro das 
comparações, com destaque para o maior índice de desempenho alcançado por nossa 
equipe. Outra importante consideração feita pela publicação americana e compactuada 
por este estudo é a importância de saber que a implementação tem custos em termos 
de esforço pessoal, equipamento e suprimentos, portanto é um processo que depende 
do apoio de diferentes instituições.6 Uma das limitações encontradas por esse estudo 
diz respeito ao fluxo acompanhamento de testes positivos para CC crítica e ao 
consequente fluxo os quais os recém-nascidos eram encaminhados, problema esse que 
não foi encontrado no trabalho americano, haja vista que foi realizado em um grande 
número de hospitais, com registro dos resultados e acompanhamento dos serviços 
durante o período de 06 meses.6 Ao partir de uma breve comparação com o processo 
de implementação de outro teste de triagem no cenário brasileiro, o teste do pezinho, 
pode evidencia-se que o processo de implantação do mesmo levou mais de 10 anos 
para se efetivar e foi impulsionado pela criação de um manual pelo Ministério da Saúde 
com recomendações técnicas sobre a aquisição de materiais, capacitação dos PAS, 
além da obrigatoriedade de realizar e comprovar um bom número de testes/ano, visando 
uma relação custo/benefício satisfatória.7 Nesse sentido, estima-se que nos próximos 
anos, associado ao desenvolvimento de novos estudos, o TC ganhe mais visibilidade 
de importância no cenário do país. 
 
Conclusão 
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O estudo evidenciou a importância de capacitar os PAS e estudantes da área da saúde 
para realização do TC. Essa clareza tem como base os resultados encontrados, tais 
como a viabilização de atualizações técnicas-cientificas, com elevação do nível de 
segurança para realização do exame, além de aumentar a resolutividade dos testes, 
incentivando de forma efetiva a estruturação do fluxo para realização do teste de 
triagem. Destacamos assim, que além de todo o apoio necessário das secretarias de 
saúde do ponto de vista logístico, bem como associado ao financiamento para compra 
de equipamentos de saúde, a capacitação de PAS é de extrema importância para a 
implementação de um exame de triagem. O exame em si vem ganhando espaço no 
cenário de triagem a partir de diferentes grupos e organizações que se empenham em 
melhorar a linha de cuidado da criança cardiopata, e isso pode ser constatado ao se 
observar a sobrevida dessas crianças. Entretanto, ainda existem muitos desafios para 
a realização de uma assistência com resolubilidade acerca das CC em muitas 
localidades brasileiras. O alcance da atenção integral e a intervenção terapêutica 
premente esbarram em entraves importantes, desde a Atenção Primária, passando pela 
atenção especializada, até à regulação assistencial. Por esse motivo, devemos investir 
em intervenções baseadas na educação em saúde, pois por meio de atividades como 
essa ocorre a sensibilização sobre a importância do tema, assim como possibilita a 
estruturação de uma linha de cuidado voltado à criança cardiopata. Por fim, enfatizamos 
que as capacitações demonstraram otimização da realização do exame e por isso esse 
trabalho pode ser replicado em outros serviços, para PAS da área da saúde se tornarem 
aptos para realizar o TC, e valorizar a linha de cuidado materno-infantil e atenção 
integral à criança cardiopata. 
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Anexos 

 

 

Metodologia aplicada nas capacitações do TC entre estudantes e PAS durante o período 
de agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Perfil das capacitações para o Teste do Coraçãozinho em instituições públicas e 
privadas de Natal/RN, no período de julho de 2018 a julho de 2019.¬ 
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Perfil do conhecimento prévio às capacitações a respeito do Teste do Coraçãozinho em 
instituições públicas e privadas de Natal/RN, no período de janeiro a julho de 2019. 
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Perfil do nível de confiança do aluno/ profissional da área da saúde (PAS) para 
realização do teste do coraçãozinho (TC), antes e após a participação na capacitação 
para realização do TC no período de janeiro a julho de 2019. 
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Avaliação do nível de acerto dos alunos / profissionais da área da saúde quanto ao 
Teste do Coraçãozinho nos momentos prévio e posterior à capacitação, no período de 
janeiro a julho de 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2413 

 

CÓDIGO: SB1015 

AUTOR: FRANKLEITON LEVY DE SENA ALVES 

ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO EM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS DIRECIONADO PARA REDUÇÃO DOS AGRAVOS 

RELACIONADOS COM A EXPRESSÃO SEXUAL FEMININA 

Resumo 

O projeto objetiva desenvolver aplicativo multimídia para dispositivos móveis (celulares 
e tablets) para orientar mulheres em idade reprodutiva quanto à prevenção da gravidez 
indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, em situações de emergência. Tratar-
se-á de uma pesquisa aplicada na modalidade de produção tecnológica, constituída de 
três fases: seleção da amostra, desenvolvimento do aplicativo multimídia e avaliação do 
aplicativo. O desenvolvimento e distribuição deste aplicativo pode contribuir 
significativamente para redução dos agravos relacionados com a expressão sexual 
feminina. 
 
Palavras-chave: Aplicativos móveis Educação em saúde Gravidez não desejada 

TITLE: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN APPLICATION ON MOBILE 

DEVICES DIRECTED TO REDUCE FEMALE-EXPRESSION-RELATED 

AGGREGATIONS 

Abstract 

The project aims to develop multimedia application for mobile devices (mobile phones 
and tablets) to guide women of reproductive age in the prevention of unwanted 
pregnancy and sexually transmitted diseases in emergency situations. It will be an 
applied research in the technological production modality, consisting of three steps: 
sample selection, multimedia application development and application evaluation. The 
development and distribution of this application can contribute significantly to reducing 
the problems related to female sexual expression. 
 
Keywords: Mobile apps Health education Unintended pregnancy Risk behavior 

Introdução 

Os avanços tecnológicos criaram a realidade virtual e a mídia digital (telefones celulares, 
tablets, sites e redes sociais), ampliando infinitamente o acesso à comunicação e 
tornando a realidade digital parte da vida cotidiana dos indivíduos. 

Os aplicativos (App’s) são programas para smartphones (softwares) projetados para 
desempenhar uma tarefa específica. O uso de App’s por adultos a partir de 18 anos 
aumentou de 8% em 2005 para 72% em 2013. Dados recentes apontam que 23 a 68% 
das pessoas nos países em desenvolvimento usam a internet e entre esses usuários, 
77% usam sites como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e outros. No Brasil, em 
2016, constavam 170,7 milhões de usuários, o equivalente a 82% da população do país. 
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Em 2020, a perspectiva será alcançar 182 milhões de pessoas que utilizam os 
aplicativos móveis. 

Ultimamente os App’s têm sido usados também como ferramenta de gestão e cuidado 
da saúde atuando na promoção, prevenção e educação em saúde. Através de um 
aplicativo é possível, por exemplo, não só realizar o monitoramento da saúde a nível 
hospitalar e ambulatorial. Os Apps eliminam barreiras geográficas, uma vez que os 
usuários precisam se deslocar menos vezes aos serviços de saúde para receber o 
tratamento. 

Em 2016, estima-se que mais de 44 bilhões de aplicativos foram baixados, o que 
equivale a seis downloads de aplicativos para cada pessoa no mundo e atualmente são 
mais de 7.000 aplicativos de saúde em smartphone documentados. Esse potencial para 
a criação de aplicativos simples e fáceis de baixar para smartphones criou uma indústria 
emergente de saúde vibrante. 

As inovações tecnológicas através dos aplicativos móveis têm permitido aos médicos 
coletar dados relatados pelo paciente com mais frequência, fato que permite melhora e 
rapidez na assistência ao doente. Neste sentido, mulheres em idade reprodutiva, se 
constituem em uma população alvo ideal para oferecimento, de um aplicativo, de 
orientações e suporte a comportamentos saudáveis na vida diária, fazendo com que 
estas se tornem mais responsáveis pelos seus autocuidados de saúde, promovendo 
desta forma a redução dos agravos decorrentes da expressão sexual, tais como: 
gravidez indesejada e IST – infecções sexualmente transmissíveis. 

 
Metodologia 
 
Tratar-se-á de uma pesquisa aplicada na modalidade de produção tecnológica, 
constituída de três fases. 
 
A Fase I, “seleção da amostra”, definirá a população a ser estudada. Serão incluídas 
mulheres em idade reprodutiva na Maternidade Escola Januário Cicco que aceitarem 
participar do estudo, maiores que 18 anos, isentas de déficits cognitivos e que possuam 
telefone celular. Haverá uma caracterização sociodemográfica, com levantamento de 
agravos e fluência digital das participantes. 
 
A Fase II, denominada “desenvolvimento do app” utilizará um sistema de 
desenvolvimento de aplicativo móvel, onde serão utilizadas ferramentas para auxiliar na 
gestão e autocuidado da saúde sexual e reprodutiva. 
 
A Fase III, denominada “avaliação do app”, constituí na avaliação do aplicativo móvel 
por especialistas na área da assistência à saúde da mulher. 
 
Este projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa UFRN HUOL no dia 02 de 
agosto de 2017, com CAAE: 57081716.6.0000.5292, sendo obrigatória a aplicação do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
 
O estudo será realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), referência em 
ginecologia e obstetrícia no estado do Rio Grande do Norte. 
FASE I – SELEÇÃO DA AMOSTRA 
Esta fase será caracterizada pelo levantamento dos agravos e fluência digital das 
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participantes. As mulheres em idade reprodutiva serão convidadas a participarem da 
pesquisa, informadas os objetivos e da identificação do pesquisador. Havendo 
interesse, serão encaminhadas para um ambiente reservado, assinando o termo de 
consentimento e livre esclarecimento. Será aplicado um instrumento de coleta de dados 
em três partes: a primeira, com dados de caracterização sociodemográfica 
(identificação, idade, cor, escolaridade, estado civil, profissão e renda); a segunda, com 
questionamentos comportamentais (orientação sexual, parceiro sexual, frequência de 
relações, infecções sexualmente transmissíveis, questões emocionais, uso de drogas 
lícitas e ilícitas, gravidez, uso de contraceptivos, consulta ginecológica continuada, de 
emergência e violência) e a terceira, com questões sobre os conhecimentos em 
informática, hábitos e tecnologia disponível (acesso a internet, como a usa, qual 
dispositivo móvel possui, se usa mídias sociais e qual objetivo do seu uso). Todos os 
questionários citados são autoaplicáveis, não havendo interferência do avaliador. 
POPULAÇÃO E CÁLCULO AMOSTRA 
Escolha da população será aleatória, intencional e não probabilística. Os critérios de 
inclusão das mulheres em idade reprodutiva serão: idade superior a 18 anos, ausência 
de déficits cognitivos e posse de telefone celular. 
Para o cálculo amostral, utilizou-se uma calculadora on-line. Usou-se erro amostral de 
5% e nível de confiança de 95% fornecendo amostra de aproximadamente 370 
pacientes, baseando-se na seguinte fórmula: IMAGEM 1 (ANEXO) 
(n: amostra calculada; N: população; Z: variável normal padronizada associada ao nível 
de confiança; p: verdadeira probabilidade do evento; e: erro amostral) 
A análise dos dados (respostas dos instrumentos aplicados) será analisada por meio de 
frequências absoluta e relativas. 
 
FASE II - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO APP 
O aplicativo (App) será caracterizado como de “gestão e autocuidado da saúde” e será 
desenvolvido em parceria com docentes e bolsistas do Departamento de Engenharia 
Biomédica da UFRN. Para desenvolvimento do aplicativo será utilizado o JavaScript, na 
qual é uma linguagem de programação que permite implementar itens complexos em 
páginas mostrando conteúdo que se atualiza em um intervalo de tempo, como mapas 
interativos ou gráficos 2D/3D animados. Pode ser utilizado em mais de um sistema 
operacional, tal como Android, IOS ou Windows Phone. O processo do design deverá 
ser centrado no usuário fornecendo a este um contexto de uso real, que atenda às suas 
necessidades. Para telefones celulares, isso significa que os usuários precisam ser 
capazes de tocar os botões e veja que o software está realmente funcionando. O App 
oferecerá uma combinação de ferramentas, etapas com funcionalidades para auxiliar 
na gestão dos agravos relacionados com a expressão sexual feminina, tais como: 
 
- Data de retorno do paciente a consulta ginecológica; 
- Listas de contatos da equipe e serviços de urgências ginecológicas; 
- Automonitorização dos sintomas ou o consumo de medicamentos; 
- Lembrete para administração do medicamento anticoncepcional; 
- Calculadora para realizar tabela, evitando gravidez indesejada; 
- Mensagens educativas, no modelo Quiz (uma pergunta, três opções de respostas e 
resposta ideal) para incentivar comportamentos de saúde preventivos e/ou atividades 
de autogestão; 
- Fluxogramas, sinais ilustrativos com diretrizes a serem tomadas no caso de práticas 
sexuais desprotegidas; 
- Links de vídeos, simulações em educação sexual e reprodutiva. 
 
FASE III - AVALIAÇÃO DO APP 
Será procedida a avaliação do aplicativo por especialistas, profissionais (médicos, 
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enfermeiros e psicólogos) que trabalhem na área da saúde da mulher e tenham 
experiência mínima de dois anos de atuação profissional. A amostra da população para 
a avaliação do aplicativo será aleatória, intencional e não probabilística. Os profissionais 
serão convidados por meio de uma carta convite onde serão esclarecidos os objetivos 
da pesquisa. Ao aceitarem, será agendada a demonstração do manuseio do aplicativo. 
Após isto, será solicitada a assinatura do TCLE II, serão distribuídos os instrumentos de 
coleta de dados e aguardará seu preenchimento. O instrumento de coleta de dados foi 
composto em duas partes: a primeira, com dados de identificação; e a segunda, com 
três critérios de avaliação relacionados à gestão dos cuidados sexuais e reprodutivos, 
acessibilidade da linguagem e à interface do aplicativo. Após a avaliação e 
implementação dos ajustes necessários, o código-fonte será registrado no Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT) da UFRN para garantir a exclusividade na produção, uso e 
eventual comercialização do aplicativo 
 
Resultados e Discussões 
 

Levando em conta a sistemática e a abrangência da saúde pública brasileira, em 
especial do estado do Rio Grande do Norte, vemos a necessidade de otimizar os 
contatos já estabelecidos das pacientes com o sistema de saúde aproveitando para 
difundir a inovação tecnológica, através de aplicativos de saúde, como forma de 
conhecimento, informação e cuidado à saúde. 

A caracterização deste estudo subsidiará aos profissionais a inferir sobre os agravos 
correlatos permitindo o desenvolvimento de um aplicativo multimídia para dispositivos 
móveis (celulares e tablets), em gestão e cuidado da saúde sexual feminina. Esperamos 
que a mulher ao utilizar o aplicativo se empodere sobre sua autonomia relativa à sua 
sexualidade, bem como, facilitar o acesso aos serviços de saúde. 

Com o desenvolvimento do app os usuários terão nas “mãos” uma ferramenta móvel 
que favoreça a eficácia e rapidez do aprendizado e cuidado, podendo usá-lo e acessá-
lo por várias vezes, revendo as informações, pensando e aprendendo mais sobre elas, 
conforme sua necessidade, influenciando na melhoria da qualidade de vida. Diante da 
usualidade do App construir um sistema de banco de dados que retenham as respostas 
das usuárias, como estas estão usando o App para serem utilizados, posteriormente, 
em novos estudos. 

Com um modelo de design centrado no usuário, os aplicativos de saúde podem atender 
às suas necessidades e resultar na criação de uma interface adequada. Para 
permanecer efetivo, a saúde pública precisará manter o ritmo com a tecnologia, 
continuando a evoluir, cumprindo também, seu objetivo social e científico 

Para uma análise preliminar (projeto piloto), foi realizado estudo prospectivo com fim de 
avaliar a fluência digital (habilidade de manusear aplicativos) e as características 
sociodemográficas e comportamentais da população estudada. Amostra inicial foi de 68 
pacientes com perfil descrito na tabela a seguir: TABELA 01 

  

 
Conclusão 
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Potencialmente, o estudo oferece pouco risco aos participantes, pois consta apenas de 
uma aplicação de questionário sem intervenções psicológicas, clínicas, cirúrgicas, ou 
de qualquer outra natureza. Todavia, caso o participante sinta-se incomodado em 
qualquer natureza, sua saída do estudo é permitida em qualquer etapa deste, sendo 
seus dados excluídos, conforme explicitado no TCLE. 

Quanto à possibilidade de algum constrangimento ou insegurança de responder 
questões relativas à doença, vida social, comportamental, sexual e emocional, o 
participante será avisado, antecipadamente, que todas as informações obtidas serão 
sigilosas e o nome do entrevistado não será identificado em nenhum momento. 

São inúmeras as vantagem que o App poderá trazer a população na qual ele será 
aplicado junto a pesquisa e coleta de dados, para assim ajudar no crescimento da 
plataforma e melhorar o desenvolvimento pessoal dos participantes quanto a sua 
educação sexual. 
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Tabela 01 
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Tabela 01 - 2 
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TÍTULO: Análise da amplitude de movimento da coluna cervical e tóraco-lombar em 

indivíduos com e sem discinese escapular. 

Resumo 

Introdução: O movimento da coluna apresenta relação com a dinâmica escapular. No 
entanto essas relações não são claras em indivíduos assintomáticos em relação aos 
ombros ou coluna. Objetivo: Analisar a amplitude de movimento da coluna cervical e 
tóraco-lombar em indivíduos assintomáticos com e sem discinese escapular. Métodos: 
143 voluntários foram inicialmente avaliados e apenas 52 indivíduos foram incluídos 
seguindo os critérios de inclusão e exclusão do presente estudo, divididos em dois 
grupos: sem discinese escapular (n=19) e com discinese escapular (n=33). Foram 
avaliadas a discinese escapular por meio do Scapular Dyskinesis Test e as amplitudes 
de movimento de flexão, extensão, flexão lateral das colunas cervical e toracolombar e 
rotação da coluna cervical foram avaliadas com um inclinômetro digital. Para todas as 
variáveis, a comparação entre os grupos foi utilizada por meio da análise de variância 
(ANOVA one way), considerando p≤0,05. Resultados: Não foi observada diferença 
(p>0,05) entre os grupos para a variável em questão. Conclusão: A amplitude de 
movimento da coluna cervical e tóraco-lombar não se difere entre indivíduos com ou 
sem discinese escapular. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: escápula; amplitude; movimento; ombro; tronco; 

cervica 

TITLE: Analysis of cervical and thoraco-lumbar spine range of motion in individuals with 

and without scapular dyskinesis 

Abstract 

Introduction: The movement of the spine is related to the scapular dynamics. However, 
these relationships are unclear in asymptomatic individuals with respect to the shoulders 
or spine. Objective: To analyze the range of motion of the cervical and thoracolumbar 
spine in asymptomatic individuals with and without scapular dyskinesis. Methods: 143 
volunteers were initially evaluated and only 52 individuals were included following the 
inclusion and exclusion criteria of the present study, divided into two groups: without 
scapular dyskinesis (n = 19) and with scapular dyskinesis (n = 33). Scapular dyskinesis 
was evaluated using the Scapular Dyskinesis Test and the flexion range of motion, 
extension, lateral flexion of the cervical and thoracolumbar spine and rotation of the 
cervical spine were evaluated with a digital inclinometer. For all variables, the 
comparison between the groups was used by one-way analysis of variance (ANOVA), 
considering p≤0.05. Results: There was no difference (p> 0.05) between the groups for 
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any of the variables. Conclusion: The range of motion of the cervical and thoracolumbar 
spine is not different between individuals with or without scapular dyskinesis. 

 
Keywords: Key-words: scapula; amplitude; movement; shoulder; trunk; neck. 

Introdução 

Discinese escapular é a alteração do movimento e da posição escapular, ou seja, a 
alteração da cinemática escapular. São fatores que podem causar a discinese: cifose 
torácica ou fratura de clavícula; radiculopatia cervical, paralisia do nervo acessório 
torácica ou espinal longa; instabilidade da articulação acromioclavicular e alterações 
internas da articulação glenoumeral; encurtamento musculares e alteração na ativação 
muscular (KIBLER et al., 2013). Essa alteração pode ser encontrada associada com 
várias patologias do ombro, porém essa relação não é clara, podendo ela ser a causa 
ou o resultado de alguma lesão no ombro. 
 
O ritmo escápulo-umeral é caracterizado pela relação entre o movimento de elevação 
da articulação glenoumeral e a rotação ascendente da escápula (LIMPISVASTI et al., 
2007). Caso o ritmo seja considerado anormal, pode ocorrer uma ou ambas alterações 
caracterizando a discinese: a disritmia, em que a escápula demonstra elevação ou 
protração prematura ou excessiva, com movimento não suave durante a elevação ou 
descida do braço, ou com rotação inferior mais rápida na descida do membro; ou 
alamentos, onde o bordo medial e/ou ângulo inferior da escápula são posteriormente 
afastados do gradio costal. (McCLURE et al., 2009). 
 
De acordo com Kibler e colaboradores, a discinese pode ser classificada em quatro 
tipos: tipo I, onde o ângulo inferior da escápula encontra-se proeminente em repouso ou 
durante o movimento de elevação do braço; tipo II, quando toda a borda medial é 
proeminente durante o repouso ou na elevação do braço; tipo III, onde há uma elevação 
excessiva da borda superior em repouso ou quando ocorre uma elevação do ombro 
inicialmente para que a elevação do braço seja realizada; e tipo IV, quando ambas as 
escápulas estiverem relativamente posicionadas e movimentando-se de forma simétrica 
durante a elevação dos membros superiores (KIBLER et al., 2002). 
 
Estudos encontraram relação entre a cinemática escapular e a posição da coluna 
torácica durante a elevação do úmero no plano escapular em indivíduos saudáveis 
(KEBAETSE et al.,1999; FINLEY et al., 2003). Após ser pedido, os sujeitos assumiram 
a postura “slouched” (aumento da cifose torácica) e realizaram a abdução máxima de 
ombro observando-se uma menor rotação superior e menor tilt posterior (FINLEY et al., 
2003). Descobriu-se também que a mesma postura resultou numa escápula em posição 
de repouso com maior rotação medial e tilt anterior em comparação com uma postura 
ereta (KEBAETSE et al., 1999). Assim, podem existir possíveis relações entre o 
posicionamento e movimento da coluna e da escápula, principalmente em sujeitos que 
apresentam alterações posturais reais. No entanto, devido a população dos estudos não 
apresentar discinese escapular e terem desempenhado uma postura induzida, podemos 
ver importância de uma avaliação mais abrangente e exata da possível relação entre a 
coluna e o movimento escapular. 
 
Estudos também encontraram relação entre o movimento da coluna com a discinese 
escapular, uma vez que a amplitude de movimento da coluna cervical se encontrou 
menor em indivíduos com a alteração no movimento escapular (TAWDE et al, 2016) e 
menor mobilidade da coluna torácica em sujeitos com dor no ombro (THEISEN et al., 
2010). 
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Apesar da associação entre os movimentos da coluna com as alterações no movimento 
escapular serem frequentes em indivíduos com dor no ombro, este fator poderia tornar-
se um viés na busca por possíveis mecanismos da discinese escapular. Além desse, 
outro fator poderia ser os diferentes níveis de aptidão física. Assim foi avaliado pessoas 
assintomáticas e com categorias similares de atividade física a fim eliminar 
interferências nos resultados. 
 
O foco deste estudo é dado a analisar a relação entre a amplitude de movimento da 
coluna em indivíduos com ou sem discinese escapular. Assim, visando o melhor 
entendimento da dinâmica entre coluna e a discinese escapular, consequentemente 
auxiliando na reabilitação de disfunções relacionadas. 
 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da Universidade e realizado no Laboratório de Análise de Performance 
Neuro Muscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), com período de coleta de dados de maio de 2018 a 
fevereiro de 2019. 

O recrutamento foi realizado através de anúncios no portal da instituição, em redes 
sociais e com pôster no próprio campus universitário. Inicialmente 143 voluntários foram 
avaliados quanto aos critérios de elegibilidade do estudo. A seleção dos participantes 
respeitou os seguintes critérios: homens ou mulheres, faixa etária entre 18 e 30 anos, 
sem dor e/ou incapacidade no ombro e coluna, sedentários ou irregularmente ativos e 
que apresentassem discinese escapular óbvia ou não apresentassem discinese 
escapular de acordo com o teste de discinese escapular (McCLURE et al, 2009). 

Todos os voluntários foram avaliados de acordo com a ficha de avaliação que continha 
dados pessoais e antropométricos, história clínica e exame físico específico para ombro 
e cervical. Os critérios de exclusão foram: lesão de tecidos moles, fraturas ou histórico 
de dor nas articulações do ombro ou coluna nos últimos 12 meses; cirurgia prévia de 
escápula, clavícula, úmero ou coluna; histórico de doença sistêmica de tecidos 
conectivos, ortopédicos ou neurológicos; aqueles que apresentaram dor ou sintomas de 
parestesias durante a realização dos testes de compressão cervical, sintomatologia 
dolorosa na região do ombro durante elevação do braço e nos seguintes testes 
especiais: Neer, Jobe, Gerber, Speed, Yeargason, teste de rotação externa e 
apreensão; e sinais de instabilidade articular bilateral evidenciado pelo sinal do sulco 
(MICHENER et al., 2009; COOLS et al., 2008). 

No fluxograma deste estudo (Figura 1), pode-se observar que por diversas vezes um 
voluntário excluído apresentou mais de um critério de exclusão. Assim, temos uma 
amostra final de 52 voluntários sendo 33 deles incluídos no grupo com discinese 
escapular e 19 no grupo sem discinese escapular. Seus dados demográficos podem ser 
vistos na Tabela 1. 

A coleta foi dividida nas seguintes etapas: triagem (Avaliador 1 e2), avaliação da 
discinese escapular (Avaliador 2, devido ao avaliador 1 ser cego nessa etapa), avaliação 
das ADMs da coluna cervical e toraco-lombar (Avaliador 1 e 2) e sessão de orientação 
fisioterapêutica (Avaliador 1). Em caso de não adequação do voluntário aos critérios de 
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inclusão, a sessão de orientação foi realizada baseada na análise visual da discinese 
antes da avaliação de ADM. 

Durante a triagem foram coletadas: a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido; dados sociodemográficos; questionários: Índice de Incapacidade Cervical 
(função da coluna cervical), Incapacidade Rolland-Morris (função da coluna lombar), 
versão brasileira do Penn Shoulder Score (avaliação da articulação do ombro) e a 
versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física (avaliação do nível de 
atividade física); e realização dos testes especiais. 

Para avaliar a presença ou não da discinese escapular, foi utilizado o Scapular 
Dyskinesis Test (SDT), proposto por McClure (2009), e validado por Tate (2009), que 
além do objetivo de identificar, é capaz de classificar a discinese de maneira dinâmica 
e com levantamento de carga. A avaliação é realizada por meio da análise visual do 
movimento escapular durante a elevação do braço nos planos sagital e frontal. É 
solicitado cinco repetições consecutivas, ativas e bilaterais, para o movimento de flexão 
e abdução de ombro (Figura 2). A carga necessária que cada um deve erguer 
dependerá de sua massa corporal, 1,5kg para aqueles com massa menor que 68,1kg e 
2,5kg para aqueles com massa maior que 68,1kg. 

Dois avaliadores (Avaliador 2 e Avaliador 3) classificaram primeiramente os movimentos 
realizados de acordo com a visualização de cada um deles e por fim classificaram os 
movimentos combinados. Desta forma, os participantes foram classificados quanto o 
movimento: normal, quando ambos testes são classificados normais ou quando um 
deles é classificado com anormalidade sutil; anormalidade sutil quando ambos 
movimentos são classificados como sutis; ou anormalidade óbvia quando ambos 
movimentos apresentavam anormalidade óbvia. Para este estudo foi apenas 
considerado os grupos com discinese óbvia e sem discinese. 

Para avaliação da ADM da coluna cervical e tóraco-lombar foram analisadas as ADMs 
para os movimentos de flexão, extensão, inclinação lateral e rotação de coluna cervical, 
e flexo-extensão e inclinação lateral de coluna toracolombar por meio do inclinômetro 
digital Acumar (Lafayette Instrument®, IN, USA) (Figura 5). As avaliações das ADMs 
para coluna foram baseadas no estudo de CLELAND e colaboradores (CLELAND et al., 
2006) e WADDELL (WADDELL, 1992) porém, com algumas adaptações relacionadas 
ao posicionamento do aparelho. Os movimentos foram realizados duas vezes, em ritmo 
desejado pelo participante. 

Após finalização das avaliações, o Avaliador 1 interpretou os resultados gerais e a partir 
das alterações presentes foi realizado a sessão de orientação fisioterapêutica em que 
foi demonstrado exercícios com objetivo de prevenir alterações posturais. 

Os dados foram analisados no programa SPSS Versão 20.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a normalidade 
das variáveis. A análise descritiva dos grupos foi realizada por meio de medidas de 
tendência central (média) e variabilidade (desvio padrão). A comparação entre os 
grupos foi utilizada por meio da análise de variância (ANOVA one way), considerando 
p≤0,05. Para análise do grupo com discinese escapular, foram consideradas as medidas 
do lado da discinese ou no qual ela fosse mais evidente e para o grupo sem discinese, 
o hemicorpo considerado foi determinado de aleatoriamente através do site 
www.random.org. 
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Resultados e Discussões 
 
3. RESULTADOS 

O estudo teve uma amostra de 52 indivíduos, tendo 91 excluídos devido aos critérios 
específicos. Os participantes foram divididos em dois grupos: com discinese (n=33) e 
sem discinese (n=19); e comparados quanto a amplitude de movimento de cervical e 
tóraco-lombar. A tabela 2 indica o resultado da comparação dessas variáveis, onde não 
foram verificadas diferenças entre os grupos (p>0,05). 

4. DISCUSSÃO 

Este estudo teve como ênfase o objetivo de analisar a amplitude de movimento da 
coluna cervical e tóraco-lombar em indivíduos assintomáticos com discinese escapular 
e sem discinese escapular, entretanto os critérios de elegibilidade como a ausência de 
sintomatologia dolorosa e incapacidades no ombro e/ou coluna vertebral, podem ter sido 
um dos motivos da ausência de diferença entre os grupos para essa variável. 

Um estudo comparou a mobilidade da coluna torácica entre grupos com diagnóstico de 
síndrome do impacto do ombro e sem a patologia, foi observado mobilidade prejudicada 
nos segmentos médios e inferiores do grupo com alterações na cinemática escapular, 
em que apresentou ser 19,9% menos móvel comparado ao grupo controle (THEISEN et 
al., 2010). Outro estudo analisou a mobilidade da coluna cervical e discinese escapular 
num público de violinistas comparando com um grupo controle que não exercia as 
mesmas atividades laborais, foi verificado uma diminuição na mobilidade da coluna 
cervical e escapular (TAWDE et al., 2016). Contudo, esses achados não expõem se a 
discinese escapular é causa ou consequência dessas reduções de mobilidade. Assim, 
aliado aos critérios do presente estudo não incluir indivíduos sintomáticos nem 
desempenhar atividades laborais específicas para membros superiores, não vou 
observado diferenças na mobilidade da coluna vertebral. 

Mesmo com a ausência de diferenças é essencial destacar que a discinese escapular é 
uma condição frequente. Em estudos foram observados alta incidência, 85,2%, de 
discinese escapular óbvia unilateral ou óbvia bilateral em atletas que participam de 
esportes que exigem sobrecarga dos membros superiores (McCLURE et al., 2009), e a 
prevalência de discinese em indivíduos saudáveis, não atletas e assintomáticos, 
chegando a 67,5% (HANNAH et al., 2017). Em nosso estudo, houve também 
prevalência em indivíduos com discinese sendo 63% do total da amostra, além dos 
casos de discinese sutil que foram excluídos. 

Assim, apesar de atletas de esportes com demanda de membro superior e com 
discinese escapular ter 43% maior risco de desenvolver dor no ombro do que aqueles 
sem discinese escapular (HICKEY et al, 2018), a discinese também pode ser causada 
pela variabilidade normal do movimento escapular (PIRES; CAMARGO, 2018). 

O presente estudo apresenta como limitações o fato do número de participantes entre 
os grupos não serem semelhantes e os critérios de elegibilidade não incluir indivíduos 
sintomáticos e com incapacidades no ombro e/ou coluna. Por fim, é importante salientar 
que esta busca pelo entendimento da biomecânica da coluna poderia relacionar-se e 
ser um mecanismo desencadeador da discinese escapular, mostrando assim a 
importância do próprio estudo. 
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Conclusão 
 

A amplitude de movimento da coluna cervical e tóraco-lombar não se difere entre jovens 
com ou sem discinese escapular quando esses são assintomáticos e sedentários ou 
irregularmente ativos. Desta forma, acredita-se que este achado pode auxiliar o 
crescente conjunto de evidências as quais indicam que a alteração da dinâmica 
escapular além de frequente, pode ser considerada uma variabilidade normal do 
movimento humano. 

Portanto, assim como foi discutido, há possibilidade de encontrar diferentes resultados 
caso haja novas pesquisas incluindo indivíduos com sintomatologia dolorosa e com 
incapacidades no ombro e/ou coluna vertebral. 
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Figura 1. Fluxograma para determinação de grupos. 
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Figura 2. Posicionamentos para o teste de discinese escapular. 
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Figura 3. Posicionamentos para avaliação da ADM. 
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Tabela 1. Distribuição e análise das características demográficas da amostra. 
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Tabela 2. Comparação das variáveis de amplitude de movimento da coluna cervical e 
toracolombar entre os grupos com e sem discinese escapular. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e avaliação da usabilidade de software de coleta, 

armazenamento e análise automática de indicadores de qualidade da atenção ao parto 

- Versão II do software 

Resumo 

Utilizando as linguagens JavaScript (front-end) e Java (back-end) em conjunto com as 
frameworks React (no JavaScript) e Spring Boot (no Java) e o banco de dados Postgres 
e o Firebase para autenticação de usuário, gerou se um software responsável por 
auxiliar a coleta de dados dos prontuários dos partos e responsável também por gerar 
relatórios referentes a esses dados. 
 
Palavras-chave: parto, saúde da mulher, java, javascript, react, sping boot 

TITLE: Development and evaluation of a strategy to improve the quality of maternal and 

child care through the OMS Safe Birth Checklist 

Abstract 

Using the JavaScript (front end) and Java (backend) languages herewitn the React (in 
JavaScript) and Spring Boot (in Java) frameworks and the Postgres database for 
collected data and Firebase for user authentication, it was generated a software 
responsible for assisting the data collect of birth medical records and also responsible 
for generating reports regarding this data. 
 
Keywords: birth, women's health, java, javascript, react, spring boot 

Introdução 

O projeto Desenvolvimento e avaliação da usabilidade de software de coleta, 
armazenamento e análise automática de indicadores de qualidade da atenção ao parto 
- Versão II do software tem como objetivo gerar um software em formato Web e Mobile 
que coleta dados de prontuários de instituições médicas como a Maternidade Escola 
Januário Cicco - MEJC, por exemplo, e emitir relatórios para possibilitar análise dos 
mesmos. Para essa realização utilizamos JavaScript com a framework React-Native 
para a versão Mobile e React para versão Web no front-end junto com um tema do 
Bootstrap 4 Material admin do framework CSS Bootstrap e Java no back-end usando 
também Spring Boot. No login temos a utilização das seguintes funções da plataforma 
Firebase: login e banco de dados para realizar a autenticação do usuário, ou não. Já 
nos dados referentes aos hospitais e suas coletas utilizamos o banco de dados 
PostgreSQL que foi administrado via pgAdmin III. Para gerar o relatório e os gráficos 
contidos nele utilizamos respectivamente as seguintes bibliotecas Highcharts (gráficos) 
e PdfMake (pdf). 
 
Metodologia 
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Iniciamos com um reforço na linguagem JavaScript via atividades do site freeCodeCamp 
onde foi estudado a sintaxe da mesma em conjunto com o um estudo da página 
‘Fundamentos JavaScript antes de aprender React’ do blog Willian Justen. 
Posteriormente houve a introdução à ferramenta React onde utilizamos dois tutoriais em 
vídeos do canal do youtube Code Realm chamados React JS Crash Course e React 
Router, foi usado também um tutorial do site do React onde foi feito um código usando 
ambos (linguagem e framework) para adquirir experiência. Depois começamos a 
desenvolver o software. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como houve uma troca de bolsista em 2019.1 foi necessário reiniciar os estudos nos 
primeiros meses, logo os objetivos foram parcialmente concluídos. Inicialmente 
realizamos correções do software e criação de páginas extras e realizamos também 
correções no formulário de coleta de dados. 
 
Conclusão 

 
Obtemos um site mais completo com páginas explicativas. Após uma reunião com 
profissionais de saúde da Maternidade Escola Januário Cicco foi inferido melhorias e 
modificações necessárias no relatório de coleta de Eventos Adversos as quais foram 
implementadas obtendo assim uma coleta mais eficiente e um relatório mais apropriado 
para as necessidades da análise dos dados. 
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TÍTULO: Influência de diferentes tipos de óleos vegetais e farinhas na microestrutura de 

empanados 

Resumo 

O estudo verificou a influência de diferentes revestimentos na microestrutura da crosta 
de bifes de alcatra bovina empanados e fritos em diferentes óleos vegetais. Os bifes 
(≈120g) foram empanados em farinha de milho flocada, flocão de milho, aveia em flocos 
finos, farinha de rosca, farinha de trigo, gergelim, linhaça e, farinha de linhaça marrom; 
e submetidos à fritura leve em óleo de soja e óleo de milho. As farinhas foram analisadas 
quanto à granulometria (2 mm a <63 µm). Dos bifes controle (frito sem empanar) e 
empanados, foram retiradas sessões transversais para coloração, utilizando 
Hematoxilina/Eosina (HE) para visualização no microscópio óptico (10x/0.25 e 
20x/0.40). Os resultados da granulometria apresentaram a seguinte classificação: 
gergelim, linhaça, aveia e flocão como de grânulos grossos; a farinha de linhaça e a de 
milho flocada como de grânulos médios e; a farinha de trigo e de rosca como finas. Os 
resultados foram coerentes com estudo anterior, mostrando maior presença de espaços 
vazios entre as fibras dos empanados em farinhas finas, devido a maior penetração de 
óleo. Enquanto que, nos empanados com sementes, a presença de espaços vazios 
estava relacionada a maior perda de umidade. Observou-se que, os empanados em 
farinha de linhaça apresentaram menos espaços vazios, devido à presença de lignina, 
diminuindo a absorção de óleo. No entanto, levando a maior retenção de umidade no 
produto final, diferentemente das sementes, indicando melhor perfil sensorial. 
 
Palavras-chave: Óleos vegetais. Carne vermelha. Revestimento. Microscopia Óptica. 

TITLE: Influence of different types of vegetable oils and flours on breaded microstructure 

Abstract 

The study verified the influence of different coatings on the microstructure of the crust of 
breaded and fried beef rump steaks in various vegetable oils. The steaks (≈120g) were 
breaded in flaked cornmeal, cornmeal, fine flaked oatmeal, breadcrumbs, wheat flour, 
sesame, flaxseed, and brown flaxseed flour; and subjected to light frying in soybean oil 
and corn oil. Flours were analyzed for particle size (2 mm <63 µm). From the control 
steaks (fried without breading) and breaded, transverse sessions were removed for 
staining, using Hematoxylin/Eosin (HE) for viewing under the optical microscope. The 
results of the granulometry presented the following classification: sesame, flaxseed, 
oats, and flake as coarse granules; flaxseed flour and flocked corn as of medium 
granules and; wheat flour and breadcrumbs as thin. The results showed consistency with 
the previous study, showing a more significant presence of empty spaces between the 
fibers of breaded in fine flour, due to the greater oil penetration. While in seeds breaded, 
the presence of empty spaces was related to more significant moisture loss during frying. 
It was also observed that the breaded in flaxseed meal have less empty spaces between 
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cells due to the presence of lignin, decreasing oil absorption. However, leading to higher 
moisture retention in the final product, unlike seeds, indicating better sensory profile. 
 
Keywords: Vegetable oils. Red meat. Coating. Optical Microscopy. 

Introdução 

O processo de fritura tem o óleo como meio de transferência de calor para o alimento, 
proporciona o aquecimento mais rápido que em água e, mais eficiente que no 
forneamento (Cella; Regitano-D’arce; Spoto, 2002). As altas temperaturas 
proporcionadas pelos óleos utilizados durante a fritura levam a formação da crosta seca 
e crocante, com sabor característico formado por reações de Maillard, em contraste com 
o interior macio e úmido do produto (Mellema, 2003). No entanto, devido às 
preocupações com a saúde os consumidores tem cada vez mais procurado por 
alimentos com baixo teor de gorduras (Jezek et al., 2009). Isso ocorre devido ao 
consumo excessivo de gorduras estar associado ao desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, câncer e obesidade (Kumar et al., 2017; Mellema, 2003; Zhao et al., 
2019; Sani; Mortazavi, 2018). 

Como o processo de absorção de óleo é um fenômeno predominantemente superficial, 
a adição de um revestimento para atuar como barreira, dificultando a entrada de óleo, 
pode ser uma prática promissora no processo de fritura (Adedeji; Ngadi, 2011; 
Gamonpilas et al., 2013; Mellema, 2003). Estes também são adicionados com o intuito 
de melhorar as características sensoriais, tais como: textura, sabor, aroma, aparência, 
além de contribuir no peso e volume final do produto (Adedeji; Ngadi, 2011; Gamonpilas 
et al., 2013; Jezek et al., 2009). 

As propriedades microestruturais dos alimentos tem recebido atenção e levado ao 
desenvolvimento de vários estudos (Adedeji; Ngadi, 2011). Nosso estudo anterior 
(Cavalcanti, 2019) avaliou o impacto do uso de diferentes farinhas e sementes utilizadas 
como revestimento, e seus perfis granulométricos, na absorção de óleo, teor de umidade 
e lipídios em filés de alcatra bovina fritos em óleo de milho e óleo de soja. Já o objetivo 
do presente trabalho foi avaliar a influência desses diferentes revestimentos (farinhas e 
sementes), na microestrutura da crosta de bifes de alcatra bovina empanados e fritos 
em óleo de milho e óleo de soja. 

 
Metodologia 

 

2.1 MATERIAIS 

A carne utilizada foi alcatra bovina, adquirida em comércio local de Natal. Para empanar 
os bifes foram utilizadas as seguintes farinhas e sementes: farinha de milho flocada 
(VITAMILHO®, ASA Indústria e Comércio LTDA, Recife Brasil), farinha de milho flocada 
- Flocão (VITAMILHO®, ASA Indústria e Comércio LTDA, Recife, Brasil), aveia em 
flocos finos (QUACKER®, PEPSICO do Brasil LTDA, Porto alegre, Brasil), farinha de 
rosca (YOKI®, General Mills Brasil Alimentos LTDA, Cambará, Brasil), farinha de trigo 
(FINNA®, M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de alimentos, Salvador, Brasil), 
gergelim natural (GERMINA®, Germina Produtos Naturais LTDA, Parnamirim, Brasil), 
linhaça marrom (GERMINA®, Germina 52 Produtos Naturais LTDA, Parnamirim, Brasil) 
e farinha de linhaça marrom (GERMINA®, Germina Produtos Naturais LTDA, 
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Parnamirim, Brasil). Para realização da fritura foram utilizados dois óleos vegetais: óleo 
de milho (LIZA®, Cargill do Brasil, Brasil) e óleo de soja (LIZA®, Cargill do Brasil, Brasil). 

2.2 PREPARO DOS EMPANADOS 

O preparo dos empanados foi realizado Laboratório de Técnica Dietética do 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DNUT - 
UFRN), seguindo a ficha técnica de preparo (Tabela 1 – ANEXO 1A). 

Foram utilizados bifes de aproximadamente 120 g com cerca de 1 cm de espessura, 
congelados individualmente e descongelados apenas no dia da produção das amostras, 
que foram temperadas com alho, pimenta e sal e em seguida empanados com ovos e 
farinha ou semente. Os empanados foram então submetidas à fritura leve/superficial em 
25,00 mL de óleo vegetal. 

A temperatura do óleo foi monitorada com o termômetro digital (INCOTERM®, Incoterm 
Indústria de Termômetros LTDA, Porto Alegre, Brasil) e, estabeleceu-se a temperatura 
de 160°C para o início do processo de fritura de cada bife. A temperatura do óleo foi 
monitorada durante o procedimento para evitar atingir-se o ponto de fumaça (>180 ºC). 
O tempo de fritura dos bifes empanados foi de 3 minutos para cada lado em frigideira 
de aço inoxidável (BRINOX®; Brinox Metalúgica S.A., Caxias do Sul, Brasil, massa: 
577,21g; profundidade: 6 cm; diâmetro: 20 cm). Após ocorrida a fritura, os bifes foram 
deixados sobre papel toalha (LEVE®, IGN Indústria de Papel LTDA, Ariquemes, Brasil) 
por dez minutos (5 minutos de cada lado). 

Os bifes controles de carne frita, em óleo de milho e óleo de soja, sem empanar seguiu 
o mesmo procedimento de preparo das demais carnes empanadas, exceto pela adição 
do ovo e da farinha ou semente. 

2.3 GRANULOMETRIA 

Procedeu-se a realização da análise granulométrica das farinhas e sementes no 
Laboratório de Sedimentologia do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da 
UFRN. Utilizou-se agitador de peneiras (PRODUTEST®, CIAL Paulínia, modelo T, 
Paulínia, Brasil) à 10 vibrações/segundo por 20 minutos, para separação das amostras 
de 50 g de cada farinha ou semente em peneiras que presentavam aberturas de 2mm, 
1,4mm, 1,0mm, 710µm, 500µm, 355µm, 250µm, 180µm, 125µm, 90 µm, 63µm e <63 
µm, dispostas em ordem decrescente das aberturas das telas sobre o equipamento. O 
material peneirado foi aferido em balança analítica (TECNAL®; modelo: Mark 210 A, 
Piracicaba, Brasil). 

Para determinar o tamanho dos grãos, seguiu-se a classificação proposta por Chen, 
Wang e Dyson, (2011): grânulos pequenos (se o tamanho de partícula for ≤ 60 MESH, 
abertura de malha 250 µm), médios (quando o tamanho de partícula encontrar-se entre 
20 e 60 MESH) e grandes (se o tamanho de partícula ≥ 20 MESH, malha abertura em 
850 µm), classificando as farinhas e sementes de acordo com o maior percentual de 
partículas retidas nas peneiras. 

2.4 MICROSCOPIA ÓPTICA 

Após a etapa de preparo foram realizados cortes para retira de sessões transversais 
dos bifes (≈ 2 cm x 0,5 cm x 2 cm), as amostras foram então colocadas em frascos e 
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submersas em paraformaldeído a 10% por 24 horas, em seguida em álcool etílico 70% 
por mais 24 horas. Posteriormente, realizou-se a etapa de clivagem do material (≈ 3 mm 
de espessura), desidratação com álcool etílico (70%, 80%, 90%, e quatro banhos em 
álcool etílico absoluto) por um período de 40 minutos em cada etapa. A diafanização em 
xilol (xilol I e xilol II), ocorreu a fim de preparar o material para impregnação em parafina 
em estufa à 60 ºC (parafina I por 1 hora e parafina II por 2 horas). Logo após o término 
da impregnação realizou-se a inclusão do material (emblocamento) em parafina. Com 
os blocos prontos deu-se segmento ao preparo das lâminas, procedeu-se a microtomia 
e a secagem das mesmas em estufa a 60 ºC para melhor fixação do material. 

O procedimento de coloração escolhido foi em hematoxilina/eosina (HE). 
Primeiramente, efetuou-se a desparafinização (xilol I, xilol II e xilol III por 2 minutos em 
cada) e hidratação dos cortes (álcool etílico absoluto, 90%, 80%, 70% e água destilada 
por 2 minutos em cada). Então, efetuou-se a coloração do material com hematoxilina de 
Harris por 2 minutos, seguido de lavagem das lâminas em água corrente por 5 minutos, 
para retirar o excesso do corante; banho em solução saturada de carbonato de lítio até 
obter um tom azul brilhante, com nova lavagem em água corrente por mais 5 minutos; 
para então o material ser levado à heosina floxina por 2 minutos. Sucedeu-se um novo 
processo de desidratação (banhos rápidos em álcool etílico 90% e em 4 etapas de álcool 
etílico absoluto) com secagem em estufa a 60 ºC por 5 minutos para garantir a completa 
desidratação do material. As lâminas foram então clarificadas com banhos de 2 minutos 
em xilol (xilol I, xilol II e xilol III) e selagem com lamínula e líquido selante. A visualização 
das lâminas se deu em microscópio óptico nos aumentos de 10x/0.25 e 20x/0.40. 

 
Resultados e Discussões 
 
3.1 GRANULOMETRIA 

Foram analisadas seis farinhas e duas sementes, os resultados da classificação 
granulométrica se encontram na tabela 2 (Tabela 2 – ANEXO 1B). 

De acordo com Uemura e Luz (2003; Apud Dill; Silva; Luvielmo, 2009), o material de 
revestimento pode ter efeito no produto final, interferindo na quantidade total do sistema 
de cobertura aderido ao produto final, a absorção de água, aparência e textura após a 
cocção. Acredita-se também que o revestimento influencia fortemente a absorção de 
gorduras durante o processo de fritura, pois apresenta uma alta superfície de contato e 
ainda pode atuar como barreira a entrada de gorduras nas demais camadas do produto 
(Luvielmo; Dill, 2008). Alguns autores evidenciaram ainda que o uso de farinha de 
granulometria grossa pode levar a maior absorção de óleo devido a maior quantidade 
de poros presentes nesta (Dill; Silva; Luvielmo, 2009), portanto um sistema de cobertura 
menos poroso pode levar a diminuição da absorção de óleo (GL, 2002). 

No presente trabalho as sementes de gergelim natural e linhaça marrom, juntamente 
com a aveia em flocos finos e farinha de milho flocada – flocão foram classificadas como 
farinhas de grânulos grossos; a farinha de linhaça marrom e a farinha de milho flocada 
foram caracterizadas como de grânulos médios e; a farinha de trigo e farinha de rosca 
como finas. Estes dados são semelhantes aos do estudo anterior (Cavalcanti, 2019), 
exceto para a farinha de linhaça marrom que havia sido classificada como grossa, o que 
pode ter ocorrido devido a diferença de lotes. 

3.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 
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Foram analisadas em microscópio óptico as amostras de bifes, os controles (fritos sem 
empanar) e os demais bifes empanados com farinhas ou sementes. Na figura 1 são 
apresentadas as imagens registradas das lâminas produzidas a partir das amostras 
retiradas dos bifes (Figura 1 – ANEXO 2A). 

Sabe-se que durante o processo de fritura os poros da carne são preenchidos com óleo, 
devido à evaporação da água (Lucas, 2010) que dá lugar ao óleo. No entanto, durante 
o processamento das amostras pelo método HE, para serem visualizadas ao 
microscópio óptico, tanto a água quanto as gorduras são eliminadas dos tecidos já nas 
etapas que precedem o processo de inclusão: a desidratação, que promove a retirada 
de água dos tecidos com diversos banhos em concentrações crescentes de etanol, e o 
clareamento que utiliza o xilol como agente intermediário entre a água e a parafina 
(Junqueira; Carneiro; Abrahamsohn, 2017), esse promove a remoção das gorduras 
(“Ficha de informações de segurança de produto químico”, 2001). Logo, nos locais em 
que houve maior penetração de óleo espera-se encontrar espaços vazios. 

Nota-se que nos dados obtidos para o presente estudo, as lâminas das carnes 
empanadas com farinha de trigo e farinha de rosca apresentaram presença de vários 
espaços vazios entre células. Em estudo anterior (Cavalcanti, 2019), verificou-se que 
as carnes empanadas com as farinhas de grânulos finos (trigo e rosca) promoveram 
maior absorção de óleo, esses dados indicam que a presença de espaços vazios no 
ambiente extracelular se deve a maior penetração de óleo na carne. 

Em relação às carnes empanadas com as sementes (gergelim natural e linhaça marrom) 
observa-se a presença de vários espaços vazios entre as células da carne. Tal ausência 
de integridade pode ser atribuída a maior perda de umidade que ocorreu durante o 
processo de fritura, já documentada em estudo anterior (Cavalcanti, 2019). O 
aquecimento do bife promoveu a evaporação de água de seu interior e devido ao maior 
tamanho dos grãos das sementes, os poros da carne ficaram mais expostos permitindo 
a saída de água. No entanto com a avaliação do teor de absorção de óleo verificou-se 
menor penetração do mesmo, o que foi atribuído a lignina presente na parede celular 
destas sementes que atuou como uma barreira a entrada de óleo conforme dados 
observados em estudo anterior (Cavalcanti, 2019). Sendo assim, verifica-se que há um 
impacto negativo nos atributos sensoriais devido ao uso dessas sementes como 
revestimento para carne bovina, visto que na microscopia verifica-se um aspecto seco 
devido a essa maior ausência de umidade já relatada, sugerindo que esses bifes não 
possuem a suculência esperada para esse tipo de preparação. 

Entre as carnes fritas em óleo de soja, o bife empanado com farinha de linhaça foi o que 
demonstrou maior integridade entre as células, com maior ausência de espaços vazios 
quando comparado aos demais. No estudo anterior (Cavalcanti, 2019), verificou-se que 
os bifes empanados com farinha de linhaça preservaram maior teor de umidade quando 
comparado as sementes, ao mesmo tempo em que demonstraram o mesmo efeito 
protetor que estas para a penetração de óleo, e isso se deve ao grande conteúdo de 
fibras insolúveis. Esses aspectos indicam que os bifes empanados com farinha de 
linhaça devem possuir características sensoriais mais agradáveis. 

Verificou-se que a presença de fibras insolúveis promoveu efeito protetor à entrada de 
óleo, ao contrário das fibras solúveis, pois quando analisados os empanados com aveia 
em flocos finos, que também apresentam maior teor de fibras em seu revestimento, no 
entanto de caráter solúvel (hemicelulose), observa-se grande presença de espaços 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2441 

 

vazios, que também foram relacionados à maior absorção de óleo (Cavalcanti, 2019), 
principalmente quando utilizado o óleo de milho como meio de fritura. 

 
Conclusão 

 
Contudo, verificou-se que a utilização de farinhas e sementes com características 
distintas apresentam impactos diferentes na microestrutura da carne, e que a infiltração 
de óleo no tecido muscular foi maior quando utilizados revestimentos de granulometria 
fina, diferindo das farinhas de granulometria média como a farinha de linhaça. Isso 
ocorreu devido a maior integridade estrutural proporcionada pela presença de fibras 
insolúveis, que atuaram como barreira a entrada de óleo e evitaram a perda de umidade, 
protegendo a microestrutura do tecido muscular durante a fritura e, consequentemente, 
melhorando os atributos sensoriais. 

Devido às diversas farinhas e sementes utilizadas para uso como revestimento de 
produtos cárneos fritos, muitos outros estudos devem ser levantados para verificação 
da influência destes na microestrutura das carnes e para verificação da absorção de 
óleo nos produtos finais, assim como no efeito de sua utilização nas características 
sensoriais. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Ficha técnica de preparo dos empanados. 
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Tabela 2 - Classificação granulométrica das farinhas e sementes. 
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Figura 1 - Imagens referentes as análises morfológicas dos bifes fritos. 
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TÍTULO: Avaliação Clínica dos Parâmetros de Higiene Oral Antes e Após Reabilitação 

dos Dentes submetidos a Cirurgia Periodontal 

Resumo 

A preservação de um periodonto saudável é fundamental para o sucesso de um dente 
reabilitado. Alguns tratamentos restauradores necessitam de uma cirurgia com 
finalidade de aumento de coroa clínica. Objetivo: avaliar o impacto da cirurgia de 
aumento de coroa clínica nos parâmetros de higiene oral dos dentes tratados e 
adjacentes antes e após a reabilitação. Metodologia: ensaio clínico controlado 
randomizado cujos os pacientes foram examinados antes do procedimento cirúrgico de 
aumento de coroa e após o tratamento reabilitador, em que foram avaliados parâmetros 
clínicos periodontais de higiene oral iniciais e em período de até 6 meses após a 
reabilitação. Resultados: 23 pacientes completaram o estudo. 27 coroas já foram 
instaladas. Desse total, apenas 12 (44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal. 
Ao realizar a análise comparativa pelo teste de Friedman entre o baseline, 1 mês de 
cimentação e 6 meses após, foi possível verificar que não houve mudanças 
significativas no IPV nem ISG da região dos dentes tratados nem nos adjacentes a estes 
em nenhum período de tempo analisado. Entretanto, a análise permitiu mostrar que 
existe efeito do tempo sobre a melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos 
pacientes. O pós-teste de Wilcoxon mostrou que o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Conclusão: o padrão de 
higiene oral dos pacientes pode mudar, em decorrência da menor quantidade de 
biofilme observado, sobretudo, após 1 mês. 
 
Palavras-chave: Periodontia; Aumento da coroa clínica; Reabilitação bucal. 

TITLE: Clinical Evaluation of Oral Hygiene Parameters Before and After Rehabilitation 

of Teeth undergoing Periodontal Surgery 

Abstract 
Preserving a healthy periodontium is critical to the success of a rehabilitated tooth. Some 
restorative treatments require crown lengthening. Objective: To evaluate the impact of 
crown lengthening surgery on oral hygiene parameters of treated and adjacent teeth 
before and after rehabilitation. Methods: Randomized controlled clinical trial whose 
patients were examined before the crown lengthening procedure and after rehabilitation 
treatment, in which initial periodontal clinical parameters of oral hygiene and up to 6 
months after rehabilitation were evaluated. Results: 23 patients completed the study. 27 
crowns have already been installed. Of this total, only 12 (44.44%) underwent 
periodontal surgery. By comparing the Friedman test between baseline, 1 month of 
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cementation and 6 months after, it was possible to verify that there were no significant 
changes in the PI or GI in the region of the treated teeth or in the adjacent ones in any 
time period analyzed. However, the analysis showed that there is an effect of time on 
the improvement of patients' general hygiene condition (total PI). The Wilcoxon posttest 
showed that the 1-month period differs significantly compared to the other times. 
Conclusion: the patients' oral hygiene pattern may change, due to the lower amount of 
biofilm observed, especially after 1 month. 
 
Keywords: Periodontics; Crown lengthening; Mouth Rehabilitation. 

Introdução 
O estabelecimento de um complexo dento-gengival estável que confira uma relação 
periodontal e protética saudável é um dos principais fatores que ajudam a garantir 
sucesso e longevidade dos tratamentos dentários. Estes tratamentos só são 
considerados satisfatórios quando respeitados os aspectos mecânicos, biológicos e 
estéticos, visando manter a integridade do tecido dentário e a saúde dos tecidos de 
suporte (RISSATO et al., 2012). 

A Periodontia e a Odontologia Restauradora são duas áreas da Odontologia que 
compartilham um vínculo sinérgico e são fortemente interdependentes (NAUTIYAL et 
al., 2016). Os tecidos periodontais formam as bases para a estética, a função e o 
conforto adequados da dentição (SHOBHA et al., 2010). 

A forma, o conhecimento do efeito de cada trabalho restaurador sobre as estruturas 
periodontais é essencial para prevenir a invasão de áreas críticas do periodonto e, que 
muitas vezes, acabam respondendo com a destruição do mesmo, através de um 
processo inflamatório que suscita perda de inserção clínica e reabsorção óssea alveolar 
devido a uma invasão do tecido de inserção supracrestal (MELO, 2014). Um periodonto 
sem saúde pode resultar em desconforto, comprometimento de função, podendo chegar 
até a perda do elemento dentário. Para que a manutenção da saúde periodontal seja 
alcançada, as restaurações devem ser confeccionadas, dentro de princípios biológicos 
adequados, que permitam uma eficiente remoção do biofilme (DALLABRIDA, 1999). 

Nesse sentido, as restaurações dentárias devem devolver forma, função e estética aos 
dentes (LANNING et al 2003). Nos casos de restaurações inadequadas, cáries extensas 
e fraturas dentárias, podendo haver consequências negativas aos tecidos periodontais 
duros e moles (BADER, 1991), cirurgias periodontais para aumento de coroa clínica 
seriam necessárias para a realização de uma correta restauração (GANJI et al. 2012). 
Além da invasão do TIS, em outras situações clínicas, como a necessidade de aumento 
da retenção da restauração ou coroa protética, pode ser necessária a realização do 
procedimento cirúrgico (RISSATO et al., 2012). A American Academy of Periodontology 
Practice (2003) afirma que a cirurgia periodontal é um dos procedimentos mais comuns 
para fins de aumento da coroa clínica (DEAS et al., 2004). Esse procedimento envolve 
a remoção tecidos periodontais moles e duros, sendo realizada através de 
gengivectomia e osteotomia com retalho reposicionado apicalmente, reestabelecendo o 
tecido de inserção supracrestal, fornecendo tanto retenção como adesividade e 
resistência ao processo restaurador (DEAS et al. 2004; GANJI et al. 2012). 

A cirurgia para aumento de coroa clínica não é normalmente limitada ao dente envolvido, 
havendo necessidade de estender aos dentes adjacentes, a fim de harmonizar os 
contornos ósseos e gengivais. O resultado final, entretanto, é um sacrifício de osso de 
suporte de um ou vários dentes, podendo gerar deformidades estéticas sob a forma de 
coroas clínicas longas e abertura de papilas. Lanning et al. (2003) e Shobha (2010) 
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observaram que houve um deslocamento apical da gengiva marginal livre e do nível de 
inserção clínica, tanto para os sítios tratados, quanto para os adjacentes após a cirurgia 
de aumento de coroa clínica 

Apesar de ser um procedimento frequentemente realizado, poucos estudos avaliam os 
tecidos periodontais antes da cirurgia e após a reabilitação (LANNING et al., 2003; 
DEAS et al., 2004; SHOBHA, 2010; NOBRE et al., 2017) do ponto de vista longitudinal, 
bem como o padrão de higiene oral dos pacientes antes da cirurgia e após o 
procedimento cirúrgico e reabilitador. 

 
Metodologia 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN). Os participantes da 
pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos da mesma e foram submetidos a 
assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de 
inclusão foram: 1) >18 anos; 2) ausência de doença sistêmica, como a diabetes mellitus. 
Dentre os critérios de exclusão: 1) pacientes impossibilitados de comparecer às 
consultas de reavaliação; 2) gestantes e/ou lactantes; 3) fumantes; 4) pacientes com 
debilidades físicas ou mentais; 5) pacientes com hábitos parafuncionais não 
controlados, dor orofacial, erosão dentária ou perda de dimensão vertical de oclusão; 6) 
pacientes que estão sob tratamento com fármacos que possuem efeito conhecido sobre 
o tecido periodontal. Previamente à cirurgia, os pacientes foram submetidos a um exame 
clínico inicial e receberam as devidas orientações de higiene oral. 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia local (mepivacaína 2% com 
vasoconstrictor 1:100000) por um único profissional capacitado. Após incisão em bisel 
interno com lâmina de bisturi 15C e rebatimento dos retalhos total ou mucoperiósteos 
vestibular e lingual/palatino, o tecido mole supracrestal foi removido, osteoplastia e 
ostectomia também foram realizados com auxílio de microcinzéis e/ou caneta de alta 
rotação com pontas diamantadas. Após essa etapa, os retalhos foram reposicionados e 
suturados com fio de mononylon 5.0. 

Os indivíduos selecionados foram distribuídos em dois grupos do estudo: o grupo que 
necessitou da cirurgia para aumento de coroa clínica e que está sendo reabilitado com 
coroas em cerâmica; e outro grupo que não necessitou da cirurgia para aumento de 
coroa clínica e também está sendo reabilitado com os mesmos tipos de material 
cerâmico. 

Parâmetros clínicos 

Os seguintes parâmetros clínicos periodontais foram avaliados antes do procedimento 
cirúrgico (baseline) e em períodos de 1 e 6 meses após a cirurgia: 

Índice de placa visível (Ainamo & Bay, 1975) 

O índice de placa visível será avaliado observando a presença de biofilme visível na 
superfície dentária considerando a boca completa, como também na região dos dentes 
reabilitados, a partir das faces de cada dente. O cálculo foi expresso em porcentagem. 
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Índice de sangramento gengival (Ainamo & Bay, 1975) 

O índice de sangramento gengival foi avaliado a partir da inserção da circunferência de 
0,5mm da sonda OMS no sulco gengival, nas faces de todos os dentes, incluindo a 
região dos dentes reabilitados. O cálculo foi expresso em porcentagem. 

 
Resultados e Discussões 

 

Do período de agosto de 2018 até julho de 2019, 23 pacientes completaram o estudo, 
sendo 15 do sexo feminino (65,21%) e 8 do sexo masculino (34,79%). A média de idade 
foi de 49,5 (± 13,52) anos. Nenhuma complicação relacionada à cirurgia nem ao 
procedimento reabilitador foi observada até o momento. Tendo a unidade amostral como 
o número de coroas, um total de 3 coroas foram perdidas, enquanto 27 já foram 
instaladas. Deste número, 11 coroas foram confeccionadas com cerâmica do tipo 
vitaenamic e as demais são de dissilicato de lítio. Um total de 12 coroas ainda está na 
fase de coroa provisória, 2 das quais aguardam cirurgia periodontal, 3 aguardam o 
período de cicatrização periodontal pós-cirúrgico e 7 não houve necessidade de realizar 
cirurgia para aumento de coroa clínica. Do total de coroas definitivas instaladas, apenas 
12 (44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica 
durante fase de coroa provisória. Esses pacientes se encontram em diferentes períodos 
de avaliação pós cirúrgicos, entretanto, tendo em vista, um maior número de coroas com 
avaliação realizada do período de 6 meses (20 coroas, 74%), optou-se por realizar 
análise comparativa acerca dos índices de IPV e ISG dos que já passaram por essa 
etapa. 

No que diz respeito aos parâmetros de higiene total, comparando o baseline (T0) com 
o período de 1 mês (T1) e 6 meses (T2) após a reabilitação com a coroa definitiva 
conforme descrito na Tabela 1, observou-se uma diminuição do IPV total num primeiro 
momento (T1), seguido por aumento durante o período de 6 meses (T2). O IPV da região 
da coroa, considerando os dentes reabilitados e adjacentes tendeu a diminuir com nas 
etapas em questão. Da mesma forma ocorreu com o ISG total. Já o ISG das regiões 
consideradas se comportou de forma distinta nos três períodos avaliados. 

De forma geral, ao realizar a análise comparativa através do teste de Friedman entre o 
baseline, o período da cimentação, 1 mês de cimentação e 6 meses após, foi possível 
verificar que não houve mudanças significativas no IPV nem ISG da região dos dentes 
tratados nem nos adjacentes a estes em nenhum período de tempo analisado. 
Entretanto, a análise comparativa permitiu mostrar que existe efeito do tempo sobre a 
melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos pacientes [X²(3)= 19,508; 
p<0,001]. 

O teste de comparações múltiplas (pós-teste de Wilcoxon) mostrou que, quando 
realizada a comparação dois a dois (análise aos pares), o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Para os demais parâmetros, 
não houve diferença estatisticamente significativa entre os tempos. 

Ao comparar os índices de higiene dos dentes reabilitados que foram submetidos por 
cirurgia de aumento de coroa clínica com os que não foram, o teste de Mann-Whitney 
revelou que não houve diferença significativa observada em nenhum dos tempos 
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avaliados, nem com relação aos índices gerais, tampouco aos índices da região 
reabilitada (Tabela 2). 

 
Conclusão 

 

Conclui-se, portanto, que o padrão de higiene oral dos pacientes pode mudar, em 
decorrência da menor quantidade de biofilme visível observado, sobretudo no período 
inicial (1 mês) após a reabilitação. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Parâmetros periodontais coletados no momento anterior a reabilitação (T0); 1 
mês (T1) e 6 meses (T2) após a reabilitação. 
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Tabela 2. Diferença das médias entre os Parâmetros de higiene oral total e regional do 
grupo submetido a cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica e não submetido a 
cirurgia. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO PADRÃO DE EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA 

PROTEÍNA DE REPARO DO DNA APE-1 EM AMELOBLASTOMAS E 

CERATOCISTOS ODONTOGÊNICOS 

Resumo 

As lesões odontogênicas epiteliais benignas apresentam comportamento biológico 
heterogêneo e patogênese ainda não totalmente esclarecida. As vias de reparo do ácido 
desoxirribonucleico (DNA) atuam em tipos específicos de danos ao material genético, 
realizando o reparo e regulando diversos processos celulares. Sendo assim, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar retrospectivamente os casos de Ceratocisto 
Odontogênico e Ameloblastoma diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do 
Departamento de Odontologia da UFRN, além disso, avaliar a imunoexpressão da 
proteína APE-1 em ambas as lesões (Ameloblastoma = 30 casos; Ceratocisto 
odontogênico = 30 casos). O estudo contou com 236 casos analisados através de dados 
clínico-radiográficos e histopatológicos, sendo 97 casos de ceratocisto odontogênico e 
139 de ameloblastoma, frequentemente sendo diagnosticados em pacientes jovens, 
sendo a região anatômica de maior acometimento a mandíbula, comumente 
evidenciando um crescimento assintomático, corroborando a literatura. Na análise da 
expressão de APE-1 nos ameloblastomas revelou uma maior imunoexpressão dessas 
proteínas na camada periférica e nas áreas sólidas. Todos os ceratocistos 
odontogênicos revelaram imunoexpressão nuclear APE-1 no revestimento epitelial e 29 
casos de ameloblastoma (96,66%) exibiram expressão nuclear desta proteína no 
componente epitelial. Sugerindo, assim, potencial envolvimento da proteína APE-1 na 
patogênese das lesões odontogênicas epiteliais benignas. 
 
Palavras-chave: Ameloblastoma, Ceratocisto odontogênico, Reparo do DNA. 

TITLE: ANALYSIS OF THE PATTERN OF IMMUNO-HISTOKYMIC EXPRESSION OF 

APE-1 DNA REPAIR PROTEIN IN ODONTOGENIC AMELLBLASTOMES AND 

ODONTOGENIC KETATOCYSTS 

Abstract 
The benign epithelial odontogenic lesions present heterogeneous biological behavior 
and pathogenesis not fully understood. The repair pathways of deoxyribonucleic acid 
(DNA) act on specific types of damage to the genetic material, performing the repair and 
regulating various cellular processes. The aim of this study was to evaluate 
retrospectively the cases of Odontogenic Keratocyst and Ameloblastoma diagnosed in 
the Service of Pathological Anatomy of the Department of Dentistry of UFRN, in addition, 
the immunoexpression of the APE-1 protein in both odontogenic lesions (Ameloblastoma 
= 30 cases; odontogenic keratocyst = 30 cases). The study consisted of 236 cases 
analyzed through clinical-radiographic and histopathological data, 97 cases of 
odontogenic keratocyst and ameloblastoma, 139 being frequently diagnosed in young 
patients. The anatomical region was the most affected by the mandible, usually showing 
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an asymptomatic growth, corroborating the literature. In the analysis of APE-1 
expression in ameloblastomas revealed a greater immunoexpression of these proteins 
in the peripheral layer and in the solid areas. All odontogenic keratocysts revealed APE-
1 nuclear immunoexpression in the epithelial lining and 29 cases of ameloblastoma 
(96.66%) exhibited nuclear expression of this protein in the epithelial component. Thus, 
the potential involvement of the APE-1 protein in the pathogenesis of benign epithelial 
odontogenic lesions is suggested. 
 
Keywords: Ameloblastoma, Odontogenic keratocyst, DNA repair. 

Introdução 
As lesões odontogênicas originam-se a partir de remanescentes epiteliais e 
mesenquimais da embriogênese dentária, como os restos epiteliais de Malassez, restos 
de Serres e o folículo pericoronário, uma vez que o complexo maxilofacial encontra-se 
repleto destes elementos. Esta particularidade confere uma posição de quase 
exclusividade da mandíbula e maxila para o desenvolvimento dessas alterações. Com 
isso, os tumores e os cistos odontogênicos destacam-se dentre essas patologias. (EL-
NAGGAR et al. 2017). De acordo com Miloro (2016), os cistos e tumores odontogênicos 
compõem um importante aspecto na patologia oral e maxilofacial. Os cistos 
odontogênicos são comumente encontrados na prática odontológica, já tumores 
odontogênicos, entretanto, são mais raros e representam um grupo complexo de lesões 
com diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. Nesse sentido, dentre 
as lesões odontogênicas que acometem os ossos gnáticos, destacam-se o 
ameloblastoma e o ceratocisto odontogênico. O ceratocisto odontogênico é uma forma 
diferenciada de cisto odontogênico de desenvolvimento apresentando características 
histopatológicas bem definidas e agressivo comportamento clínico. O ameloblastoma é 
o tumor odontogênico de epitélio, ou seja, composto sem qualquer participação do 
ectomesênquima odontogênico, clinicamente significativo mais comum. (NEVILLE et al. 
2016; EL-NAGGAR et al. 2017). Estudos têm evidenciado que cópias alteradas dos 
genes que atuam nas vias de reparo do DNA podem levar à progressão maligna pela 
sua perda de função, levando à tradução de proteínas alteradas. A desregulação de 
proteínas do reparo do DNA já tem sido evidenciada em diversas neoplasias benignas 
e malignas, sendo associada com comportamentos biológicos mais agressivos 
(SEIWERT et al., 2014; WHITAKER et al., 2017). Por sua vez, ainda não há estudos 
que tenham avaliado a expressão de proteínas de reparo do DNA em lesões 
odontogênicas, que comumente apresentam comportamento biológico heterogêneo. 
Alguns cistos e tumores como o ameloblastoma e ceratocisto odontogênico, 
respectivamente, geralmente apresentam agressivo comportamento biológico mais 
agressivo, além de recorrências frequentes e outros como o cisto dentígero, apresentam 
bom desfecho, quando tratado corretamente (LUO; LI, 2009; EL-NAGGAR et al., 2017; 
OSTERNE et al., 2017). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar 
retrospectivamente os casos de Ceratocisto Odontogênico e Ameloblastoma 
diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além disso, levando em consideração a 
heterogeneidade do comportamento biológico das lesões odontogênicas e a ausência 
de estudos que tenham avaliado a expressão de proteínas envolvidas no reparo do DNA 
em lesões odontogênicas, este trabalho objetivou avaliar a imunoexpressão da proteína 
APE-1 em ameloblastomas e ceratocistos odontogênicos, visando contribuir com o 
melhor entendimento do papel desta proteína no desenvolvimento destas lesões. 
 
Metodologia 
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Considerações éticas A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de 
Ética em Pesquisa de Seres Humanos da UFRN, sendo aprovada através do parecer 
nº 2.535.458. Caracterização do estudo O presente estudo trata-se de uma análise 
descritiva, transversal e retrospectiva dos casos de Ceratocisto Odontogênico e 
Ameloblastomas, bem como de análise descritiva da imunoexpressão da proteína APE-
1 nestas lesões. Seleção da Amostra Casos de ceratocistos odontogênicos e 
ameloblastomas diagnosticados e registrados no Serviço de Anatomia Patológica do 
Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
foram selecionados para o presente estudo em sua etapa de análise de dados clínicos. 
Destes, foram selecionados 30 casos de cada lesão para o estudo imuno-histoquímico. 
Critérios de Inclusão e Exclusão Foram incluídos na amostra para o estudo imuno-
histoquímico, apenas os casos de ameloblastoma e ceratocisto odontogênico cujos 
blocos em parafina apresentavam quantidade suficiente de material e com boa 
qualidade para realização deste estudo. Foram excluídos da amostra casos cujos 
prontuários não apresentavam os dados necessários para a realização do estudo 
clínico. Coleta de dados As informações clínicas de interesse para a presente pesquisa 
foram obtidas a partir dos prontuários arquivados no Serviço de Anatomia Patológica da 
UFRN. Os dados coletados foram: idade, gênero, etnia, localização anatômica, 
sintomatologia, tempo de duração, apresentação clínico-radiográfica, hipóteses 
diagnósticas, tipo de tratamento realizado e análise de possíveis recidivas, associação 
com a Síndrome do Carcinoma Nevoide Basocelular em casos de Ceratocisto. Análise 
Morfológica e Imuno-histoquímica Para a realização do estudo morfológico, foram 
utilizadas lâminas de vidro contendo cortes de 5μm de espessura do material fixado em 
formol a 10% e incluído em parafina, corados pela técnica de rotina da 
Hematoxilina/Eosina e examinados sob microscopia de luz (microscópio Olympus 
CH30, Olympus Co.; Ltd., Japão). Foi realizada uma análise descritiva dos aspectos 
histopatológicos observados nas lesões objeto da presente pesquisa. Cortes 
histológicos com 3μm foram obtidos a partir de material fixado em formol e embebido 
em parafina e montados em lâminas de vidro previamente preparadas com organosilano 
(3-aminopropiltrietoxisilano, Sigma Chemical Co., St Louis, MO, EUA) como adesivo. Os 
tecidos foram desparafinizados, reidratados e submetidos à recuperação antigênica 
com Trilogy (1: 100, Cell-Marque, CA, EUA) em panela de pressão Pascal (Dako, 
Carpinteria, CA, EUA) por 30 minutos. Em seguida, as secções de tecido foram imersas 
em 10 volumes de solução de peróxido de hidrogénio para bloquear a peroxidase 
endógena e depois incubadas com proteína block (Thermo Scientific, Runcorn, UK) 
durante 5 minutos. Posteriormente, as secções de tecido foram incubadas com o 
seguinte anticorpo primário monoclonal: anti-APE-1 (clone 33-2-5; Thermo Scientific, 
Barrington, IL, EUA; 1: 1500; durante a noite). As secções foram então lavadas duas 
vezes em PBS e incubadas com o sistema de visualização HiDef (sistema de polímeros 
HiDef Detection ™ HRP, Cell-Marque, CA, EUA) à temperatura ambiente. As reações 
foram reveladas com 3,3'-diaminobenzidina (DAB + Substrato Líquido; Dako, 
Carpinteria, CA, EUA), resultando em um produto de coloração marrom. Finalmente, as 
secções de tecido foram coradas com hematoxilina de Mayer. Como controles positivos, 
foram utilizados espécimes de carcinoma de ovário humano para as reações com APE-
1. Controles negativos foram realizados omitindo o anticorpo primário no protocolo 
descrito acima Todas as lâminas foram digitalizadas em imagens de alta resolução 
usando um scanner digital (Pannoramic MIDI II, 3DHISTECH, Budapeste, Hungria) e as 
imagens foram visualizadas pelo software Pannoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH 
Kft.29-33, Budapeste, Hungria). A imunoexpressão de APE-1 foi analisada 
quantitativamente nas células parenquimatosas dos ameloblastomas e no revestimento 
epitelial dos ceratocistos odontogênicos. Adaptando a metodologia utilizada por Zhang 
et al. (2018), as cinco áreas de maior imunorreatividade para anti-APE-1 foram 
selecionadas ao longo do componente epitelial. Esses cinco campos foram fotografados 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2456 

 

digitalmente com uma ampliação de 400×, cada campo correspondendo a uma área de 
0,0998 mm2 e as imagens foram transferidas para o software ImageJ® (Processamento 
e Análise de Imagens em Java, Instituto Nacional de Saúde Mental, Bethesda, Maryland, 
EUA). EUA). Células imunocoradas e negativas foram contadas em cada campo 
fotografado, e a porcentagem de células positivas em relação ao número total de células 
contadas foi estabelecida para cada anticorpo. Análise dos dados Os dados obtidos 
foram digitados em planilhas eletrônicas no software Excel e posteriormente analisados 
descritivamente. Os resultados foram analisados usando o programa IBM SPSS 
Statistics 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EUA). A estatística descritiva foi utilizada para 
caracterização da amostra. Os percentuais de imunopositividade foram submetidos à 
análise de distribuição por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, que revelou ausência 
de distribuição normal. Assim, os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis (KW) e 
Mann-Whitney (U) foram realizados para comparar as porcentagens medianas de 
imunorreatividade entre os grupos de lesões. O nível de significância para todos os 
testes estatísticos foi estabelecido em 5% (p ≤ 0,05). 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo contou com 236 casos analisados através de dados clínico-
radiográficos e histopatológicos, dentre eles, 97 casos de ceratocisto odontogênico e 
139 de ameloblastoma. As variáveis analisadas para ambas as lesões foram: idade, 
etnia, gênero, localização, tempo de evolução, sintomatologia, tamanho, aspecto 
radiográfico, tipo de biópsia realizada e recidiva. Além dessas, a variável se sindrômico 
ou não, somente para os casos de ceratocisto odontogênico. O ceratocisto 
odontogênico é um cisto de desenvolvimento epitelial dos maxilares derivado do órgão 
do esmalte ou da lâmina dental, que corresponde, aproximadamente, a 11% de todos 
os cistos maxilares. Essa lesão comumente acomete a maxila e mandíbula, e podendo 
apresentar grande volume, porque possui significante poder de expansão, extensão 
dentro dos tecidos adjacentes e rápido crescimento (ACIOLE, et al. 2010). Quanto a 
localização, em nosso estudo a mais acometida foi a mandíbula (74 casos), seguida da 
maxila (9 casos) e por fim da lesão em maxila e mandíbula simultaneamente (2 casos), 
o que corrobora os estudos de diversos autores, como o de Chrcanovic e Gomes (2016) 
sobre o maior acometimento em mandíbula. Quanto à variável idade, pôde-se observar 
que a faixa etária mais acometida foi entre a segunda e terceira décadas de vida, 
corroborando os estudos de Gomes et al. (2017), onde a idade média de acometimento 
foi de 32,1 anos. No entanto, determinada lesão pode acometer diversas faixas, 
exemplo disso é o acometimento nos dados estudados em pacientes abaixo de 20 anos 
e acima de 60 anos. Com relação à etnia, a raça branca foi a mais acometida (51 casos) 
seguida da parda (27 casos). No gênero, foi observada uma ocorrência relativamente 
igual em ambos os sexos, com discreta tendência para o sexo masculino (48 casos), o 
que corroborou os estudos de Chrcanovic et al. (2016), em que a tendência seria pelo 
sexo masculino. No que diz respeito à sintomatologia, observa-se preponderância para 
lesão assintomática (33 casos), o que concorda com o trabalho de Souza et al. (2010). 
O tamanho desta lesão variou de milímetros a maiores que centímetros, com maior parte 
dos casos (13), com tamanho entre 1-3 cm. Em relação ao aspecto radiográfico, 
observa-se uma relativa equidade entre os aspectos unilocular (24 casos) e multilocular 
(23 casos). Embora os estudos de Pinheiro et al. (2010), apontam para o aspecto 
unilocular ser mais prevalente. Contudo, em 17 casos não foi especificado o aspecto, 
se unilocular ou multilocular, o que poderia interferir nos resultados da pesquisa. Quanto 
à recidiva, o estudo mostrou que em 93 casos de ceratocisto odontogênico não houve 
recidiva, seguido de 4 casos onde a recidiva foi observada e 4 casos sem informações 
suficientes. Por fim, no que diz respeito a seu caráter sindrômico, observou-se que 
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apenas 2 casos dentre todos analisados estavam relacionados com a síndrome do 
Carcinoma Nevoide Basocelular. O ameloblastoma constitui uma neoplasia intra-óssea 
de grande interesse, devido à frequência com que é relatada em diversos estudos e a 
capacidade que possui em invadir agressivamente a região maxilofacial podendo deixar 
sequelas mutilantes (BARROS, et al. 2007). Quanto à variável idade pôde-se observar 
que a faixa etária mais acometida foi entre a segunda e terceira décadas de vida, 
corroborando com os estudos de Muniz et al. (2014), onde afirma que a faixa etária mais 
acometida permeia entre segunda e terceira décadas de vida e entre terceira e quarta. 
Porém, este tumor pode acometer diversas faixas, como exemplifica o presente estudo 
com casos de acometimentos abaixo de 20 anos e acima de 60 anos. A raça branca foi 
a mais acometida (67 casos) seguida da parda (25 casos). No gênero foi observada 
uma ocorrência relativamente igual em ambos os sexos, com discreta tendência para o 
sexo feminino (68 casos), o que se contrapôs aos estudos de Pires et al. (2015), em que 
a tendência seria pelo sexo masculino. Quanto à localização, a mais acometida com 
grande vantagem foi a mandíbula (105 casos), corroborando os estudos de Muniz et al. 
(2018). No que concerne a sintomatologia, observa-se preponderância para lesão 
assintomática (68 casos), o que corrobora o trabalho de Pires et al. (2014). O tamanho 
desta lesão variou de milímetros a maiores que 10 centímetros, com maior parte dos 
casos (28), com tamanho entre 1-3 cm. No que diz respeito ao aspecto radiográfico, 
observa-se que o aspecto multilocular obteve a maioria dos casos (34), o que afirma 
também nos estudos de Pires et al. (2014) e Costa et al. (2018). Porém em 35 casos 
não foi especificado o aspecto, se unilocular ou multilocular, o que poderia interferir nos 
resultados da pesquisa. Quanto à recidiva, o estudo mostrou que em 109 casos de 
ameloblastoma não houve recidiva, seguido de 20 casos que a recidiva foi observada. 
Na análise da expressão de APE-1 nos ameloblastomas revelou uma maior 
imunoexpressão dessas proteínas na camada periférica / ameloblástica e nas áreas 
sólidas. No revestimento epitelial dos ceratocistos odontogênicos, observou-se uma 
expressão variada para estas proteínas, sem padrão particular de distribuição nas 
diferentes camadas celulares. Todos os ceratocistos odontogênicos revelaram 
imunoexpressão nuclear APE-1 no revestimento epitelial e 29 casos de ameloblastoma 
(96,66%) exibiram expressão nuclear desta proteína no componente epitelial. A 
imunoexpressão citoplasmática foi observada apenas em 6 casos de ceratocisto 
odontogênico (20%) e em nenhum caso de ameloblastoma. A imunoexpressão nuclear 
foi observada em 27 ameloblastomas (90,0%) e em 28 ceratocistos odontogênicos 
(93,33%). Observou-se uma expressão nuclear significativamente maior de APE-1 
nuclear nos ceratocistos odontogênicos em comparação com os ameloblastomas (p = 
0,001). 
 
Conclusão 
 
Os resultados deste estudo sugerem um potencial envolvimento da proteína APE-1 na 
patogênese das lesões odontogênicas epiteliais benignas, com destaque para aquelas 
com comportamento biológico mais agressivo. O ceratocisto odontogênico e 
ameloblastoma destacam- se entre lesões que acometem os ossos gnáticos. Desse 
modo, é imprescindível que o Cirurgião-Dentista conheça e análise as características 
dessas patologias, a fim de propiciar um diagnóstico correto e precoce, adequado 
tratamento e o mais favorável prognóstico para essas lesões. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DISPERSÕES SÓLIDAS COM 

ÁCIDO FERÚLICO 

Resumo 

Ácido ferúlico ou ácido 4-hidroxi-3-metoxicinâmico (AF) é um antioxidante fenólico 
encontrado em altas concentrações em plantas, como no farelo de arroz e de milho. 
Possui atividades importantes já descritas e reconhecidas na literatura. Porém, sua 
aplicação terapêutica é limitada devido a baixa solubilidade aquosa e pela instabilidade 
da molécula, que pode decompor-se em produtos inativos pela fotoxidação, este 
problema pode ser solucionado através da obtenção de dispersões sólidas, por meio do 
uso de polímeros que geralmente melhoram a solubilidade e promovem aumento na 
taxa de dissolução. Para obtenção das dispersões sólidas (DS), foi realizado uma curva 
de solubilidade com os polímeros e posteriormente utilizou-se os métodos de 
malaxagem e rotaevaporação. Utilizou-se para caracterização físico química das DS as 
técnicas de DRX, DSC, TG, MEV, FTIR, como também se efetuou a quantificação 
dessas. Os resultados demonstraram que o Soluplus® apresentou melhor solubilidade, 
assim como, as análises físico-químicas expõem que há uma interação do AF com o 
Soluplus® que promove um processo de amorfização, mas sem perder a identidade do 
AF, sendo verificado pela diminuição das reflexões cristalinas no difratograma e 
desaparecimento do pico de fusão nas curvas do DSC, como também, uma proteção do 
fármaco analisado nas curvas do TG as quais apresentam uma menor degradação para 
as dispersões sólidas. Ademais, no que diz respeito a quantificação tem-se 5,64 mg/ 
10mg de malaxado e 4,91 
 
Palavras-chave: Ácido ferúlico, Dispersão Sólida, Soluplus® 

TITLE: Characterization of Ferulic Acid solid dispersion 

Abstract 
Ferulic acid or 4-hydroxy-3-metoxicinamic acid (AF) is a phenolic antioxidant found in 
high concentrations in plants, such as rice bran and maize. It has important activities 
already described and recognized in the literature. However, its therapeutic application 
is limited due to low aqueous solubility and the instability of the molecule, which may 
decompose in inactive products by photoxiidation, this problem can be solved by 
obtaining solid dispersions, by means of use of polymers that generally improve solubility 
and promote increased dissolution rate. To obtain solid dispersions (DS), a solubility 
curve was performed with the polymers and the methods of Malaxing and 
Rotaevaporation were subsequently used. The techniques of DRX, DSC, TG, SEM, 
FTIR, as well as the quantification of these, were used for chemical physical 
characterization of DS. The results showed that Soluplus® presented better solubility, 
as well as the physicochemical analyses expose that there is an interaction of PA with 
Soluplus® that promotes a process of amorphization, but without losing the identity of 
AF, being verified by Reduction of crystalline reflections in the Diffractogram and 
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disappearance of the peak fusion in the DSC curves, as well as a protection of the drug 
analyzed in the TG curves, which present a lower degradation for solid dispersions. 
Furthermore, with regard to quantification, 5.64 mg/10mg of malaxate and 4.91 mg/10 
mg of rotaevaporated have been reported. Therefore, it is con 
 
Keywords: Ferulic Acid, Solid Dispertion, Soloplus® 

Introdução 

Ácido ferúlico ou ácido 4-hidroxi-3-metoxicinâmico (AF) é um antioxidante fenólico 
encontrado em altas concentrações em plantas, principalmente no farelo de arroz e de 
milho. Possui atividade neuroprotetora, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, 
antidiabética, anticarcinogênica, anti-envelhecimento, protetora de radiação UV e 
radioprotetora. Estudos demonstraram seu potencial terapêutico na doença de 
Parkinson, hipóxia, doença de Alzheimer, cardiomiopatia e manutenção da matriz 
óssea. Estes efeitos são atribuídos a sua elevada capacidade antioxidante (PANWAR 
et. al, 2016; GHOSH et al, 2017; DE PAIVA et al., 2013). O AF e seus compostos 
relacionados estruturalmente vêm sendo amplamente estudados, com aplicação na 
área alimentícia, farmacêutica e cosmética (GRAF, 2010; SOHN & OH, 2003). 
Considerando suas propriedades físico-químicas e biológicas, o ácido ferúlico apresenta 
solubilidade aquosa de 6,63 mg.dL–1 em pH 7,2 (SAIJA et al., 2000), uma meia-vida de 
42 min (ZHAO, 2008) e um coeficiente de partição octanol/água (logp) de 1,67 
(ROLEIRA, 2010). 

Sua aplicação terapêutica é limitada devido a baixa solubilidade aquosa e pela 
instabilidade da molécula, que pode decompor-se em produtos inativos, induzidos pela 
luz e/ou oxidação (MONTI et al., 2011). Sua fotossensiblidade resulta na conversão 
parcial do isômero E para Z (ANSELMI et al., 2008). Além disto, segundo estudos 
realizados por Zhao; Egashira; Sanada (2004) apenas um pequeno percentual de AF, 
administrado por via oral, não modificado (9-20%) foi encontrado no plasma humano. 
Sua baixa biodisponibilidade conduz a um efeito mínimo in vivo por administração oral 
(WANG et al., 2011). 

Este problema pode ser solucionado através da obtenção de dispersões sólidas, que 
consiste na dispersão de um componente farmacologicamente ativo em um carreador 
polimérico, obtendo-se geralmente melhor solubilidade e aumento na taxa de 
dissolução. Além disto, este método com foco no incremento de solubilidade também é 
capaz de aumentar a estabilidade físico-química de fármacos (JANSSENS et al., 2008; 
LIMA et al., 2008; LI et al., 2011). 

Diante da necessidade em otimizar o potencial terapêutico do ácido ferúlico, de forma a 
preservar suas atividades biológicas e aumentar sua biodisponibilidade, torna-se 
relevante o uso de obtenções capazes de estabiliza-lo. Nesse sentido, a obtenção de 
dispersões sólidas pode ser uma estratégia viável e promissora para a busca de melhor 
estabilidade físico química e biodisponibilidade. 

 
Metodologia 

 

2.2 METODOLOGIAS 
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2.2.1 Diagrama de solubilidade de fases com polímeros 

Adicionou-se 10 mL de solução aquosa (utilizando água Milli-Q) dos polímeros em 
concentrações crescentes (0%; 0,1%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1,0%). Em específico 
para o HPMC devido a sua menor solubilidade em água as concentrações testadas 
foram 0%; 0,1%; 0,2%; 0,4%. 

As soluções ficaram sob agitação durante 24 hrs, protegidos da luz e após esse 
procedimento as mesmas foram filtradas e analisadas em UHPLC-DAD, utilizando 
método previamente validado. 

2.2.2 Determinação da Energia Livre de Gibbs 

Utilizou-se os valores da energia livre de Gibbs para calcular a espontaneidade do 
processo de solubilização do fármaco nas soluções aquosas. 

A partir da equação: 

R= constante universal dos gases perfeitos (8.314472 J.K-1.mol-1) 

T = Temperatura em Kelvin 

Sc = solubilidade do AF em determinada concentração do carreador 

So = concentração do AF na ausência do polímero 

2.2.3 Obtenção das dispersões sólidas 

2.2.3.1 Malaxagem 

O AF e os respectivos polímeros selecionados no estudo de solubilidade foram pesados 
na proporção (1:1 p/p) e homogeneizados com gral e pistilo, em seguida adicionou-se 
10% do volume do peso total a solução etanol: água (50:50 v/v) até a formação de uma 
massa úmida, como pasta. Esta foi levada a estufa por aproximadamente 24h a 50°C ± 
2°C. 

2.2.3.2 Rotaevaporação 

O AF e os respectivos polímeros foram pesados na proporção (1:1 p/p) e dissolvidos 
numa solução etanol:água (50:50 v/v) seguido por evaporação sob vácuo a 45°C ± 1° 
utilizando o rotaevaporador a 150rpm até a completa secagem. 

2.2.3.3 Quantificação das dispersões sólidas 

Foi utilizado cromatógrafo Shimadzu ® equipado com duas bombas modelo LC-20AD, 
injetor automático SIL-20-AHT, forno para coluna CTO-20ª, dector com comprimento de 
onda variável UV/Vis modelo SPD-20ª, controlador CBM-20A, integrador automático 
computadorizado com software LC Solution®. Sendo utilizado coluna C18 SHIM-PACK 
XR-ODS (d.i. 3,0 mm X 50mm, 2µm), a fase móvel constituída de ACN: água acidificada 
com ácido acético 2% (88:12 v/v), no modo isocrático. As análises foram executadas 
em temperatura do forno a 30°C, com fluxo da fase móvel a 0,25 mL.min-1, volume de 
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injeção de 1 µL e comprimento de onda a 322 nm. No mais, foi preparado soluções das 
amostras preparadas diluindo-se as dispersões sólidas obtidas, como também, ácido 
ferúlico puro em etanol:água (50/50 v/v). 

2.2.3.4 Eficiência de incorporação 

Considerando os resultados obtidos pela quantificação do ácido ferúlico, utilizou-se a 
equação 2 para obter a eficiência de incorporação com base nas massas de AF 
incialmente adicionada e o valor desta, presente nas dispersões sólidas obtidas. 
(NADAL, 2016) 

(Equação 2). 

2.2.4 Caracterização das dispersões sólidas 

2.2.4.1 Análise térmica 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foi realizada em Shimadzu® modelo DSC-
50, pesando-se aproximadamente 2,0 mg da amostra em cadinho de alumínio 
hermeticamente fechado, sob atmosfera de nitrogênio, fluxo do gás de purga de 100 
mL.min-1, razão de aquecimento de 10° C.min-1 com temperatura final de 300°C. As 
análises Termogravimétricas (TG) foram realizadas em termobalança Shimadzu® 
modelo DTG-60H, amostras de aproximadamente 5,0 mg foram pesadas em cadinho 
de alumina, sob atmosfera de nitrogênio, fluxo do gás de purga de 50 mL.min-1, razão 
de aquecimento de 10° C.min-1, com temperatura final de 900°C. A análise das curvas 
obtidas foi realizada utilizando software TA Analysis. 

2.2.4.2 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

Os componentes isolados e as dispersões obtidas foram caracterizadas por FTIR, 
utilizando espectrômetro Shimadzu, modelo IR Prestige-21. Os espectros foram obtidos 
com resolução espectral de 4 cm-1 e 20 varreduras na região de 400 a 4000 cm-1. 

2.2.4.3 Difração de raios-X 

A caracterização cristalina e perfil cristalino das dispersões foram obtidos em 
difratômetro Bruker, modelo D2 Phaser, utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) com um 
filtro de Ni, na variação de 10-70° (2θ), com passo de 0,02º, corrente de 10 mA, voltagem 
de 30kV, utilizando um detector Lynxeye. 

2.2.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As amostras foram submetidas a metalização com ouro e depois montadas em stubs de 
alumínio usando fita de dupla face. Posteriormente foram analisadas por microscopia 
eletrônica de varredura de alta resolução. As imagens eletrônicas secundária foram 
adquiridas com uma tensão de aceleração entre 5 e 10 kV. Imagens de elétrons de 
retrodifusão sendo realizadas com uma tensão de aceleração de 15 kV. 

 
Resultados e Discussões 
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3.1 Estudo de solubilidade dos polímeros 

O objetivo dessas análises é observar a influência dos polímeros na solubilidade do 
ácido ferúlico de acordo com o aumento da concentração dos carreadores nas soluções. 
Esses resultados podem ser analisados conforme o gráfico obtido mediante estudos 
realizados em UHPLC, no qual, é importante verificar a linearidade crescente das curvas 
que cada polímero apresentou de acordo com a concentração utilizada e a porcentagem 
de solubilização para o ácido ferúlico em solução. 

Conforme a figura 1, pode-se perceber que o copolímero Soloplus® apresentou um 
melhor incremento da solubilidade para o fármaco, do Kollidon®, apresentando o triplo 
da solubilidade inicial 

Figura 1 – Curvas do diagrama de solubilidade com os polímeros 

FONTE: O autor (2019) 

Ademais, vale salientar, a importância da avaliação da energia livre de Gibbs sobre 
essas soluções preparadas, correlacionando a espontaneidade no processo de 
solubilização. No geral, sabe-se que quanto ∆G° < 0 maior é o incremento da 
solubilidade pelos polímeros de acordo com o aumento de suas concentrações, 
portanto, quanto mais negativo o resultado melhor será o efeito solubilizante dos 
carreadores (PATEL et al., 2008). 

Consoante a isso, pode-se perceber que o Soluplus também apresentou a energia livre 
de Gibbs mais negativa na concentração de 1%, e que foi proporcional ao aumento da 
concentração, conforme demonstra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Energia livre Gibbs para cada concentração de polímeros 

FONTE: O autor (2019) 

Resultados semelhantes aos obtidos podem ser vistos no trabalho desenvolvido por 
Alves (2010), tendo como o melhor polímero nesse caso o PVP K30 tendo apresentado 
o aumento do coeficiente angular proporcional a melhor solubilidade em concentração 
a 1%, assim como, dentre os polímeros avaliados foi o que demonstrou energia livre de 
Gibbs mais negativa. Logo, esse resultado é semelhante ao apresentado pelo Soluplus 
apresentando-se como o copolímero hidrofílico que agregou maior solubilidade ao ácido 
ferúlico o qual foi selecionado para demais análises realizadas no presente trabalho. 

3.2 Difração de Raio X (DRX) 

A difração de Raio X é uma das técnicas bastante utilizadas para o desenvolvimento e 
análise de produtos farmacêuticos, sendo possível a partir desta a mensuração da 
cristalinidade de um material, por meio do gráfico o qual apresenta a relação entre a 
intensidade das reflexões cristalinas e o ângulo de difração utilizado. Logo, materiais 
cristalinos apresentam reflexões bem definidas s e intensas, enquanto aqueles que não 
demostram nenhum ou com baixa intensidade são considerados como substâncias 
amorfas. (CHADHA; BHANDAI, 2018). Tendo em vista essa importância, foi analisado 
o comportamento do AF isolado, do polímero utilizado – Soluplus e também das duas 
dispersões sólidas desenvolvidas pelos dois métodos aplicados. 
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Com base no gráfico obtido, pode-se constatar que o AF mostra um comportamento de 
substância cristalina, com reflexos de alta intensidade em 9,1º, 12,8º, 15,7º, 17,3º, 26,4º, 
29,3º, assim como vários outros de menor intensidade a 10,5º, 21º, 24,5º, 31,5º , 34,7 
°, 36,1 °, 39 °, 44,6 ° e 64,5 °, resultados semelhantes foram demonstrados no estudo 
por Wang et al 2010. 

Quando analisa-se os difratogramas das dispersões sólidas obtidas, Fig 2, seja por 
malaxado ou rotaevaporação, pode-se denotar que há uma redução da intensidade das 
reflexões cristalinas do AF até mesmo o desaparecimento de alguns deles, podendo-se 
inferir que há um processo de amorfização envolvido por meio das metodologias 
aplicadas e o envolvimento com o polímero, o que consequentemente pode melhorar a 
solubilidade da substância em análise. 

Figura 2- Difratogramas por DRX do ácido ferúlico, dispersões sólidas por malaxagem 
e rotaevaporação e Soluplus® 

FONTE: O autor (2019) 

3.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia está correlacionada com a absorção da energia eletromagnética pelas 
moléculas, sendo que a depender das diferentes estruturas químicas e concentração de 
cada moléculas, estas irão conferir diferentes absorções energéticas. Logo, torna-se 
capaz de caracterizar, quantificar e identificar diferentes substâncias por essa técnica 
(BRASIL, 2010). Além disso, a técnica de FTIR é bastante utilizada para analisar 
substâncias sólidas por se tratar de uma técnica não destrutiva, com possibilidade de 
inferir-se informações químicas e exigir pouca quantidade de material (DA SILVA et al., 
2016). 

A figura 3 demonstra o resultado do espectro para o AF, soluplus, assim como, a 
interação desses obtidas pelas técnicas de malaxagem e rotaevaporação. No que diz 
respeito ao espectro do ácido ferúlico pode-se observar uma banda próxima a 3400 cm-
1 que representa o grupo hidroxila, outra banda na faixa de 2840 cm-1, que representa 
o estiramento assimétrico do grupo C-H. Três bandas características em 1690,1520 e 
1420 cm-1 que correspondem, respectivamente, ao grupo carbonil conjugado ao anel 
aromático, assim como, as duas últimas são bandas relacionadas ao núcleo aromático 
do AF (MATHEW;ABRAHAM, 2007; NADAL, 2016) 

Analisando o espectro para o Soluplus®, observa-se a ocorrência de picos declarados 
na literatura, como a banda entre 3400 e 3450 cm -1, representando ao grupo hidroxila, 
a ligação C-H aromática, próximo a 2900 cm-1, em 1700 cm-1 o aparecimento da banda 
que corresponde estiramento da carbonila que refere-se ao acetato de vinil, estiramento 
C=O correspondendo ao caprolactama vinil na faixa de 1630 cm-1 e a banda em 1470 
cm-1, aproximadamente, referente ao estiramento da ligação C-O-C. (MILOVANOVIC, 
2019). 

Os espectros obtidos para as dispersões sólidas obtiveram espectros com bandas de 
absorções nas mesmas faixas dos compostos isolados, porém em menor intensidade 
que pode ter decorrido da interação do AF com o Soluplus® mediante as técnicas de 
obtenções utilizadas. 

Figura 3 – Espectros FTIR para ácido ferúlico, Soluplus, Malaxado e Rotaevaporado 
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FONTE: O autor (2019) 

3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Essa técnica permite a caracterização da morfologia de superfícies, principalmente, de 
materiais sólidos, vale ressaltar que esta não possibilita nenhuma informação sobre a 
estrutura físico química da substância em análise (CHADHA; BHANDARI, 2014). 

Logo, com base nesse conceito, realizou-se análises das fotografias do ácido ferúlico 
puro, Soluplus e das dispersões sólidas obtidas; a Fig 4a demonstra o comportamento 
cristalino do AF, como cristais do tipo agulha, corroborando com Wang et al 2012. Essa 
morfologia é percebida por substâncias que apresentam baixa solubilidade aquosa, 
devido sua estrutura bem organizada e simétrica das moléculas as quais dessa maneira 
dificultam a penetração da água. Em contrapartida, as partículas de Soluplus são 
descritas na literatura como esféricas, com aspectos livres de aglomerados e 
caracterizando-se mais como uma substância amorfa, além de apresentar-se com 
aspecto rugoso (AYYUB et al., 2019). 

As fotografias representadas nas Fig 4b e 4c, assim como, as Fig 4d e 4e demonstram 
o aspecto das morfologias nas dispersões sólidas obtidas pelas técnicas de 
rotaevaporação e malaxagem, respectivamente. Analisando-as é possível observar que 
os cristais do AF estão dispersos na malha polimérica do Soluplus inferindo-se que a 
partir desses métodos aplicados a taxa de solubilidade do fármaco será melhor como 
também sua dissolução, além disso, esse resultado corrobora com os demonstrados 
pelo DRX e FTIR. Franke (2013), obteve resultados semelhantes em preparações de 
dispersões sólidas com ácido ferúlico e Polaxamer 407, como também, Shamma e 
Basha (2012) com obtenções de Caverdilol e Soluplus. 

Figura 4 (a): MEV do ácido ferúlico puro com aumento de 500x; (b) e (c): Fotografias em 
aumento de 4.0 K e 8.0 K, respectivamente, do método rotaevaporação; (d) e (e): 
Fotografias em aumento de 4.0 K e 8.0 K , respectivamente, do método malaxagem 

3.5 Análises Térmicas 

3.5.1 Calorimetria Exploratória Diferencial 

De acordo com o termograma do AF (Fig. 5B) obtido esse apresenta dois eventos 
importantes, sendo o primeiro relacionada ao evento de fusão característicos de 
substância cristalina, tendo como temperatura de fusão em 174,62 °C, com Tonset em 
173,10 °C e Tendset em 178,63 °C e ∆H = 166,68 J/g, estando esse resultado 
condizente com o descrito na literatura pela Farmacopeia Japonesa, a qual aceita 
temperaturas de fusão para esse fármaco entre 173 e 176°C. Ademais, o segundo 
evento endotérmico observado está relacionado com a degradação do AF relacionada, 
principalmente ao processo de oxidação, que tem como Tonset 188,61°C e Tendset 
247,78°C, sendo a temperatura do pico em 237,41°C. Resultados semelhantes são 
apresentados por Bezerra et al. 2016. Já o Soluplus® (Fig.5A) apresenta um evento 
endotérmico com Tonset em 81,1°C e Tpico em 73,5°C relacionado a desidratação do 
copolímero. 

A respeito das curvas apresentadas pelas dispersões sólidas obtidas pelo malaxado 
(Fig.5D) e rotaevaporado (Fig.5C), pode-se destacar que ambas não apresentam o pico 
de fusão apresentado pelo AF isolado, inferindo-se de um processo de amorfização que 
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pode decorrer da interação com o Soluplus® que tem característica amorfa. Resultados 
semelhantes foram relatados por Da Silva Júnior et al. 2017. 

Ademais, esse resultado corrobora com o revelado pelo DRX, no qual expressa também 
um processo de amorfização decorrente da diminuição das reflexões cristalinas do AF 
mediante interação do fármaco com o Soluplus®. 

Fig 5. Curvas de DSC para (A) Soluplus®; (B) Ácido Ferúlico; (C) Rotaevaporado; (D) 
Malaxado 

FONTE: O autor (2019) 

3.5.2 Análise Termogravimétrica 

Conforme apresenta a curva termogravimétrica para o AF (Fig.6B) percebe-se que há 
um evento de degradação entre 192,21 – 270,39°C com perda de massa de 83,42%, 
sendo esse resultado observado também por Bezerra et al. 2016. Vale destacar que, a 
análise foi realizada até 400°C, tendo em vista que se percebeu, previamente, que os 
principais eventos ocorrem até essa temperatura. 

Em contrapartida, analisando as curvas das dispersões sólidas obtidas pelos dois 
métodos aplicado, percebe-se que os eventos de degradação foram antecipados para 
171,34 – 239,56°C e 166,22 – 235,07°C para o malaxado e rotaevaporado, 
respectivamente (Fig.6A e Fig.6C). No entanto, a perda de massa foi significativamente 
menor sendo de 46,7% para o malaxado e 51,06% para rotaevaporado, desta forma, 
pode-se inferir que o fármaco interage com o Soluplus® corroborou para proteção do 
AF evitando dessa forma uma intensa degradação da substância. 

Fig.6. Curvas de Termogravimetria para (A) DS Malaxagem; (B) Ácido Ferúlico; (C) DS 
Rotaevaporação. 

FONTE: O autor (2019) 

3.6 Quantificação das dispersões sólidas 

O teor de ácido ferúlico nas dispersões solidas estão apresentados na tabela 2, sendo 
possível analisar que a obtenção pela técnica de rotaevaporação demonstrou um 
resultado inferior ao malaxado, consequentemente, infere-se que a EI para a técnica 
demonstrou ser superior. 

  

Tabela 2 – Quantificação em UHPLC das dispersões sólidas e eficiência de 
incorporação 

FONTE: O autor (2019) 

 
Conclusão 
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Nesse prisma de assuntos abordados pode-se concluir que as dispersões sólidas 
obtidas pelos métodos de obtenções utilizados proporcionaram um processo de 
amorfização, sendo observado pelas análises físico-químicas realizadas, destacando 
principalmente a malaxagem que se observa com melhores resultados tanto físico 
químicos como também na incorporação do AF com o Soluplus®. Ademais, tais 
resultados corroboram para melhor estabilidade e solubilidade do AF que 
posteriormente deverá ser analisada com estudos in vitro de dissolução. 

Não obstante, vale destacar a importância do desenvolvimento de inovações 
farmacêuticas como apresentada nesse estudo, a fim de promover novas fontes 
terapêuticas no futuro. 
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Figura 1 – Curvas do diagrama de solubilidade com os polímeros 

 

 

Tabela 1 – Energia livre Gibbs para cada concentração de polímeros 
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Figura 2- Difratogramas por DRX do ácido ferúlico, dispersões sólidas por malaxagem 
e rotaevaporação e Soluplus® 
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Figura 3 – Espectros FTIR para ácido ferúlico, Soluplus, Malaxado e Rotaevaporado 

 

 

Figura 4 MEV do ácido ferúlico e disperso 
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Fig 5. Curvas de DSC para (A) Soluplus®; (B) Ácido Ferúlico; (C) Rotaevaporado; (D) 
Malaxado 
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Fig.6. Curvas de Termogravimetria para (A) DS Malaxagem; (B) Ácido Ferúlico; (C) DS 
Rotaevaporação. 
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TÍTULO: Avaliação da utilização de biofilmes comestíveis na conservação de frutos 

Resumo 

As perdas significativas na produção e pós-colheita de frutos e hortaliças favorece o uso 
de revestimentos comestíveis biodegradáveis que preservam a qualidade desses 
produtos. Objetivou-se avaliar o efeito de biofilmes comestíveis à base de quitosana e 
argilomineral na conservação do melão minimamente processado, armazenado sob 
refrigeração. Foram realizadas análises microbiológica e física dos frutos em períodos 
distintos de armazenamento, com dois grupos de amostras de melão, controle (sem 
revestimento–MMP-C) e tratamento (revestido com quitosana 1,5% e bentonita–MMP-
R). As amostras apresentaram crescimento elevado de mesófilos desde o primeiro dia, 
provavelmente devido a falhas no processamento do fruto, nos MMP-C permaneceu 
constante até D3, com aumento significativo no D5 até o final do armazenamento. Em 
MMP-R houve crescimento significativo a partir do D3, mantendo-se até D5, com novo 
aumento significativo no D7, porém com crescimento sempre menor que o controle 
mostrando a capacidade do revestimento controlar a multiplicação microbiológica. 
Houve uma diminuição significativa da firmeza na amostra MMP-C a partir do D3. Nos 
frutos MMP-R a firmeza foi menor que MMP-C no início, mas a partir do D3 aumentou 
e se manteve até o final do armazenamento. O biofilme à base de quitosana e bentonita 
foi eficaz na conservação do melão minimamente processado. Porém, é necessário 
revisão do fluxograma de processamento mínimo do melão com o intuito de garantir a 
segurança do produto. 
 
Palavras-chave: revestimento, quitosana, argilominerais, melão, minimamente 

processado 

TITLE: EVALUATION OF THE USE OF EDIBLE FRUIT CONSERVATION 

Abstract 
The significant losses in fruit and vegetable production and postharvest favors the use 
of biodegradable edible coatings that preserve the quality of these products. The 
objective of this study was to evaluate the effect of edible biofilms based on chitosan and 
clay minerals on the conservation of minimally processed melons stored under 
refrigeration. Microbiological and physical analysis of the fruits were performed in 
different storage periods, with two groups of melon samples, control (uncoated – MMP-
C) and treatment (coated with 1.5% chitosan and bentonite – MMP-R). Samples showed 
high growth of mesophiles from day one, probably due to fruit processing failures, in 
MMP-C remained constant until D3, with significant increase in D5 until the end of 
storage. In MMP-R there was significant growth from D3, remaining until D5, with a 
significant new increase in D7, but with growth always smaller than the control showing 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2477 

 

the ability of the coating to control microbiological multiplication. There was a significant 
decrease in firmness in the MMP-C sample from D3. In MMP-R fruits the firmness was 
lower than MMP-C at the beginning, but from D3 it increased and remained until the end 
of storage. Chitosan and bentonite based biofilm was effective in conserving the 
minimally processed melon. However, it is necessary to review the minimum melon 
processing flowchart in order to ensure product safety. 
 
Keywords: coating, chitosan, clay minerals, melon, minimally processed. 

Introdução 

Frutas e hortaliças são altamente perecíveis, uma vez que possuem alto teor de água 
em sua constituição química, atividade de agentes fitopatogênicos e da senescência 
natural. Tais fatores acarretam uma vida pós-colheita curta, bem como perdas 
qualitativas, quantitativa e perdas econômicas, consequentemente. Para que o tempo 
de conservação seja elevado e ocorra diminuição das perdas pós-colheita mantendo-as 
conservadas é importante o conhecimento bem como a utilização das práticas 
apropriadas de manuseio ao longo das fases de colheita, pós-colheita, armazenamento, 
transporte, distribuição, comercialização e consumo (FREITAS-SILVA et al., 2013). 

Nos países em desenvolvimento, cerca de 30 a 40% de toda a produção é perdida nas 
etapas de pós-colheita, processamento e distribuição, representando um desperdício de 
recursos utilizados na produção, como terra, água, energia e insumos (GUSTAVSSON 
et al., 2015). No cenário brasileiro, aproximadamente 30% de toda a produção nacional 
não chega ao consumidor final, isso justifica o título do Brasil ser um dos dez países que 
mais desperdiçam alimentos (FAO, 2012). 

O processamento de frutos representa uma tecnologia em ascensão no mercado, em 
virtude de uma crescente demanda mundial pelo consumo de alimentos in natura, 
saudáveis e convenientes (ALVES et al., 2000; FUNDO et al., 2015). Contudo, a 
qualidade e o tempo útil de frutas minimamente processadas são diminuídas em virtude 
do processo de senescência, crescimento microbiano e perda de água, gerados pelo 
descascamento e corte (CHIUMARELLI et al., 2011; PIZATO et al., 2015). 

A perda da inteireza do fruto no decorrer das operações de processamento mínimo 
contribui para o aumento na velocidade das alterações fisiológicas e liberação de 
exsudato rico em nutrientes para o desenvolvimento de fungos e bactérias deteriorantes, 
além de facilitar contaminação por meio da manipulação sob condições inadequadas, 
diminuindo, desta forma a qualidade e o tempo útil do produto, podendo o mesmo 
representar um risco à saúde do consumidor. Portanto, com o intuito de preservar a 
qualidade dos produtos, técnicas apropriadas de conservação devem ser adotadas 
(VILAS BOAS, 2004). 

A aplicação de biofilmes em alimentos diminui o uso de materiais sintéticos que 
colaboram para contaminação ambiental, ao mesmo tempo em que propiciam o uso 
ecológico de resíduos agroindustriais, representando uma alternativa de embalagem 
ambientalmente amigável (biodegradável) (ALDANA et al., 2014), além de melhorar a 
qualidade de alimentos frescos, estendendo a sua vida útil (ROSIDA, SUDARYATI, 
YAHYA, 2018). 

Nas últimas décadas, pesquisadores e cientistas utilizaram a quitosana em diversas 
aplicações, como na indústria alimentícia (GUPTA et al., 2018). Revestimentos 
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comestíveis de quitosana obtidos a partir da dissolução ácida de quitosana possuem 
numerosas propriedades físico-químicas e biológicas desejáveis (MUJTABA et al., 
2019) devido às suas características biodegradáveis, não tóxicas, formadoras de filme 
e antimicrobianas (HOMEZ-JARA et al., 2018). Este biopolímero tem sido 
tradicionalmente usado para melhorar a aparência dos alimentos e manter a qualidade 
destes (LIMCHOOWONG et al., 2016), além de ser uma das tecnologias potenciais para 
garantir a segurança microbiológica dos alimentos (MELO et al., 2018). Desta forma, a 
tecnologia de revestimento comestível é um método alternativo na conservação de 
frutas em condição de pós-colheita, especialmente as minimamente processadas. 

A qualidade de frutos depende de vários fatores, entre os quais se destacam as 
propriedades sensoriais e microbiológicas, muitas dessas relacionadas com o 
armazenamento e a comercialização. Diante do exposto, este trabalho tem como 
objetivo avaliar o efeito do filme comestível à base de quitosana e argilominerais na 
conservação pós-colheita do melão minimamente processado, armazenado nas 
condições de refrigeração. 

 
Metodologia 

 

AMOSTRAS 

As amostras de melão cantaloupe (Cucumis melo L.) foram adquiridos na Central de 
Comercialização da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (CECAFES), situada 
na cidade de Natal/RN. As amostras estavam em estágio de maturação esperado para 
o comércio, com tamanho, forma e cor uniformes, livres de injúria mecânicas e sinais de 
infecção. 

Após a aquisição, os frutos foram transportados e acondicionados em caixas 
monoblocos vazadas até o Laboratório de Tecnologia de Alimentos, do Departamento 
de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde foi 
realizado o processamento mínimo. 

 

PROCESSAMENTO MÍNIMO DO MELÃO 

A Figura 1 (em anexo) mostra o fluxograma de processamento do melão utilizado no 
presente trabalho. Os frutos foram selecionados, higienizados com água corrente e 
solução de hipoclorito de sódio (200 ppm) por 15 minutos. Em seguida, os frutos 
sofreram o processamento, que inclui corte em cubos, descasque e retirada de 
sementes. Os frutos foram divididos em Melão Minimamente Processado sem 
revestimento (MMP-C) e Melão Minimamente Processado revestido com quitosana 
1,5% e bentonita 0,2% (MMP-R) e acondicionados em caixas plásticas descartáveis. 

Por sua vez, as amostras selecionadas sofreram o revestimento (MMP-R) e, juntamente 
com as amostras controle (MMP-C) foram refrigeradas (6 ºC). 
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PRODUÇÃO DO FILME À BASE DE QUITOSANA 

O filme à base de quitosana foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Departamento de Nutrição/UFRN. Os materiais utilizados foram a 
quitosana Polymar, com grau de desacetilação de 86,6% e massa molecular média, 
como polímero filmogênico; glicerol (Analytika, 99.5% pureza) como plastificante; ácido 
acético para solubilizar a quitosana e a argila bentonita como aditivo melhorador das 
propriedades de barreira. 

Após a purificação por reprecipitação, a dispersão de quitosana testada foi de 1,5% 
(GHELEJLU, ESMAIILI E ALMASI, 2016), adicionada da argila (Bentonita 0,2%). 

 

APLICAÇÃO DO FILME NOS FRUTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS 

Os frutos foram imersos em solução filmogênica, permanecendo imerso por um minuto. 
Em seguida, foram retirados da solução e suspensos para drenagem, por cerca de 1 
minuto para formação da cobertura filmogênica comestível na superfície do fruto. Os 
melões foram pesados e acondicionados em embalagens plásticas sob temperatura de 
refrigeração (6 ºC). 

Desta forma, as amostras foram divididas em dois grupos: MMP-C e MMP-R. 

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DAS FRUTAS 

Foi realizada a contagem total em placas de microrganismos aeróbios mesófilos de 
acordo com Morton (2001) com o objetivo de avaliar a produção do Melão Minimamente 
Processado. 

 

ANÁLISES FÍSICAS 

Com o objetivo de avaliar a firmeza dos frutos ao longo do período de armazenamento 
refrigerado foi realizada a análise de firmeza, utilizando um penetrômetro portátil no qual 
se mediu o grau de firmeza em newtons (N). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos foram tabulados e submetidos à estatística descritiva utilizando o 
Microsoft Excel. Para realizar a análise estatística dos dados, os pressupostos de 
normalidade foram testados segundo o teste de normalidade de Shapiro-wilk. Sendo 
assim, uma vez que os dados apresentaram distribuição normal foi realizada a análise 
de variância (ANOVA) com posterior teste de Tukey, ao nível de significância de 0,05 
(p<0,05) para verificar diferenças entre as médias. As análises foram realizadas 
utilizando o Software “Action 3.0” 
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Resultados e Discussões 
 
De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que o crescimento de mesófilos logo 
após o processamento do melão já foi elevado, evidenciando que o processamento não 
foi satisfatório quanto à segurança do produto. Nesse sentido, é importante evidenciar 
a necessidade de revisão do fluxograma de processamento mínimo do melão, adotando 
um menor tempo de exposição do fruto e devida higienização dos utensílios e mãos de 
manipuladores, além do controle de temperatura durante o processamento, de forma a 
garantir as boas práticas de manipulação e consequente segurança do produto. 

Bastos e Alves (2004) propõem um fluxograma de processamento mínimo do melão 
cantaloupe, neste é recomendado, após o corte e descascamento, uma etapa de 
enxague e drenagem que consiste em imergir os melões minimamente processados em 
uma solução sanitizante por um tempo de 60 segundos e, logo após, a drenagem é feita 
em peneiras durante três a cinco minutos, em ambiente com temperatura controlada de 
10 a 15ºC. Além do cuidado maior com as boas práticas de manipulação, essa etapa 
pode ser adicionada ao cronograma, com o intuito de diminuir a carga microbiológica 
após o processamento do melão. 

O padrão de crescimento de microrganismos mesófilos é apresentado na Figura 2 (em 
anexo). A multiplicação de mesófilos na amostra MMP-C permaneceu constante até o 
terceiro dia de armazenamento refrigerado. No quinto dia apresentou um aumento 
significativo (p<0,05) no crescimento microbiológico que se manteve até o final do 
período de armazenamento. Nas amostras MMP-R foi evidenciado um aumento 
significativo no crescimento (P<0,05) a partir do terceiro dia de armazenamento e 
manteve-se até o quinto dia com novo pico de crescimento significativo (p<0,05) no 
sétimo dia. 

Observa-se ainda, que os frutos MMP-R apresentaram menor crescimento 
microbiológico que os MMP-C. Esse fato pode ser explicado pela atividade 
antimicrobiana atribuída a quitosana (PALOU et al., 2015). Um estudo anterior observou 
a qualidade de melão minimamente processado com revestimento de quitosana durante 
13 dias, nesse estudo foi visto que o revestimento de quitosana induziu a redução de 
mesófilos durante os últimos estágios de armazenamento (ORTIZ-DUARTE et al., 
2019). 

O potencial efeito de controle microbiológico do biofilme à base de quitosana e 
argilomineral observado nas amostras MMP-R contribui para o maior tempo de 
armazenamento de produtos perecíveis, como o melão minimamente processado. 

A Figura 3 (em anexo) apresenta os padrões de firmeza das amostras MMP-C e MMP-
R. É possível evidenciar que a firmeza da amostra MMP-C apresentou uma diminuição 
significativa (p<0,05) a partir do terceiro dia de armazenamento. A amostra MMP-R, 
inicialmente apresentou firmeza menor que MMP-C, talvez devido a umidade absorvida 
durante a aplicação do filme. Com 3 dias de armazenamento foi evidenciado um 
aumento significativo na firmeza, ultrapassando, inclusive a firmeza da MMP-C. Esse 
aumento se manteve até o final do período de armazenamento, provavelmente devido 
a secagem do filme na superfície do fruto, garantindo dessa forma maior resistência aos 
frutos. O trabalho realizado por Poverenov et al. (2018), mostra que após 9 dias de 
armazenamento as amostras de melão revestidos de quitosana apresentaram maior 
firmeza que os frutos não revestidos, demostrando que os revestimentos à base de 
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quitosana possuem uma boa capacidade de proteção de textura em termos de firmeza 
dos frutos 

 
Conclusão 

 
A amostra tratada com o filme de quitosana (1,5%) e bentonita (0,2%) mostrou um 
aumento na firmeza que se manteve até o final do período de armazenamento. Com 
relação ao crescimento microbiológico, a amostra tratada apresentou menor 
crescimento de mesofilos quando comparado com a amostra controle ao longo do 
período de armazenamento analisado, demonstrando que o biofilme à base de 
quitosana e argilomineral pode aumentar a validade de frutos minimamente 
processados. Entretanto, as amostras analisadas apresentaram um crescimento 
elevado de mesófilos logo após o processamento do melão, evidenciando falhas no 
processamento do fruto. Desse modo, se faz necessário a revisão do fluxograma de 
processamento mínimo do melão de forma a garantir as boas práticas de manipulação 
e consequente segurança do produto final. 
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Figura 1. Fluxograma de processamento do melão. 
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Figura 2. Crescimento de microrganismos mesófilos em amostras de melão 
minimamente processado durante o período de 7 dias. 

 

 

Figura 3. Padrão de firmeza de amostras de melão minimamente processado durante o 
período de armazenamento de 7 dias. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito antidepressivo do extrato livre e nanoencapsulado de 

Passiflora edulis forma flavicarpa 

Resumo 

 

Espécies do gênero Passiflora possuem capacidade de produzir uma grande 
diversidade de flavonoides neuroativos. No entanto, a barreira hematoencefálica limita 
a resposta neurofarmacológica in vivo destes compostos. Neste estudo, nanopartículas 
catiônicas foram projetadas para explorar suas propriedades como um novo 
nanocarreador capaz de melhorar a atividade antidepressiva do extrato seco 
padronizado das folhas de Passiflora edulis fo. flavicarpa. Formulações produzidas 
usando o polimetilmetacrilato como matriz polimérica têm suas propriedades físico-
químicas cuidadosamente monitoradas. Os efeitos antidepressivos da administração 
aguda do extrato de P. edulis (50 e 100 mg/kg) e de nanopartículas carregadas de 
extrato (5 mg/kg) foram apresentados em camundongos expostos ao teste de nado 
forçado, e revelaram que a formulação aumentou em 10 vezes a potência em 
comparação com o extrato livre, demonstrando que as nanopartículas catiônicas 
projetadas foram capazes de melhorar a eficácia de P. edulis no sistema nervoso 
central. 

 
 
Palavras-chave: antidepressivo. Passiflora. nanopartículas. fitoterápico 

TITLE: Evaluation of antidepressant effect of free and nanoencapsulated extract of 

Passiflora edulis form flavicarpa 

Abstract 

Species of the Passiflora genus have ability to produce a variety of neuroactive 
flavonoids. However, the blood brain barrier limits the in vivo neuropharmacological 
response of these compounds. In this study, cationic nanoparticles were design to 
explore their properties as a novel nanocarrier capable to improve the antidepressant 
activity of the standardized dry extract of Passiflora edulis fo. flavicarpa leaves. The 
antidepressant effects of the acute administration of P. edulis extract (50 and 100 mg/kg), 
and extract-loaded nanoparticles (5 mg/kg), were showed in mice exposed to the forced 
swimming test, and revealed that formulation increased at 10-fold the potency compared 
to free extract, demonstrating that the designed cationic nanoparticles were able to 
improve the P. edulis efficacy in the central nervous system. 
 
Keywords: antidepressant. Passiflora. Nanoparticles. herbal medicine 

Introdução 
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Passiflora edulis forma flavicarpa Degener, conhecida como maracujá-azedo ou 
maracujá-amarelo, é a espécie deste gênero mais cultivada no país, especialmente na 
região Nordeste, devido ao seu emprego principalmente no ramo alimentício[1]. De 
acordo com os resultados obtidos nos últimos trabalhos publicados com P. edulis fo. 
flavicarpa, o efeito de um extrato padronizado livre e de uma fração enriquecida em 
flavonoides e do extrato/fração nanoencapsulados demonstraram potencial ação 
antidepressiva [2]. Agregado a isto, o desenvolvimento de formulações 
nanotecnológicas a partir de matrizes vegetais funciona como uma alternativa em 
inovação terapêutica, já que o uso de nanopartículas pode aumentar a solubilidade 
aquosa, a estabilidade físico-química, biodisponibilidade e o efeito farmacológico de 
compostos de extratos vegetais [3, 4]. Devido à necessidade da busca por novas 
alternativas terapêuticas para depressão, e com o intuito de promover o 
desenvolvimento de fitoterápico com uma espécie de Passiflora cultivada no país, 
estudos com P. edulis var. flavicarpa devem ser estimulados. Diante do que foi exposto, 
o objetivo deste trabalho foi realizar os ensaios in vivo capazes de mensurar a ação 
farmacológica do extrato livre e nanoencapsulado para fo. flavicarpa. 

 
Metodologia 

 

1. Preparo de extrato e nanopartículas de extrato 

1.1. Coleta de material vegetal e preparo de extrato 

As folhas de Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Degener foram coletadas na fazenda 
Gurjaú, na cidade de Coronel Ezequiel-RN (6º23 '44.2 ”S 36º75' 10 '23.7” W) em 17 de 
maio de 2017. O espécime do material vegetal foi depositado no Herbário do 
Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte (UFERSA) sob o número 13751.6. 
O projeto tem autorização para coleta (SISBIO 5524549) e registro de acesso à 
biodiversidade brasileira para fins de pesquisa (SISGEN A618873). O material vegetal 
coletado foi seco em estufa de ar circulante a 45 ºC por 72 horas e extraído pelo método 
de turbólise em liquidificador industrial, por 5 minutos com etanol 60% na proporção de 
0.75:10 (p:v) e liofilizado. 

1.2. Preparo de nanopartículas de extrato de Passiflora edulis 

As nanopartículas foram preparadas pelo método de nanoprecipitação[5], no qual a fase 
orgânica (6 mL) contendo o polímero PMMA foi injetada na fase aquosa (14 mL), 
composta de tensoativo polimérico PVA (Poli(álcool polivinílico)) sob agitação 
magnética a 720 rpm, a 25 ºC (43,44). Para nanopartículas em branco (NPB), a solução 
de 0,75% p/v PMMA em EtOH 90% v/v foi injetada na solução aquosa de 0,25% p/v 
solução de PVA em água usando a bureta a 1,0 mL/min sob agitação magnética a 720 
rpm. A etapa de evaporação do solvente ocorreu a 30 °C evaporador rotatório (Buchi; 
Suíça). Para as nanopartículas carregadas com extrato (NPEP), [UdW1] proporções 
distintas extrato/copolímero nas razões de 1:10, 1:5 e 2:5 foram testadas, com inclusão 
do extrato na fase orgânica juntamente com PMMA. As amostras foram armazenadas 
em frascos de vidro hermeticamente fechados a 25 ºC por 24 h, antes das medições. 
Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

2. Animais. 
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O ensaio de avaliação de atividade antidepressiva no SNC foi realizado no Laboratório 
de Farmacologia Comportamental da UFRN, com camundongos linhagem Swiss 
machos provenientes do Biotério Setorial do CB-UFRN para realização dos ensaios 
pelos modelos campo aberto e natação forçada. Foram utilizados 91 animais 
distribuídos aleatoriamente em 6 grupos e as séries foram realizadas em 3 dias 
diferentes, utilizando 3-4 animais/grupo/dia, devido à variabilidade do comportamento 
animal para proporcionar maior confiabilidade aos dados. Ao final de cada experimento 
os animais eram após anestesiados com tiopental 60 mg/kg solubilizado em solução 
salina 0,9% pela via intraperitoneal e as eutanásias ocorriam por deslocamento cervical. 

3. Administração via oral por gavagem 

Os ativos administrados extrato livre (50 e 100 mg/kg) (EP), nanoparticulado (5 mg/kg) 
(NPEP) obtidos das folhas de Passiflora edulis fo. de flavicarpa, nanopartícula em 
branco (NPB) e o fármaco controle nortriptilina (Novartis Biociências S.A., São Paulo, 
Brasil)) foram solubilizados em NaCl 0,9% (solução salina) e administrados oralmente 
(v.o.) em um volume de 10 ml/kg 90 min antes de experimentos. O grupo controle 
negativo foi tratado com o mesmo volume, via de administração e utilizando o mesmo 
veículo (solução salina) empregado nos grupos tratados. 

4. Teste de Natação Forçada (FST) 

Os animais foram inseridos por 6 minutos em um cilindro de vidro transparente (24 cm 
de altura/18 cm de diâmetro) contendo 18 cm de altura preenchidos com água a 24 ± 
1°C. O tempo de imobilidade (isto é, tempo gasto na água sem fazer quaisquer 
tentativas de fuga) foi registado por um observador experiente durante os últimos 4 
minutos de uma única sessão experimental para cada animal. Após a avaliação do 
comportamento, cada animal era mantido aquecidos usando uma cama de aquecimento 
até a secagem completa e, em seguida, eram levados para as gaiolas. Os experimentos 
foram gravados em um sistema de câmera de vídeo computadorizado para gravação. 

5. Teste de Campo Aberto 

A atividade locomotora espontânea dos camundongos era medida usando campo 
aberto no aparelho (40 × 40 × 40 cm), com piso e paredes pretos, no qual cada 
camundongo era colocado no centro do campo aberto e a distância percorrida (em 
metros) registrada durante 30 minutos, através de uma câmera de vídeo interligada a 
um sistema automatizado de monitoramento de atividades (Anymaze, Stoelting Co., 
Wood Dale, EUA). O aparato era higienizado com solução de etanol a 10% após a 
avaliação comportamental de cada animal. 

6. Analise estatística 

Os resultados foram expressos como média +/- desvio padrão da média. A análise 
estatística será realizada pelo teste “t-Student” e análise de variância ANOVA com teste 
de Newman Keuls (Programa GraphPad Prism 5, San Diego, California). Serão 
consideradas significativas as diferenças com p< 0.05. 

[UdW1]Siglas vc só define 1 vez no texto: a primeira vez que a palavra aparece sem ser 
no resumo), na Tem que verificar todas. Na segunda vc já põe a sigla ou só o nome por 
extenso, de prefeerencia a sigla 
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Resultados e Discussões 
 
O extrato vegetal das folhas de P. edulis. flavicarpa utilizado no presente estudo 
apresentou o conteúdo de 11 mg de flavonoides totais por grama de extrato seco 
liofilizado. A análise fitoquímica do extrato aquoso de P. edulis fo. flavicarpa utilizado no 
estudo de Ayres et al. (2015) indicaram a presença de metabólitos secundários da 
classe dos flavonoides, sugerindo ainda, a ação antidepressiva a esses constituintes [2]. 
De acordo com esta hipótese, a administração aguda de frações de Passiflora edulis fo. 
edulis ricos em derivados flavonoides induziram efeitos semelhantes aos 
antidepressivos em camundongos [6]. 

As nanopartículas utilizadas no estudo, apresentaram incorporação de 100% do 
flavonoide isoorientina apresentaram tamanho de 65 nm e topografia esférica e esses 
dados mostraram o sucesso do encapsulamento do extrato flavonoide de P. edulis nas 
nanopartículas de PPMA [4,5]. 

Em relação a atividade farmacológica avaliada nesse estudo, o grupo controle de 
animais no ensaio de natação forçada demonstrou, em média, 118 segundos de 
imobilidade. Como ilustra a figura 1A, a administração do controle positivo nortriptilina 
(antidepressivo, 30 mg/kg p.o), (EP) e NPEP reduziram de forma significativa o tempo 
de imobilidade comparado aos controles, sendo uma redução de 30,4% e 44,8% de 
diminuição do extrato e nanopartícula, respectivamente. A figura 2B representa os 
efeitos do EP, NPEP e NPB na atividade locomotora no ensaio campo aberto. O extrato 
EP, as nanopartículas NPEP e NPB não modificaram a atividade locomotora quando 
comparadas ao controle, indicando que os efeitos antidepressivos do EP e de NPEP, 
avaliados no teste de nado forçado, não são influenciados pela atividade locomotora 
[2,6]. Strasser e colaboradores mostraram que a nanotecnologia de produtos naturais 
pode ser promissora para espécies do gênero Passiflora sp., visto que os resultados do 
estudo desse grupo proporcionaram melhoria do eficácia gastroprotetora de extrato das 
folhas de Passiflora serratodigidata na forma nanoencapsulada, sendo mediado por 
flavonoides [7]. 

  

Os resultados sugerem que os efeitos antidepressivo do extrato obtidos do P. edulis fo. 
flavicarpa foram semelhantes aos efeitos do antidepressivo nortriptilina (30 mg/kg, v.o.) 
e não são afetados pelos excipientes usados na formulação, uma vez que o NPB não 
causou nenhuma mudança no comportamento dos animais, como avaliado nos ensaios 
de natação forçada e campo aberto. Adicionalmente, os efeitos antidepressivos da 
NPEP (5 mg/kg) mostraram ser 10 vezes mais potentes do que o extrato padronizado 
(EP 50 mg/kg). Esse estudo permite sugerir que o efeito antidepressivo pode ser 
relacionado aos flavonoides bioativos presentes nesse extrato vegetal [2, 6]. 

 
Conclusão 

 

Os dados experimentais discutidos neste estudo proporcionaram melhor compreensão 
do potencial farmacológico do extrato de folhas de P. edulis fo. flavicarpa na forma livre 
e nanoparticulado, sugerindo a relação desse efeito farmacológico com flavonoides 
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bioativos do extrato. Mais estudos são necessários para fornecer esclarecimentos sobre 
a eficácia do extrato livre nanoparticulado na ação antidepressiva. 
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Figura 1. Os efeitos do tratamento com extrato padronizado (EP) (50; 100 mg / kg, p.o.), 
nanopartulas carregadas com extrato das folhas de Passiflora edulis var. flavicarpa 
(NPEP) (5 mg / kg, p.o.), nanopartículas em branco (NPB) e controle positivo nort 
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TÍTULO: ENCAPSULAMENTO DO INIBIDOR DE TRIPSINA SACIETOGÊNICO DA 

SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) 

Resumo 

Estudos mostram que o inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo 
(Tamarindus indica L.) (ITT) apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em 
modelo experimental. Com base nisso e visando analisar a eficiência de 
encapsulamento de três nanoformulações contendo o ITT, o presente estudo teve como 
objetivo produzir, e avaliar a eficiência de encapsulamento por meio da atividade in vitro 
do ITT nanoencapsulado em quitosana, em proteína isolada do soro do leite e utilização 
uma combinação desses. O inibidor foi extraído das sementes de tamarindo e isolado 
por meio de cromatografia de afinidade em Tripsina-Sepharose. Para o 
encapsulamento, foi utilizada a técnica de nanoprecipitação em solvente orgânico, e os 
agentes encapsulantes avaliados foram quitosana, proteína do leite isolada e 
combinação entre ambos, respectivamente, nas proporções ITT: agente encapsulante 
de: 1:4, 1:4 e 1:2:2 p/p. Os resultados mostraram que o encapsulado de ITT em todos 
os agentes encapsulante utilizados foram acima de 97% e não houve diferença 
estatística entre as formulações avaliadas (p>0,05), mostrando que a encapsulação de 
ITT manteve a atividade antitríptica, apresentando uma excelente eficiência de 
encapsulação. 
 
Palavras-chave: Encapsulação. atividade antitríptica. inibidor de tripsina. Quitosana. 

TITLE: SACIETOGENIC TRIPSIN INHIBITOR ENCAPSULATION OF TAMARINDO 

SEED (TAMARINDUS INDICA L.) 

Abstract 

 

Studies showing tamarind seed trypsin inhibitor (Tamarindus indica L.) (ITT) show the 
sacietogenic and anti-inflammatory action in an experimental model. Based on this and 
aiming to analyze the encapsulation efficiency of three nanoforms, the present study 
aimed to evaluate the environmental encapsulation efficiency of the in vitro activity of ITT 
in chitosan nanocapsulated protein isolated from whey. and use such a connection. The 
inhibitor was extracted from tamarind seeds and by trypsin sepharose affinity 
chromatography. For encapsulation, an organic solution nanoprecipitation technique 
was used, and the encapsulating agents for chitosan, milk protein isolated and a 
combination of both, respectively, in the ITT: encapsulating agent ratios of: 1: 4, 1: 4 and 
1 : 2: 2 w / w. Results were those that were encapsulated in ITT in all encapsulating 
agents were above 97% and were not separated between as the formulations evaluated 
(p> 0.05), showing that ITT encapsulation maintained antitryptic activity, excellent 
encapsulation efficiency. 
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Keywords: Encapsulation. antitrypticactivity. trypsininhibitor. Chitosan. 

Introdução 
Nos últimos anos, o cenário mundial vem passando por uma transição nutricional, na 
qual alguns países saíram da realidade de desnutrição e hoje se observa uma epidemia 
de excesso de peso populacional (THE GBD 2015 OBESITY COLLABORATORS, 
2017). 

A obesidade apresenta causa multifatorial, sendo sua ocorrência e gravidade 
dependente de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais. Seu 
desenvolvimento afeta de forma adversa a saúde, como por exemplo, gerando uma 
maior predisposição do organismo a problemas osteomusculares, diabetes mellitus, 
hipertensão arterial entre outros (ABESO, 2016; WHO, 2016). 

Sabe-se que o balanço energético é controlado pelo sistema nervoso central, sendo os 
neurônios aferentes e sinais hormonais responsáveis pela digestão e metabolismo dos 
alimentos, os principais envolvidos a curto e longo prazo. Nessas regulações, merece 
destaque o efeito em curto prazo do hormônio gastrointestinal colecistocicina (CCK), 
responsável pela redução dos sinais de fome e o aumento da saciedade (DAMIANI; 
DAMIANI, 2011). 

Devido às dificuldades em adesão ao tratamento da obesidade e a existência de poucas 
drogas no mercado é crescente a busca por alternativas, com segurança e eficácia 
garantidas. Nessa perspectiva, surgem os estudos que avaliam a ação sacietogênica e 
anti-inflamatória dos inibidores de proteases (inibidores de tripsina) (CHEN et al., 2012; 
COSTA, 2017; KOMARNYTSKY; COOK; RASKIN, 2011; MEDEIROS et al., 2018; 
NAKAJIMA et al., 2011; RIBEIRO et al., 2015; SERQUIZ et al., 2016). 

Os inibidores de tripsina apresentam como função principal a atividade inibitória da 
enzima digestiva tripsina (SANTOS et al., 2012). Como consequência essa atividade 
influencia na secreção do hormônio CCK (DAMIANI; DAMIANI, 2011). Assim, 
retardando o esvaziamento gástrico, promovendo a saciedade, por meio da estimulação 
direta das células I enteroendócrinas e, consequentemente, reduzindo o ganho de peso 
corporal (CHEN et al., 2012; NAKAJIMA et al., 2011; RIBEIRO et al., 2015; SERQUIZ 
et al., 2016). 

O inibidor de tripsina apresenta seu efeito benéfico à saúde condicionado a quantidade 
presente no alimento e ao tempo de consumo do mesmo. Estudos avaliando o inibidor 
de tripsina isolado da semente de tamarindo (ITT) mostram que dosagem equivalente a 
25 mg/kg de inibidor de tripsina, foram suficientes para causar redução no ganho de 
peso, sem que ocorresse desnutrição energética proteica e, sendo essa decorrente do 
aumento das concentrações de CCK e, consequentemente, aumento da saciedade 
(RIBEIRO et al., 2015). 

A técnica de encapsulação é uma alternativa que pode ajudar a melhorar a estabilidade 
e solubilidade em água de substâncias e nutrientes. Consiste em um processo no qual 
as substâncias ativas são envolvidas por um material de parede (agente encapsulante), 
formando uma barreira física que promove a proteção dessas substâncias contra os 
fatores do meio em que se encontram. Além de melhorar a dispersão e solubilidade, a 
técnica de encapsulação pode promover o aperfeiçoamento da bioacessibilidade dos 
componentes encapsulados (RAY et al., 2016). 
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Com base na propriedade sacietogênica comprovada do ITT (CARVALHO et al., 2016; 
COSTA, 2017; RIBEIRO et al., 2015) e, da crescente busca por opções seguras e 
eficazes para a redução no consumo alimentar e, por conseguinte, redução no ganho 
de peso, uma alternativa que se mostra eficaz é o encapsulamento do ITT, visando 
maior estabilidade e eficiência. 

Portanto, esse estudo tem como finalidade promover o encapsulamento do inibidor de 
tripsina sacietogênico da semente de tamarindo (tamarindus indica L.), bem como 
avaliar a eficiência da encapsulação do ITT por meio da utilização de diferentes 
materiais de parede. 

 
Metodologia 
 

2.1 OBTENÇÃO DO ITT 

A metodologia utilizada para obtenção da molécula (ITT) em estudo foi estabelecida 
conforme Medeiros et al., (2018). Os ensaios in vitro foram realizados no Laboratório de 
Química e Função de Proteínas Bioativas (LQFPB) do Departamento de Bioquímica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil. 

Todas as etapas do processo de isolamento do ITT foram analisadas quanto à sua 
atividade de inibição para tripsina, utilizando a tripsina sérica bovina e como substrato o 
N-benzoyl-DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA) a 1,25 mM, a leitura dessa reação será 
realizada em espectrofotômetro a 405 nm (KAKADE; SIMONS; LIENER, 1969). E as 
proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (1976), utilizando a albumina de 
soro bovino (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). 

2.2 PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA 

A metodologia foi baseada em Kumari et al.54 com modificações. Foram solubilizados 
4 g de quitosana (Sigma – baixo peso molecular e grau de desacetilação 75-85%) em 
60 mL de solução de hidróxido de sódio a 1 M em placa aquecedora (5ºC), sob agitação 
vigorosa por 2 horas, após, filtrada em papel de filtro,lavada com água destilada, e 
secada por aproximadamente 16 horas a 40ºC. 

O material seco foi solubilizado em ácido acético a 60% por duas horas a temperatura 
ambiente, filtrado em papel de filtro qualitativo, retendo as impurezas no papel. O pH da 
dispersão foi ajustado para 7 utilizando o hidróxido de sódio a 40%, resultando na 
precipitação da quitosana purificada, sendo esta separada por centrifugação (Excelsa 
4, modelo 280 R) (35840 x g, 10 minutos a 10°C), lavada com água destilada e, 
congelada em freezer para posterior liofilização (-42°C e pressão igual a 10-3 mbar). 

2.3 OBTENÇÃO DOS ENCAPSULADOS CONTENDO ITT 

A metodologia foi baseada em em LUQUE-ALCARAZ et al., (2016) com modificações. 
Foram preparadas três formulações: proteína do leite isolada (EPI) e quitosana (EQ), 
segundo a razão ativo: agente encapsulante de 1:4 (p/p) e; a combinação dos materiais 
de parede (EQPI), tendo sido utilizada a razão ITT: proteína do leite isolada: quitosana 
de 1:2:2 (p/p). 
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Todas as soluções foram preparadas por meio da solubilização de cada agente 
encapsulante em água destilada, respeitando o volume final de 20 mL, por agitação 
magnética à temperatura ambiente por 40 minutos. Com exceção da quitosana, a qual 
foi submetida, inicialmente, a pH 3.0, utilizando ácido acético PA e, solubilizada por 180 
minutos a 50°C, sendo, posteriormente, o pH elevado a 5.5, utilizando NaOH (6M). Em 
todas as soluções, ao final do processo de preparo, o ITT foi solubilizado por 15 minutos, 
à temperatura ambiente. 

O solvente orgânico utilizado para promover a precipitação das partículas foi o etanol 
absoluto, na proporção de solução injeção: etanol igual a 1:5 (v/v), à temperatura de 
10°C. O tensoativo utilizado foi o Tween 80 disperso no etanol a 0,10%. A precipitação 
da solução contendo agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 
5 minutos, sob a ação do ultradispersor (Ika®) a 17.500 rpm.. Todo o processo ocorreu 
em triplicata. 

Posteriormente, todas as dispersões obtidas foram centrifugadas (Excelsa 4, modelo 
280 R) (35840 x g a 10°C por 10 minutos) para separação do precipitado, o qual foi 
desidratado em etanol, por aproximadamente, 16 horas nas proporções: 1:4 (EPI: 
etanol) e; 1:7 (EQ: etanol e EQPI: etanol). Convém ressaltar que, nas partículas 
contendo quitosana, a etapa de desidratação foi repetida duas vezes. 

2.4 DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 

Essa análise aconteceu no Laboratório de Química e Função de Proteínas Bioativas 
(LQFPB) do Departamento de Bioquímica da UFRN. 

Visando retirar possíveis vieses dos materiais de parede, foram utilizadas partículas com 
cada material de parede sem a presença de ITT (denominadas brancos de cada 
material). 

A quantidade de inibidor total utilizada foi determinada previamente, por meio da 
atividade específica, sendo igual para todas as formulações (0,7 mg). 

Por se tratar de um inibidor de tripsina, a quantidade de ITT, presente nas partículas, foi 
determinada conforme a metodologia proposta por Kakade51 para determinação da 
atividade antitríptica. 

Foram adicionados a tripsina bovina na concentração 0,3 mg/mL (determinada a partir 
da curva de melhor atividade enzimática), 120 μL de ácido clorídrico (HCl) 2,5 mM, 100 
μL do ITT e tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 para um volume final de 790 µL. Em 
seguida, o ensaio foi incubado a uma temperatura equivalente a 37 °C por 10 minutos. 
Transcorrido esse tempo, foram adicionados 500 µL do substrato BApNA a 1,25 mM, 
sendo desse modo iniciada a reação, deixando-o reagir por 15 minutos a 37°C. 
Posteriormente, a reação foi finalizada com a adição de 120 μL de ácido acético a 30%. 
A leitura se deu em espectrofotômetro a 410 nm, sendo os ensaios realizados em 
triplicata e os brancos (apenas o tampão Tris-HCl) como controle50. 

Assim, após a obtenção desses resultados, a eficiência de incorporação foi 
determinada, com base na seguinte fórmula52: 

Eficiência de incorporação (%) = (inibidor nas partículas / total de inibidor utilizado) × 
100 
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2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A eficiência de encapsulação foi expressa em média e desvio-padrão. Os testes 
estatísticos foram utilizados conforme natureza e distribuição das variáveis, sendo 
utilizadoAnova com pós-teste de Tukey para avaliar a eficiência de encapsulação, o qual 
foi considerado a diferença estatisticamente significativa quando p<0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Determinação da eficiência de incorporação 

Foi observado que não houve diferença significativa (p>0,05) entre as eficiências de 
incorporação determinadas para os diferentes encapsulados obtidos, sendo os 
percentuais médios de encapsulação de 97,34 (5,50)%, 98,5 (1,16)% e, 98,5 (1,95)%, 
respectivamente para as partículas a base de proteína do leite isolada, quitosana e 
combinação dos agentes encapsulantes. 

3.2 DISCUSSÃO 

Existem diversas formas de encapsulação que diferem de acordo com as especificações 
e adaptações e a sua seleção está relacionada com as propriedades químicas e físicas 
da molécula a encapsular e do revestimento, com o tipo de produto encapsulado 
(tamanho e forma) a obter (ESTEVINHO et al., 2013). 

Entre os métodos físicos, alguns mais conhecidos são spray drying, spray cooling e 
extrusão. Entre os métodos químicos, destacam-se inclusão molecular e polimerização 
interfacial. Já os métodos físico-químicos mais estudados são coacervação ou 
separação de fases e envolvimento lipossômico (RÉ, 2000). 

Algumas técnicas são usadas principalmente para a microencapsulação de substâncias 
ou nutrientes por materiais de parede como a secagem por pulverização, liofilização, 
coacervação e emulsão (OZKAN et al., 2014). Entre os quais, a secagem por liofilização 
tem sido amplamente utilizada na indústria alimentar. 

O agente encapsulante é selecionado em função das propriedades físicas e químicas 
do material ativo, da aplicação pretendida e do método utilizado para formar as 
micropartículas. De modo geral, deve apresentar baixa viscosidade em altas 
concentrações, ser de fácil manipulação durante o processo, não ser reativo com o 
material a ser encapsulado, liberar completamente o solvente durante o processo de 
encapsulação, proporcionar máxima proteção ao material ativo contra condições 
adversas, não apresentar sabor desagradável, ser econômico e possuir propriedades 
desejadas da liberação do material ativo (SUAVE et al., 2006). 

Outros critérios como a eficiência de encapsulação, a estabilidade durante a estocagem, 
características microscópicas da superfície, e grau de proteção do núcleo devem ser 
atendidos pelo material de parede (PÉREZ et al., 2003). 
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Existe uma variedade de materiais com potencial para uso como encapsulante como: 
os polissacarídeos e proteínas. Destacam-se a zeína (prolamina do milho), proteína 
isolada do soro do leite, gomas (goma arábica, alginato, goma guaretc), lipídeos, 
celulose (microcelulose cristalina), amido, maltodextrinas, ciclodextrinas, α-
lactoalbumina entre outros (AZEREDO, 2005; FUCIÑOS et al., 2017; RAMOS et al., 
2017). 

Em estudo feito com inibidor de tripsina de soja, foi comprovado que a encapsulação do 
inibidor de tripsina com quitosana apresentou maior eficiência da função do mesmo e 
estabilidade quando comparado com a administração do inibidor não encapsulado 
(CHANPHAI; TAJMIR-RIAHI, 2016). 

Estudos publicados pelo grupo de pesquisa, Nutrição e Substâncias Bioativas aplicada 
à Saúde (NutriSBioativoS), mostram que o ITT atua em ratos Wistar, reduzindo o 
consumo alimentar, tanto nos animais eutróficos como nos com obesidade (CARVALHO 
et al., 2016; COSTA, 2017; RIBEIRO et al., 2015). Porém, o ITT não exerceu influência 
na redução do peso corporal nos animais com obesidade (CARVALHO et al., 2016), 
sugerindo no período estudado, portanto, um efeito sacietogênico reduzido quando em 
comparação aos animais com peso corporal adequado. Ademais, em animais com 
obesidade o ITT foi capaz de reduzir TNF-α (CARVALHO et al., 2016) e leptina (COSTA, 
2017; MEDEIROS et al., 2018) independente da redução do peso corporal. 

O ITT encapsulado com a combinação de agentes encapsulantes apresentou excelente 
eficiência de incorporação [98,5 (1,95) %], assim como os encapsulados com proteína 
isolada do leite e, quitosana, separadamente, que foram equivalentes a 97,34 (5,50) % 
e 98,53 (1,16) %, respectivamente. Convém ressaltar que, foi realizada a análise da 
atividade antitriptica apenas com os agentes encapsulantes (brancos de quitosana, 
proteína isolada do leite, e combinação de materiais), sendo observado que os mesmos 
não inibiram a tripsina, sendo, portanto, os resultados obtidos com relação à estabilidade 
e eficiência de incorporação, referentes ao ITT encapsulado. 

Estudos que avaliam a eficiência de incorporação com inibidores de tripsina são 
escassos na literatura. No entanto, pode-se destacar o estudo publicado por Kumari et 
al. (2013), que utilizou as quantidades de 0,01% e 0,02% de tripsina encapsulada com 
quitosana (0,4%), obtendo percentuais de eficiência de incorporação de 70% e inferior 
a 65%, respectivamente. 

Nessa perspectiva, uma possível explicação para os altos percentuais de eficiência de 
incorporação obtidos, tanto com a quitosana isolada como em associação com a 
proteína isolada do leite está relacionada às interações químicas do complexo 
polissacarídeo-proteína. Tendo em vista a natureza catiônica, ocorre a protonação dos 
grupos NH2 da quitosana, ampliando dessa forma a superfície de contato para as 
interações eletrostáticas, os quais interagem com os resíduos de aminoácidos 
presentes na superfície da proteína com carga oposta (natureza aniônica devido ao pH 
5,5), promovendo assim, uma maior estabilidade e uma melhor eficiência de 
incorporação no sistema (SOUZA et al., 2009). 

 
Conclusão 
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Os resultados obtidos nesse estudo mostram que a utilização de quitosana, de proteína 
isolada do soro do leite e uma combinação desses como agentes encapsulantes foram 
uma excelente opção não somente pela interação com o ITT trazer maior estabilidade 
e aumentar sua funcionalidade, mas também pela atividade antitríptica do inibidor que 
conseguiu manter sua atividade durante as análises e por apresentar uma excelente 
eficiência de encapsulação. 
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Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Conhecer as características das doenças e agravos é fundamental para 
o planejamento de ações clínicas efetivas, sobretudo quando se trata de complicações 
com forte contribuição na morbimortalidade de determinada população, como ocorre 
com as cardiopatias, sejam elas congênitas ou adquiridas – destacando-se a cardite 
reumática. MÉTODO: Análise retrospectiva dos laudos de ecocardiogramas (ECOs) 
fetais e pediátricos de três serviços regionais privados, realizados no período de março 
de 2011 a março de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Amostra de 1.453 exames, 
667 fetais e 768 pediátricos. Comunicação Interventricular (CIV) foi a cardiopatia mais 
frequente no grupo fetal (90,7%); Forame Oval Patente 33,0% e CIV 32,2% no grupo 
pediátrico. Os ECOs evidenciaram que significativa parcela dos exames fetais (47,4%) 
e pediátricos (47,8%) foram alterados. Lesões valvares foram registradas e 
representaram 28,5% nos ECOs pediátricos, podendo estar associadas à cardite 
reumática. CONCLUSÕES: Ressalta-se a importância de haver dados acerca das 
alterações cardiovasculares na faixa etária pediátrica para a vigilância das cardiopatias 
congênitas, principalmente por seu impacto na morbimortalidade, e as cardiopatias 
adquiridas, tendo em vista que são patologias evitáveis, sendo fundamental realizar 
seguimento clínico cardiológico na infância para prevenir e identificar precocemente as 
alterações cardiovasculares adquiridas. 

 
 
Palavras-chave: Cardiopatia. Epidemiologia. Ecocardiografia. 

TITLE: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL-ECHOCARDIOGRAPHIC PROFILE WITH 

CONGENITAL AND / OR PURCHASED CARDIOPATHY PATIENTS IN PRIVATE 

REFERRAL SERVICES IN NATAL / RN 

Abstract 

INTRODUCTION: Knowing the characteristics of diseases is fundamental for the 
planning of effective clinical actions, especially when dealing with complications with a 
strong contribution to the morbidity and mortality of a given population, such as with 
congenital or acquired heart diseases - especially rheumatic carditis. METHOD: 
Retrospective analysis of fetal and pediatric echocardiography reports from three private 
regional services, from March 2011 to March 2017. RESULTS AND DISCUSSION: A 
sample of 1.453 examinations, 667 fetal and 768 pediatric. Interventricular 
Communication (IVC) was the most common heart disease in the fetal group: 254/280 
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(90,7%); Oval foramen Patent 116/351 (33,0%) and IVC 113/351 (32,2%) in the pediatric 
group. ECOs showed that 316/667 (47,4%) of fetal examinations and 376/786 (47,8%) 
of pediatric examinations were altered. Valve lesions were recorded and represented 
28,5% (194/682) in pediatric ECHOs, which may be associated with rheumatic carditis. 
CONCLUSIONS: We emphasize the importance of having data on cardiovascular 
changes in the pediatric age group for the surveillance of congenital heart disease, 
mainly due to its impact on morbidity and mortality, and acquired heart disease, as they 
are preventable pathologies, being essential to perform clinical follow-up. in children to 
prevent and early identify acquired cardiovascular changes. 
 
Keywords: Cardiopathy. Epidemiology. Echocardiography. 

Introdução 

Conhecer as características de eventos e agravos que influenciam na qualidade da 
saúde populacional – ou em sua assistência – é fundamental para execução de práticas 
clínicas verdadeiramente satisfatórias. Para isso, uma das ferramentas que deve 
sempre fazer parte do arsenal médico é a Medicina Baseada em Evidências (MBE), 
cujas bases apresentam-se intimamente vinculadas às análises de estudos 
epidemiológicos e à compreensão dos fatores associados à ocorrência do adoecimento. 

Desse modo, para exercer o ofício médico alicerçado na MBE, é necessário investigar, 
analisar e conhecer as particularidades – inclusive regionais – daquilo que está se 
enfrentando, a fim de possibilitar ao profissional a antecipada elaboração de planos 
interventivos, capazes de fortificar suas estratégias e condutas destinadas aos 
processos de saúde-doença. A importância desse método clínico centrado na MBE 
torna-se ainda mais evidente quando se trata do enfrentamento de problemas com 
elevados índices de morbimortalidade, como é o caso das cardiopatias. 

Cardiopatia é o termo utilizado para designar alterações anatômicas e fisiológicas do 
coração, podendo ter origem congênita ou adquirida. As cardiopatias congênitas (CC) 
são definidas como anormalidades na estrutura e função cardiocirculatória presente 
desde o nascimento1. As CC são a anomalia congênita isolada mais comum e, como 
grupo, representam cerca de 40% de todas as anomalias congênitas principais e 
correspondem entre 3% e 5% das mortes no período neonatal1, 2. 

Pelo fato de comporem grupo bastante amplo, esses defeitos no desenvolvimento 
cardíacos podem ser classificados conforme sua gravidade3, bem como presença ou 
não de cianose2. Essas classificações fornecem ao médico informações necessárias ao 
planejamento de condutas futuras. 

Estima-se que a incidência das CC no Brasil seja de 25.757 novos casos/ano, dos quais 
7.570 ocorrem na região Nordeste2. Pinto Júnior et al. (2015) estimou a prevalência de 
CC no Brasil como sendo 9,0:1.000 nascimentos e extrapolou os dados para o Rio 
Grande do Norte (RN), sendo este o único dado já publicado sobre CC no estado. 
Através dos cálculos utilizados haveria 26 mil nascidos a cada ano de forma que, em 
2010, 429 nascidos seriam afetados por esta malformação4. Esses dados, porém, são 
apenas probabilísticos, haja vista que são estimados a partir de índices externos, pois 
as pesquisas nacionais destinadas ao estudo do tema ainda são escassas. 

As cardiopatias adquiridas (CA), por sua vez, consistem em doenças cardíacas que 
ocorrem após o nascimento do indivíduo e se manifestam sob a forma de patologias de 
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diversas origens, podendo resultar em morbidades significativas, associadas, por vezes, 
à necessidade de cirurgia e, até mesmo, evolução para óbito. Nesse contexto, ganha 
destaque a Cardite Reumática, caracterizada principalmente por lesões valvares mitrais 
e aórticas5. 

Destaca-se, ainda, que tanto para o diagnóstico de CA, quanto para o de CC o exame 
de escolha, definido como “padrão-ouro” para esse tipo de investigação, é o 
Ecocardiograma (Eco). 

Ademais, vale ressaltar que a adequada interpretação dos estudos epidemiológicos 
deve levar em conta as singularidades do contexto nos quais eles ocorrem. Logo, a 
heterogeneidade dos serviços de saúde, nacionais e locais, deve fazer parte do 
raciocínio interpretativo; assim, as diferenças entre os setores público e privado também 
devem ser avaliadas. Em geral, o setor público é um dos mais estudados, haja vista sua 
proximidade com instituições – também públicas – promotoras de pesquisas, como as 
Universidades Federais. O setor privado, porém, também deve ser levado em 
consideração quando se almeja o estabelecimento das características dos eventos e 
agravos em uma determinada região. 

Portanto, este trabalho objetiva analisar o perfil clínico-epidemiológico-ecocardiográfico 
dos pacientes fetais e pediátricos portadores de CC e/ou CA atendidos em instituições 
privadas de Natal/RN. 

 
Metodologia 

 

Estudo retrospectivo de laudos de exames ecocardiográficos realizados por uma única 
cardiopediatra, usando o mesmo método de sistematização para a realização dos 
exames fetais e pediátricos, em três diferentes centros médicos privados de Natal/RN, 
no período de março de 2011 a março de 2017. Das instituições participantes: 

- Duas são centros de atendimento ambulatorial de caráter exclusivamente privado: 
sendo um unicamente obstétrico e o outro com atendimentos em ECOs fetais e 
pediátricos; 

- Um centro hospitalar de caráter misto (público e privado), referência estadual para CC 
cirúrgicas, com pacientes pertencentes a seus ambulatórios, enfermarias e UTI. Neste, 
foram considerados apenas os exames realizados pela iniciativa privada. 

Foi incluído na amostra o primeiro exame de cada paciente e as informações 
confirmadas pelos dados ecocardiográficos daquele momento. Aqueles pacientes 
encontrados com exame fetal e pediátrico do segmento tiveram apenas o primeiro 
exame considerado na amostra. Os fatores para a exclusão foram: idade maior que 20 
anos, exames sem data ou não localizados e ECOs sabidamente realizados em serviços 
públicos de saúde. Ademais, exames que foram identificados como repetidos foram, 
também, removidos da amostra. 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário padronizado com informações para 
identificação do paciente (nome, local e data de realização do exame, sexo, idade), 
achados ecocardiográficos e diagnóstico final do exame. 
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Os ECOs transtorácicos foram classificados por faixa etária de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) em: neonatos de zero a 29 dias; lactentes de 30 dias a 1,9 
anos; pré-escolares de 2,0 a 4,9 anos; escolares de 5,0 a 10,9 anos; adolescentes de 
11,0 a 18,9 anos. 

Os ECOs foram todos realizados com a mesma sistematização para exames fetais e 
transtorácicos, buscando o maior número de informações possíveis sobre os achados 
cardiológicos e considerando os seguintes aspectos técnicos do exame 
ecocardiográfico: cortes habituais e suas variações, pelas janelas subcostal, apical, 
paraesternal e supraesternal; modos bidimensional e doppler para a avaliação das 
câmaras cardíacas atriais e ventriculares, das valvas atrioventriculares, das dimensões 
cavitárias e da função sistólica e diastólica biventricular; com análise segmentar 
padronizada (tipo de situs cardíaco, posição do coração, conexões venoatriais, 
atrioventriculares e ventrículo-arteriais, integridade dos septos interatrial e 
interventricular, avaliação do arco aórtico e defeitos associados). Os aparelhos 
utilizados foram das marcas Philips, Medison e General Eletric (GE). 

Os exames de pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas e farmacológicas foram 
discriminados e considerados como alterados, mesmo que estivesse com todos os 
parâmetros dentro da normalidade no pós-procedimento. 

A classificação da gravidade das CC foi realizada segundo Hoffman e Kaplan (2002) em 
grave e cianótico, grave e acianótico, moderado ou leve6. As CCs diagnosticadas no 
estudo que não estão contempladas nesta categorização foram agrupadas em um grupo 
de cardiopatias não classificáveis pelos pesquisadores, a exemplo das lesões valvares. 

Foram consideradas como repercussões hemodinâmicas as seguintes variáveis 
presentes no formulário: aumento ou hipertrofia das câmaras cardíacas, disfunções 
sistólicas ou diastólicas e aumentos da pressão ou fluxo da circulação pulmonar. Para 
a análise estatística utilizou-se o Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 22, dispondo as informações estatísticas de forma descritiva com 
representação das prevalências das categorias das variáveis categóricas expressas em 
valores absolutos e relativos. 

 
Resultados e Discussões 
 

No período de março de 2011 a março de 2017 foram realizados 3.000 ECOs, sendo 
excluídos, conforme os critérios já mencionados, 1.547 exames, tornando a amostra 
analisada igual a 1.453. Estes exames foram divididos em 667 fetais e 768 pediátricos 
(Tabela 01). Com relação aos fetais, a Idade Gestacional (IG) variou de 18,6 a 40,6 
semanas (média de 29,4). A idade dos pacientes pediátricos variou de um dia a 19,2 
anos (média de 4,9 anos). 

Os achados dos ECOs evidenciam que significativa parcela dos exames fetais e 
pediátricos, respectivamente, 47,4% e 47,8% foram alterados (vide Tabela 01). 
Destaca-se que 34,0% dos pacientes pediátricos tinham menos de um ano de idade. 
Além disso, houve distribuição homogênea dos sexos quanto à presença de cardiopatia. 

Comparativamente ao estudo de Leite e colaboradores (2010) que realizou necropsias 
em pacientes até a faixa etária pré-escolar em Brasília, observou-se uma frequência de 
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70,4% de CC múltiplas, no presente estudo, por sua vez, a taxa de CC múltiplas foram, 
respectivamente, 16,5% para exames fetais e 36,8% para os pediátricos7. Essa 
diferença entre destes porcentuais encontrados deve ser explicada pelo diferente perfil 
diagnóstico adotado entre os estudos. 

Conforme os achados dos ECOs fetais (Tabela 02) a CIV se comportou como a 
alteração mais frequente (90,7%) e 80,4% das CC foram classificadas como leves 
(Tabela 03). No que diz respeito à classificação de complexidade dos exames 
pediátricos, as CCs ditas sem classificação foram aquelas que não estavam descritas 
na publicação de Hoffman e Kaplan (2002)6. Foram elas: lesões valvares funcionais, 
prolapsos valvares e lesões valvares anatômicas, com exceção das atresias e 
estenoses. 

Achados da Tabela 04 evidenciam que Forame Oval Patente (FOP), CIA, PCA e CIV 
somam 88,9% das alterações encontradas. A elevada frequência de Prolapso de Valva 
Mitral (PVM), associado ou não a lesões valvares de regurgitação, apesar de serem 
sugestivos de CR, devido ao caráter retrospectivo do estudo ecocardiográfico realizado, 
não foi possível afirmar se são componentes de uma CC ou adquirida. Quanto à 
gravidade das CC, 40,6% foram classificadas como leves (Tabela 05). 

Os resultados fetais foram comparados ainda com os dados do estudo de Carvalho et. 
al.(2006) realizado em Ribeirão Preto, que coletou dados em um hospital de referência 
público. No que se refere aos diagnósticos fetais, o estudo observou 44 CC 
diagnosticadas comprovando a importância do ECO fetal para o diagnóstico de CC, 
sendo mais sensível e específico que o rastreamento ultrassonográfico sistêmico8. 

Identificou-se que 34,0% das CC foram identificadas em paciente durante o primeiro 
ano de vida, corroborando o fato de que este é o período de maior mortalidade de 
pacientes com este tipo de malformação como é apontado por Catarino et. al.(2017)9. 
Esta faixa etária é, portanto, decisiva na resolução das CC mais graves, cujas 
intervenções, quando em tempo hábil, reduzem a morbimortalidade provocada por 
essas cardiopatias, ressalta-se, logo, a importância do diagnóstico precoce. 

Ademais, espera-se que a presença de lesões valvares em quase 30,0% dos pacientes 
pediátricos, ganhando destaque o PVM, sejam decorrentes de cardiopatias adquiridas 
devido à doença reumática, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
de 2013. Nesse sentido, a OMS propôs como meta, para até o ano de 2025, reduzir em 
25% a morte dos menores de 25 anos de idade, em decorrência da febre reumática e 
CR. Para tal será fundamental a implementação de medidas para reduzir o 
desenvolvimento da doença e tratar as cardiopatias adquiridas10. 

Ao realizar uma comparação de frequência de CC desta pesquisa com o estudo de 
Amorim et. al.(2008) observa-se o mesmo padrão de acometimento de CC no estado 
de Minas Gerais, que o encontrado no RN. Apesar de ser um estudo voltado para 
neonatos, ao se comparar os resultados é possível observar que as cardiopatias de 
maior frequência são: PCA, CIA, FOP, EP, atresia pulmonar e CIV, sendo esta última a 
CC mais comum11. O estudo de Huber et. al. (2010), realizado no Rio Grande do Sul, 
com um perfil de pacientes fetais, pediátricos e adultos demonstrou, assim como o 
estudo de Oliveira et. al.(2015) realizado no Tocantins, frequências das cardiopatias 
comparáveis aos deste trabalho12, 13. 
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Este estudo calculou a frequência de todas as alterações cardiovasculares (ACVs) 
diagnosticadas na faixa etária pediátrica e não somente as CCs em relação aos 
nascidos vivos. Deste modo, a frequência encontrada nesta pesquisa, de 2,1:10.000 
infantes, dado que não se pode comparar aos publicados na literatura, pois estes se 
baseiam em CCs em nascidos vivos 

 
Conclusão 

 

Os dados de frequência de ACVs deste estudo confirmam os dados de outros estudos 
nacionais. Ressalta-se a importância de haver dados da prevalência das cardiopatias 
na faixa etária pediátrica para a vigilância das CCs (principalmente por seu impacto na 
morbimortalidade), e as cardiopatias adquiridas (tendo em vista que são patologias 
evitáveis). A elevada frequência de cardiopatias com repercussões hemodinâmicas na 
faixa etária até os dois anos de idade reforça a importância do diagnóstico e tratamento 
precoce. 

A partir deste perfil, espera-se o direcionamento das ações para promoção de melhorias 
na prevenção, diagnóstico e tratamento dessa malformação, contribuindo para elaborar 
estratégias de prevenção primária, organização do atendimento à criança cardiopata no 
estado do RN até então carente de serviços de referência para o rastreamento, 
diagnóstico pré-natal e seguimento pós-natal de CC. Ademais, os estudos desses 
fatores poderão orientar a organização e estruturação do sistema frente a esses 
agravos, o que favorecerá a melhora no prognóstico e a redução da morbimortalidade 
fetal e infantil. 
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Tabela 01: Distribuição das alterações encontradas nos ecocardiogramas fetais e 
pediátricos. 
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Tabela 02: Perfil clínico das cardiopatias fetais nas instituições privadas. 

 

 

Tabela 03: Classificação da gravidade das cardiopatias fetais identificadas. 
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Tabela 04: Perfil clínico das cardiopatias na faixa etária pediátrica nas instituições 
públicas. 

 

 

Tabela 05: Classificação da gravidade das cardiopatias identificadas na faixa etária 
pediátrica. 

 

 

Tabela 06: Faixa etária dos pacientes pediátricos durante a realização do primeiro 
ecocardiograma. 
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TÍTULO: Diminuição da velocidade da marcha em idosos pré-frágeis e frágeis com 

Diabetes Mellitus tipo 2 e fatores associados 

Resumo 

Objetivo: Determinar os fatores sociodemográficos e clinico-funcionais relacionados à 
diminuição da velocidade da marcha (DVM) em idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM2) pré-frágeis e frágeis. Metodologia: Trata-se de estudo observacional transversal 
e analítico, por amostra de conveniência. Foram avaliados idosos com 60 anos ou mais 
com diagnóstico clínico de DM2. Foram aplicados os instrumentos: Timed Up and Go 
Teste (TUG), MiniBestest, WHODAS e fenótipo de fragilidade, caracterizando-os em 
“frágil” “pré-frágil” e “não-frágil”. A velocidade da marcha foi calculada pelo tempo 
(segundos) gastos para percorrer 4,6 metros, ajustado pelo sexo e altura. Resultados: 
Foram avaliados 125 idosos, sendo excluídos 14 idosos não-frágeis. A amostra do 
estudo (n=111) foi representada por pré-frágil (52,20%) e frágil (47,80%), 
respectivamente. Foram encontradas diferenças entre a DVM e idade, número de 
medicamentos, faixa etária, quedas, participação social, alterações nos pés, 
deformidades articulares, hipotensão ortostática, tontura, MiniBestest, WHODAS, TUGT 
motora e dupla tarefa e fenótipo de fragilidade. Conclusões: A DVM em idosos com DM2 
e com perfil pré-frágil e frágil é caracterizada por idosos mais idosos, do sexo feminino, 
com restrição do desempenho funcional e número de quatro ou mais alterações e 
deformidades articulares nos pés, não referir tontura, ter prejuízo do controle postural e 
na mobilidade. 
 
Palavras-chave: Diminuição da velocidade da marcha, Fragilidade, Diabetes Mellitus 2. 

TITLE: Gait speed decrease in pre-frail and frail elderly with Type 2 Diabetes Mellitus 

and associated factors. 

Abstract 

Objective: To determine sociodemographic and clinical-functional factors related to 
decreased gait speed (MVD) in elderly with pre-fragile and fragile type 2 diabetes mellitus 
(DM2). Methodology: This is a cross-sectional and analytical observational study by 
convenience sample. We evaluated elderly aged 60 years or older with a clinical 
diagnosis of T2DM. The instruments were applied: Timed Up and Go Test (TUG), 
MiniBestest, WHODAS and fragility phenotype, characterizing them as “fragile” “pre-
fragile” and “non-fragile”. Gait speed was calculated by the time (seconds) taken to travel 
4.6 meters, adjusted for gender and height. Results: A total of 125 elderly individuals 
were evaluated, and 14 non-frail elderly individuals were excluded. The study sample (n 
= 111) was represented by pre-fragile (52.20%) and fragile (47.80%), respectively. 
Differences were found between MVD and age, number of medications, age, falls, social 
participation, foot changes, joint deformities, orthostatic hypotension, dizziness, 
MiniBestest, WHODAS, motor TUGT and double task and frailty phenotype. 
Conclusions: MVD in elderly with T2DM and with a pre-frail and fragile profile is 
characterized by older, female, with functional performance restriction and number of 
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four or more joint changes and foot deformities, not to mention dizziness, having 
impaired postural control and mobility. 
 
Keywords: Decreased walking speed, Fragility, Diabetes Mellitus 2. 

Introdução 

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde pública 
mundial. No Brasil, é responsável por cerca de 70% do total de óbitos, sendo o Diabetes 
Melittus uma das quatro doenças com maior prevalência nesses casos. Nos idosos é 
um dos principais fatores culminantes na perda da qualidade de vida, limitações para 
atividades funcionais, lazer e exercício físico. O Diabetes Melittus tipo 2 (DM2) é 
ocasionado por um desequilíbrio metabólico que provoca no indivíduo uma 
hiperglicemia persistente decorrente da deficiência na produção de insulina. A DM2 
possui uma prevalência de 90 a 95% em todos os casos da doença e pode gerar 
comprometimento em diversos órgãos e sistemas do corpo, sendo mais comuns 
problemas cardíacos, nervosos, renais e visuais2. A partir dos 60 anos, a prevalência 
de DM2 gira em torno de 15% a 20%, sendo os índices mais elevados em idosos com 
idade a partir dos 75 anos, associando comorbidades a uma faixa etária mais vulnerável. 
A Síndrome da Fragilidade (SF) também se destaca como uma doença crônica não-
transmissível (DCNT) que progride com uma limitação da qualidade de reserva 
homeostática e déficit na resistência aos fatores estressantes que resulta em 
suscetibilidade e declínio dos sistemas biológicos individuais. Seus sinais e sintomas 
englobam: perda de peso não intencional de no mínimo cinco quilos nos últimos cinco 
anos, fadiga autorelatada, diminuição da força de preensão palmar, declínio das 
atividades físicas, redução das atividades sociais e diminuição na velocidade da marcha 
(lentidão)7. De acordo com a confirmação ou descarte de cada um desses cinco itens o 
idoso é classificado como “não frágil”, “pré-frágil’ ou “frágil”2. A Sarcopenia é um 
mecanismo fisiopatológico comum nas duas patologias para permear o limite de boa 
funcionalidade. O declínio muscular é a principal causa de fraqueza e lentidão, 
causando perda da mobilidade e quedas. Dados mostram que aproximadamente 5 a 
10% dos idosos com 60 anos ou mais estão vivendo com a sarcopenia, que junto com 
a desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica formam o tripé da SF e pode 
estar presente em indivíduos diabéticos em estágios mais avançados. Tanto a SF 
quanto a DM2 possuem mecanismos fisiopatológicos e fatores de risco semelhantes em 
diversos aspectos, o tratamento de uma surte efeito na contenção da outra. A SF 
associada à DM2 pode cursar com sarcopenia, desnutrição, imobilismo, déficit de 
equilíbrio, dependência para as atividades cotidianas, contraturas, deformidades, 
incontinências, hospitalização com desfecho de institucionalização, déficit cognitivo e 
sintomas depressivos. Em um estudo realizado na cidade de Amparo (SP) com 306 
idosos residentes na comunidade e atendidos em uma UBS da região foi avaliado o 
fenótipo de fragilidade. Nesta amostra, a diminuição da velocidade da marcha foi 
prevalente no estudo, com 265 (86,60%) casos positivos. Os idosos que apresentam 
“diminuição da velocidade da marcha”, estão mais predispostos a episódios de quedas. 
Portanto, o objetivo deste estudo é determinar os fatores sociodemográficos, clínico-
funcionais e sintomas depressivos relacionados à diminuição da velocidade da marcha 
em idosos pré-frágeis e frágeis com Diabetes Mellitus tipo 2. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de estudo observacional, transversal e analítico, realizado no Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os dados foram coletados no 
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período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018. A população do estudo constituiu-se 
por 123 idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais, residentes na cidade de 
Natal/RN ou região metropolitana com diagnóstico clinico de DM2 segundo os critérios 
da ADA (American Diabetes Association), encaminhados pelos setores de 
Endocrinologia ou Geriatria do HUOL/UFRN e diagnosticados clinicamente como “pré-
frágil” ou “frágil”, de acordo com Fried et al. (2001) adaptado. 14 idosos foram excluídos 
da pesquisa por não se enquadrarem nos grupos “pré-frágil” ou “frágil”. O estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição e 
aprovado sob número: CAAE: 61006516.0.0000.5292 e número de parecer 1.808.219. 
Quanto aos critérios de inclusão, foram admitidos no estudo idosos com DM2, sem 
amputação de membros superiores em nível das articulações metacarpo-falangeanas 
ou amputação de membros inferiores em nível das articulações metatarso-falangeanas. 
Os critérios de exclusão foram: Distúrbios cognitivos ou limitações físicas que 
interferissem na aplicação do protocolo de avaliação, comprometimento visual e auditivo 
grave mesmo com o uso de órteses corretivas. (óculos, lente de contato ou aparelhos 
auditivos). Amputação de MMII, impossibilidade de deambular de forma independente 
e desconforto geral capaz de comprometer a realização do estudo. Após o 
acompanhamento de rotina dos idosos nos ambulatórios de Geriatria e Endocrinologia 
com diagnóstico clínico de DM2, o médico responsável pela consulta orientou os 
pacientes sobre a necessidade de uma avaliação focada nesse distúrbio e entregou 
convite para o paciente buscar avaliação através do Serviço de Arquivo Médico e 
Estatístico (SAME) ou diretamente no LAIS. Ao assinarem o termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE) com os devidos objetivos, protocolos e possíveis riscos da 
pesquisa, os idosos foram submetidos a uma entrevista de coleta de dados pessoais, 
cognitivos, clínico-funcionais, sociodemográficos e de fenótipo de fragilidade. As 
avaliações duravam entre quarenta e sessenta minutos e foram feitas de forma 
intercalada entre testes físicos e cognitivos para evitar o cansaço nos idosos. Para 
avaliar os fatores sociodemográficos foram consideradas as variáveis: idade, faixa etária 
(60-69 anos ou 70 anos ou mais), sexo (masculino/feminino) estado civil (com ou sem 
vida conjugal), escolaridade e participação social. Para avaliar os fatores clínico-
funcionais as variáveis consideradas foram: prática regular de atividade física, número 
de medicamentos, tempo de diagnóstico do DM2, exames para controle do DM2 nos 
últimos seis meses (hemoglobina glicada e glicemia de jejum), insulinoterapia, quedas 
no último ano, tontura e presença de hipotensão ortostática, queixa de dor em MMII e 
presença de alterações nos pés. O MiniBESTest foi utilizado para avaliar funcionalidade 
e equilíbrio corporal e o Timed Up And Go Test (TUG) para avaliar velocidade e 
mobilidade. O Mini BESTest foi utilizado para avaliar a funcionalidade, agilidade e 
equilíbrio corporal. O teste permite uma análise do desempenho do idoso em seis 
diferentes pontos e é composto por 36 itens divididos em 14 tarefas capazes de avaliar 
quatro diferentes dimensões, pontuando-as de zero (pior desempenho) a dois (melhor 
desempenho). As dimensões permitem uma avaliação completa dos ajustes posturais 
antecipatórios, das respostas posturais a perturbação, orientação sensorial e 
estabilidade e velocidade da marcha. O TUG foi utilizado para avaliar o equilíbrio 
funcional e a mobilidade dos idosos. Trata-se de um teste prático em que o idoso levanta 
de uma cadeira com os braços cruzados na altura dos ombros e percorre a distância de 
3 metros até um cone que deve ser contornado para o retorno do trajeto até a cadeira e 
a tarefa seja encerrada. O teste era iniciado ao sinal do avaliador e o tempo gasto em 
segundos para realização da tarefa era analisado. Para avaliar os fatores 
psicocognitivos e rastrear possíveis déficits cognitivos e/ou sintomatologia depressiva 
foram utilizados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala Geriátrica de 
Depressão (GDS-15). O MEEM foi a ferramenta utilizada para rastreio de qualquer 
déficit cognitivo que pudesse dificultar o entendimento dos idosos ao comando do 
avaliador. A avaliação foi feita através de perguntas que exigiram orientação 
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temporal/espacial, uso da memória imediata, realização de cálculos matemáticos, 
evocação de palavras, nomeação, repetição, obedecer a comandos, realizar leitura, 
redigir frase e reproduzir uma cópia de um desenho. A GDS-15 foi a ferramenta utilizada 
para rastrear sintomas depressivos. A escala é caracterizada por 15 itens que 
contemplam diversas situações da vida do idoso e podem sinalizar positivamente para 
esses sintomas. O idoso é classificado de acordo com o resultado em escore do teste. 
0 a 4 pontos indicam que o idoso não apresenta sinais de depressão; de 5 a 10 pontos 
apresentam sinais de depressão leve ou moderada; e de 11 a 15 pontos, sinais de 
depressão grave. É necessário salientar, no entanto, que essa ferramenta não é capaz 
de gerar um diagnóstico de depressão. A diminuição da velocidade da marcha foi 
avaliada através do calculo da média do tempo gasto em segundos de três tentativas 
para percorrer 4,6 metros em superfície plana e livre de obstáculos, ajustado pelo sexo 
e altura. Os idosos com positividade para fragilidade foram aqueles em que a média das 
três tentativas estava entre os 20% maiores valores do tempo em segundos em relação 
ao tempo em que todos os idosos da amostra necessitaram para realizar a atividade de 
marcha. As médias foram ajustadas pela mediana da altura para homens e mulheres, 
conforme mostra abaixo o quadro 1: 
 
Resultados e Discussões 
 
A amostra do estudo foi de 111 idosos (N=111), destes 57 (51,4%) foram caracterizados 
como pré-frágil e 54 (48,6%) como frágil. Os idosos apresentaram média etária de 68,37 
± 5,79 anos, com predomínio do sexo feminino (61,3%) e média de escolaridade de 7,68 
anos (Dp=5,70). A diminuição da velocidade da marcha foi apresentada por 46,8% da 
população total. Destes, 57,7% era do sexo feminino e 53,8% não participava de 
atividades comunitárias. Os dados sociodemográficos dos grupos com e sem 
diminuição da velocidade da marcha estão descritos na Tabela 1. O presente estudo 
identificou que 70% dos idosos mais idosos e 73,1% dos idosos frágeis da amostra 
apresentaram DVM. Além disso, o estudo identificou que os idosos que apresentam 
algum fenótipo de fragilidade, mas que não apresentam diminuição da velocidade da 
marcha são os da faixa etária 60-64 anos. Estudos anteriores indicam que a redução da 
VM é o principal indicador de fragilidade em idosos e que está muito relacionada com a 
sarcopenia. Além disso, a DVM vem sendo utilizada como um sinal característico de alta 
validade e sensibilidade para a avaliação da saúde do idoso, o que justifica a presença 
de DVM na população mais idosa e frágil da amostra. Foi constatada ainda na amostra 
que idosos com um maior número de alterações nos pés e deformidades articulares 
apresentam DVM mais recorrentemente e esse fato mostra a importância dos cuidados 
com os pés do idoso diabético, principalmente naqueles que apresentam neuropatia 
periférica. Nota-se também que idosos com DVM possuem instabilidade postural 
associada, que afeta diretamente o equilíbrio e a mobilidade. Estes fatores contribuem 
para o risco de quedas e consequentemente para a fragilidade. Nesses casos a 
prevenção é essencial para evitar os problemas secundários à queda. Estudos mostram 
que revisar as medicações, promover segurança dentro e fora do domicílio e estimular 
a participação social pode diminuir a ocorrência de quedas em idosos, podendo ainda 
evitar ou retardar a fragilidade e a piora da capacidade funcional do idoso. Além disso, 
alguns estudos mostram que a participação social e o engajamento do idoso na 
comunidade, em atividades familiares ou grupos sociais, associada com o estilo de vida 
ativo minimiza o declínio cognitivo, seja pela capacidade de novas habilidades 
oferecidas pelos grupos ou por se tratar de uma oportunidade de o idoso explorar as 
potencialidades e melhorar aspectos individuais como a autoestima e a motivação para 
viver. A fisioterapia é indispensável no trabalho de prevenção de quedas e busca da 
manutenção ou melhora da capacidade funcional, atuando através de orientações, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2513 

 

alongamentos, fortalecimento muscular, e principalmente no treino de marcha e 
equilíbrio. Nosso estudo expõe dados relevantes sobre os riscos da fragilidade para a 
DVM e consequente incapacidade funcional, além de trazer informações para 
identificação dos fatores de risco reversíveis. Entretanto, novos estudos devem ser 
realizados para avaliar os impactos da DM2 nos indivíduos que apresentam síndrome 
da fragilidade, especialmente nos idosos com DVM para que políticas públicas e 
medidas de prevenção adequadas sejam tomadas com o intuito de melhorar e preservar 
as condições de vida deste público. 
 
Conclusão 

 
No presente estudo a diminuição da velocidade da marcha (DVM) em idosos com 
Diabetes Mellitus tipo 2 pré frágeis e frágeis é prevalente em idosos do sexo feminino 
com idade superior a 70 anos que apresentam hipotensão ortostática, presença de 
quatro ou mais alterações nos pés e deformidades articulares, que relataram queda no 
último ano e não participam de atividades comunitárias. Os achados mostram que é 
necessário a intensificação de políticas públicas e reforço nas orientações pelos 
profissionais de saúde, principalmente para o público mais idoso à cerca dos sinais da 
síndrome da fragilidade, evitando assim o agravamento da funcionalidade e 
consequentemente diminuindo a possibilidade de internação e até mesmo de morte. 
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Quadro 01: Ajuste de altura e sexo para a velocidade da marcha 
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Tabela 01. Caracterização sociodemográfica da amostra de idosos com e sem 
diminuição da velocidade da marcha (N=111). 
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Tabela 2. Análise comparativa de uma amostra de idosos com diabetes mellitus tipo 2 
com e sem diminuição da velocidade da marcha com variáveis clínico-funcionais 
(N=111). 

 

 

Tabela 3. Análise comparativa de uma amostra de idosos com diabetes mellitus tipo 2 
com e sem diminuição da velocidade da marcha com variáveis psicocognitivas (N=111). 
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Tabela 4. Análise comparativa de uma amostra de idosos com diabetes mellitus tipo 2 
entre a variável diminuição da velocidade da marcha e as variáveis sociodemográficas, 
clínico-funcionais e psicocognitivas quantitativas (N= 111). 
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TÍTULO: Marcadores metabólicos de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação clínica 
heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação crônica e suas 
manifestações de hiperandrogenismo. Os distúrbios reprodutivos nas pacientes com 
SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, anovulação, amenorreia, 
infertilidade e abortos que influenciam negativamente a qualidade de vida das pacientes, 
acarretando, em alguns casos, depressão e ansiedade. O objetivo deste trabalho foi 
investigar os marcadores metabólicos de mulheres com SOP, através do exame 
laboratorial, antes e após participar de programas de treinamento aeróbico e 
treinamento de força. O delineamento da pesquisa trata-se de um estudo clinico 
randomizado controlado (RCT), que teve como população mulheres, com idade entre 
18 a 40 anos incompletos, com diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e 
o grupo amostral foi selecionado de forma não probabilística e intencional. 
 
Palavras-chave: Mulheres, SOP, Metabolismo, Composição corporal, Exercício 

TITLE: Metabolic Markers of Women with Polycystic Ovarian Syndrome 

Abstract 
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a disease of heterogeneous clinical presentation 
whose main clinical features are chronic anovulation and its manifestations of 
hyperandrogenism. Reproductive disorders in patients with PCOS often present 
alterations such as oligo, anovulation, amenorrhea, infertility and abortions that 
negatively influence patients' quality of life, leading in some cases to depression and 
anxiety. The aim of this study was to investigate the metabolic markers of women with 
PCOS through laboratory examination before and after participating in aerobic training 
and strength training programs. The research design is a randomized controlled clinical 
study (RCT), whose population was women, between 18 and 40 years old, diagnosed 
with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) and the sample group was selected 
according to the study. not probabilistic and intentional. 
 
Keywords: Women, PCOS, Metabolism, Body Composition, Exercise 

Introdução 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação clínica 
heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação crônica e suas 
manifestações de hiperandrogenismo. Estima-se que de 9-18% das mulheres em idade 
reprodutiva apresentam esta síndrome, dependendo da população estudada e critérios 
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diagnósticos utilizados (Azziz, Sanchez et al. 2004, March, Moore et al. 2009, 
Graff,Alves et al. 2012), o que a torna de grande relevância clínica, pois sua prevalência 
é semelhante à de doenças de grande impacto na medicina. É também importante 
salientar que a inclusão da aparência policística dos ovários como um dos critérios 
diagnósticos para SOP (detectada pela ecografia ovariana) ampliou o espectro da 
doença e diferentes fenótipos foram descritos. Assim, é possível que fenótipos com 
apresentação clínica menos severa possam diferir do fenótipo clássico, completo, de 
SOP, no que se refere a riscos reprodutivos e metabólicos. Os distúrbios reprodutivos 
nas pacientes com SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, 
anovulação, amenorreia, infertilidade e abortos que influenciam negativamente a 
qualidade de vida das pacientes, acarretando em alguns casos, depressão e ansiedade 
(EA-SPCWG 2004, Spritzer 2014). Nesse sentido, a presença de obesidade pode 
exacerbar as alterações metabólicas e reprodutivas associadas à síndrome (Wiltgen 
and Spritzer 2010, Diamanti-Kandarakis, Spritzer et al. 2012). Dessa maneira, a 
modificação no estilo de vida incluindo exercícios físicos tem sido recomendada para 
mulheres que sofrem com SOP, visto que essa prática reduziria a resistência à insulina 
e os dados antropométicos, melhorando o metabolismo. O objetivo deste trabalho foi 
descrever o impacto do treinamento aeróbico e resistido nos marcadores metabólicos 
de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos. 
 
Metodologia 

 
O delineamento da pesquisa trata-se de um estudo clinico randomizado controlado 
(RCT), que teve como população mulheres, com idade entre 18 a 40 anos incompletos, 
com diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico (SOP), de acordo com laudo médico, 
encaminhadas e atendidas no ambulatório de ginecologia endócrina da Maternidade 
Escola Januário Cicco (MEJC). O grupo amostral foi selecionado de forma não 
probabilística e intencional, acrescentando mulheres que compareceram ao serviço 
para fazer acompanhamento médico e que aceitaram participar do estudo 
voluntariamente, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
(anexo1). Em seguida, as participantes foram randomizadas e alocadas para os grupos 
experimentais (Grupo aeróbico e grupo força), na qual a randomização se deu pelo site 
Research Randomizer, versão 4.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, devidamente 
reconhecido pela Comissão Nacional de Ética sob o parecer 1.863.259, conforme a 
Resolução CNS196/96, de acordo com a declaração de Helsinki 1975 e adendo 
aprovado no dia 29/11/2016. Como critérios de Inclusão :(1). Idade entre 18 a 40 anos; 
(2). Índice de massa corporal maior ou igual a 18,5 kg/m² e menor do que 40 kg/m² (3) 
portadoras de síndrome dos ovários policísticos (SOP), sem uso de medicações há pelo 
menos 3 meses. (6); sem praticar exercícios físicos nos últimos seis meses ou 
sedentárias. Critérios de Exclusão: (1). Gestantes; (2) Tumores secretores de 
androgênios, síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal congênita, hiperprolactinemia 
(maior que 40ng/ml) e disfunções tireoidianas; e (3). Diabetes mellitus. Instrumentos e 
Procedimentos: Após a assinatura do TCLE foi realizado uma anamnese. Aplicamos um 
questionário sócio econômico e o IPAQ versão curta para avaliar o nível de atividade 
física e um questionário de atividade física PAR-q para analisar a prontidão à realização 
de atividades físicas. A pressão arterial foi medida por 2 vezes com um intervalo de 10 
minutos, com a paciente sentada. Foram realizadas avaliações antropométricas (Peso, 
altura, perimetria da cintura e quadril) utilizando materiais como balança, Estadiômetro 
e fita métrica. Todas as participantes realizaram coletas sanguíneas e dosagens 
laboratoriais de colesterol total, colesterol HDL (HDL-C), colesterol LDL (LDL-), 
triglicerídeos e o teste oral de tolerância à glicose (TTG) sendo dosada a glicemia e a 
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insulinemia no jejum e duas horas após a ingestão de 75 g de glicose. Todas as coletas 
e avaliações foram realizadas por profissionais habilitados. Intervenções Foram 
realizadas avaliações e coleta sanguíneas, em seguida as participantes passaram por 
duas semanas (seis treinos) de familiarização e adaptação aos exercícios (treino 
aeróbico e força) antecedendo as 12 semanas de intervenção, na qual foi feito uma 
ancoragem com a Escala da Percepção Subjetiva de Esforço de Borg e afetividade. No 
grupo que participou do treinamento de força, todas as participantes realizaram o teste 
de uma repetição máxima (1RM), que corresponde à carga máxima que pode ser 
levantada pela participante em toda a amplitude normal do movimento com manutenção 
da técnica adequada (sem compensações). Após a adaptação as participantes 
realizaram 12 semanas de treinamento aeróbico e treinamento de força, ambos com 
frequência de três vezes por semana. Os exercícios foram realizados, com duração de 
uma hora, no ginásio, espaço livre ou academia de Musculação do Departamento de 
Educação Física/UFRN, sob a supervisão direta de um profissional da área. No 
treinamento aeróbico as sessões foram iniciadas com 10 minutos de aquecimento com 
exercícios coordenativos voltados para caminhada e corrida com a frequência cardíaca 
máxima - FCM - de entre 50% e 60%. Após o aquecimento, as participantes iniciaram o 
protocolo de treinamento aeróbico por 40 minutos sendo realizados com variações de 
intensidades (65% e 85% da frequência cardíaca) e após finalização do protocolo foram 
5 minutos de volta calma. Os exercícios foram realizados na pista de atletismo do 
Departamento de Educação Física-UFRN. No treinamento de força foram realizadas 
três séries de 15 repetições, com um minuto de intervalo entre as séries, com 
intensidade entre 65% e 85% de uma repetição máxima (1RM), reajustadas a cada duas 
semanas. A série foi composta de exercícios alternativos por segmentos, a ordem dos 
exercícios estabelecida de acordo com os critérios do Colégio Americano de Medicina 
do Esporte (ACSM), que preconiza a solicitação prioritária dos grandes grupos 
musculares, antes dos pequenos, alternando exercícios de membros inferiores e 
superiores (peitoral, dorsal, quadríceps, bíceps, tríceps, panturrilha e abdômen). 
 
Resultados e Discussões 

 
Tabela 1. Caracterização da amostra, dados sociodemográficas e clínicos de mulheres 
com SOP (n.14) No presente estudo participaram 14 mulheres, com idade média de 
26,5 ± 3.85 anos. A estatística descritiva para caracterização da amostra é dada em 
termos de média ou ± desvio padrão (DP). Todos as pacientes com SOP conseguiram 
completar o protocolo do estudo com 75% de presença. Os dados de pressão arterial e 
frequência cardíaca de repouso (FCR) serviram para parâmetros de periodização dos 
exercícios e caracterização da aptidão física da amostra. Os dados da tabela 2 
apresentam as mudanças dos marcadores antropométricos e metabólicos antes e após 
12 semanas de participação em intervenção com exercícios físicos. No grupo que 
participou de exercícios aeróbicos e resistidos (treino de força), é possível analisar 
mudanças nos marcadores de índice de massa corporal, cintura, quadril e 
consequentemente na classificação da relação cintura quadril. Esses dados são 
valiosos para esse grupo de mulheres, visto que a obesidade piora os fatores 
assosciados a SOP, dessa forma o controle do peso (perda de peso, manutenção ou 
prevenção do ganho excessivo de peso) é proposto como estratégia de tratamento 
inicial, melhor alcançada através de mudanças no estilo de vida que incorporam dieta, 
exercícios e intervenções comportamentais (5). Tabela 2. Marcadores antropométricos 
e metabólicos antes e após 12 semanas de participação em intervenção com exercícios 
físicos. Todas as pacientes realizaram o teste oral de tolerância à glicose (TTGO) sendo 
dosada a glicemia e a insulinemia no jejum e duas horas após a ingestão de 75 g de 
glicose. Foi evidenciado a presença de resistência à insulina na amostra estudada. A 
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síndrome dos ovários policísticos é comumente associada a intolerância à glicose (IGT), 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e síndrome metabólica (6). Possivelmente, os dados 
referentes ao índice glicêmico sofreram pouca variação por não ter tido controle dos 
macro nutrientes (não houve prescrição de dieta). Entretanto, ainda há limitações na 
ciência sobre a magnitude dos impactos do exercício nos índices glicêmicos em grupos 
de mulheres com SOP. Nos valores de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e 
triglicerídeos foram observadas reduções nas concentrações de colesterol total e 
colesterol LDL para ambos os grupos, entretanto, apenas no grupo aeróbico houve 
aumento no HDL. Além disso, houve reduções nos triglicérides calculados em ambos 
os grupo de exercício. Essas variações são possitivas para casos de mulheres com 
síndrome metabólica. 
 
Conclusão 

 
Conclusões Nesse sentindo, a prática do exercício físico pode ser vista como um 
tratamento não farmacológico, gerando melhoras em parâmetros metabólicos e de 
composição corporal (1,2). Estes achados apoiam o papel benéfico do exercício 
aeróbico ou resistido nessa população, na qual evidenciam a recomendação de 
aumentar a atividade física em mulheres com SOP para obter melhorias na saúde 
metabólica, como demonstrado em outros estudos. (3, 4, 5) 
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TÍTULO: Intervenção por via telefônica para auxiliar na promoção da adaptação de 

pessoas com estomias intestinais 

Resumo 

A realização da estomia provoca diversas mudanças relacionadas à nova condição de 
eliminação de excretas, as quais culminam na necessidade de adaptar-se à essa 
situação. Objetivo: executar uma intervenção via contato telefônico a pacientes 
ostomizados como estratégia de auxílio para enfrentamento do processo de adaptação. 
Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, do tipo quase 
experimental do tipo antes e depois, no período de maio a dezembro de 2018 no Centro 
Especializado em Reabilitação e Habilitação do Rio Grande do Norte com 16 
participantes que foram submetidos a um questionário sociodemográfico e a Escala do 
Nível de Adaptação do Estomizado, após o contato inicial foi feito a intervenção 
telefônica com 20, 40 e 60 dias após a o primeiro contato, realizando assim orientações. 
Resultados: Considerando a pontuação geral da ENAE, a média foi de 72,4 no pré-teste 
e no pós, 82,9. Conclusão: Diante disso, foi possível compreender a telenfermagem 
como uma intervenção de grande importância na assistência da pessoa com estomia, 
onde foi observado que, a partir da intervenção, o score do nível de adaptação das 
pessoas com estomias foi aumentando. 
 
Palavras-chave: Estomia, Adaptação, Enfermagem, Intervenção Telefônica, 

Telenfermagem. 

TITLE: Telephone intervention to help promote the adaptation of people with intestinal 

ostomy 

Abstract 

Performing the ostomy causes several changes related to the new condition of excreta 
elimination, which culminate in the need to adapt to this situation. Objective: To perform 
an intervention via telephone contact with ostomized patients as an aid strategy to cope 
with the adaptation process. Methodology: This is a quasi-experimental, quasi-
experimental, quantitative approach study from May to December 2018 at the Rio 
Grande do Norte Specialized Center for Rehabilitation and Qualification with 16 
participants who underwent a sociodemographic questionnaire and the Stomatization 
Adaptation Level Scale, after the initial contact, the telephone intervention was made at 
20, 40 and 60 days after the first contact, thus providing guidance. Results: Considering 
the overall ENAE score, the average was 72.4 in the pretest and in the post, 82.9. 
Conclusion: Thus, it was possible to understand telenursing as an intervention of great 
importance in the care of people with ostomy, where it was observed that, from the 
intervention, the score of adaptation level of people with ostomy was increasing. 
 
Keywords: Stomy, Adaptation, Nursing, Telephone Intervention, Telenursing. 

Introdução 
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O nome dado a abertura proveniente de cirurgia do ambiente interno do corpo para o 
ambiente externo é denominada ostomia. Sua nomenclatura pode variar dependendo 
da sua localização. A partir disso, a estomia é o termo dado para a abertura criada a 
partir do trato gastrointestinal, ou urinário, para o abdome, se subdividindo em três tipos: 
ileostomia, colostomia e urostomia, ocorrendo assim o desvio natural do fluxo de fezes 
ou urina, podendo ser de caráter definitivo ou temporário, dependendo da indicação 
clínica. (BARTLE, 2012). 
A partir do momento que a pessoa descobre a indicação clínica para a construção do 
estoma, ela vive momentos de ansiedade e tensão, causados pelo enfrentamento de ter 
que aceitar uma cirurgia ou se entregar a patologia que não tem um bom prognóstico. 
Após a construção da estomia, o indivíduo passa por várias mudanças referentes ao 
novo fluxo de excretas, apresentando sentimentos negativo relacionados a si mesmo e 
a sua nova forma corporal, necessitando de adaptação para essa nova condição, 
impactando diretamente em sua autoestima e qualidade de vida (MOTA, 2016).  
Para auxiliar nesse processo adaptativo, vale ressaltar a importância de uma assistência 
à saúde de qualidade que compreenda o indivíduo na sua individualidade, a fim de 
ajudar a construir essa nova identidade, promovendo um processo adaptativo eficaz e 
estimulando o autocuidado, promovendo assim a autonomia do sujeito (UMPIÉRREZ, 
2013; FERREIRA et al, 2016).  
A dificuldade de acesso aos serviços de saúde pode resultar em uma redução no 
conhecimento das pessoas aos cuidados com a estomia, podendo gerar problemas que 
vão muito além da parte clínica, afetando diretamente o relacionamento com familiares, 
cuidadores e pessoas mais próximas, conforme vai sobrecarregando eles com cuidados 
que poderiam ser realizados de forma autônoma. Também é evidenciado relação de 
dependência com o serviço e repercussões no âmbito psicológico e físico (OLIVEIRA et 
al., 2014). Dentro do processo adaptativo das pessoas com estomia, estão as 
necessidades físicas, sociais e psicológicas, que podem ser considerados como 
estímulos ao estabelecer relação com o modelo adaptativo de Roy (MAR). O MAR 
considera a adaptação resultado de um processo em que as pessoas sentem e pensam, 
usando a consciência busca uma escolha para interação humana e ambiental. 
Comportamentos em que o processo de adaptação é realizado em situações do 
cotidiano e em períodos críticos é considerado estratégias de enfrentamento. E o 
processo de adaptação significa que a pessoa deve desempenhar comportamentos em 
resposta aos estressores, que são orientados pela sobrevivência, crescimento, 
reprodução, domínio e transcendência (ROY, 2011; ROY, 2008).  
Segundo Barbosa et al (2014), o atendimento de enfermagem via telefone, conhecido 
também como telenfermagem, mostrou-se eficaz no esclarecimento de dúvidas e 
educação em saúde, com adesão de práticas adequadas de autocuidado e na 
prevenção de complicações. Frente a isso, esse estudo teve como objetivo executar 
uma intervenção de seguimento pós-operatório via contato telefônico, para auxiliar na 
promoção da adaptação de pessoas com estomias intestinais. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, quase experimental do tipo antes 
e depois. O estudo foi desenvolvido no período de maio a dezembro de 2018, no 
município de Natal, no Centro Especializado em Reabilitação e Habilitação do Rio 
Grande do Norte, centro de referência do Estado do Rio Grande do Norte para 
cadastramento e acompanhamento de pessoas com estomia, com consultas 
multiprofissionais e entrega de bolsas. Para que as entrevistas ocorressem, foram 
treinados pesquisadores para aplicar o questionário sociodemográfico e a Escala do 
Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE), (MEDEIROS, 2016 e XAVIER, 2018).  
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A aplicação da pesquisa ocorria em uma sala dentro do setor de entrega das bolsas, 
respeitando assim a dignidade e bem-estar dos participantes, onde os pesquisadores 
se apresentavam e esclareciam o objetivo da pesquisa, importância, privacidade e 
destino dos dados, e, logo após, era dado duas vias do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), para que uma ficasse com o participante e outra com o 
pesquisador, e por fim, aplicado o questionário e a escala.  
Como critérios de inclusão foram utilizados: ser maior de 18 anos, ter capacidade 
cognitiva para responder os questionamentos, ter realizado a cirurgia de construção da 
estomia em tempo menor ou igual a 12 meses, ter estomia intestinal no momento da 
intervenção e possuir contato telefônico, seja residencial ou celular. Excluiu-se pessoas 
que não completaram o instrumento, pessoas privadas de liberdade e indivíduos sob 
efeito de álcool/drogas ilícitas.  
Vale salientar que os participantes eram acompanhados pela instituição onde foi 
aplicado a pesquisa. Os participantes também responderam informações referentes aos 
aspectos clínicos como: características do estoma, complicações, manejo do dispositivo 
e sentimento de adaptação (XAVIER, 2018), além de questões abertas sobre as 
dificuldades adaptativas após a construção do estoma.  
A Escala do Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE) é um instrumento que mede o 
nível de adaptação da pessoa estomizada a sua nova condição, baseado no MAR, 
verificando os modos adaptativos e os principais problemas adaptativos de cada modo. 
A partir disso, ela gera um valor para cada modo, e é apresentado se a pessoa está 
adaptada ou não. Os modos adaptativos e os scores apresentados na ENAE são: 
Fisiológico (0-28), autoconceito (0-68), função papel (0-16) e Interdependência (0-16), 
apresentando como o total um score de 0-128, onde quanto mais perto de zero menos 
adaptado, e quanto mais perto do máximo de cada modo, mais adaptado.  
A pesquisa transcorreu da seguinte forma: as pessoas selecionadas receberam o 
acompanhamento via contato telefônico de três ligações nos intervalos de 20, 40 e 60 
dias após o primeiro contato, como sugerido num estudo feito na Espanha (JIMÉNEZ et 
al., 2010). Após a intervenção telefônica, foram submetidos mais uma vez a aplicação 
da ENAE para reavaliar o nível de adaptação.  
Para a análise dos dados foi usado à estatística descritiva e inferencial. Também foram 
utilizados os testes qui-quadrado e considerou-se estatisticamente significantes as 
diferenças com p-valor <0,05. Com as variáveis quantitativas, foi realizado o teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk e verificou-se distribuição normal. Também foi aplicado o 
Teste T de Student pareado e com a finalidade de verificar os escores antes e após a 
intervenção. Para as questões qualitativas, realizou-se análise das entrevistas para 
investigar relatos durante o contato com o pesquisador, fazendo a categorização dos 
temas para permitir a compressão e reflexão das percepções e aspectos nas falas 
(SILVA; FOSSÁ, 2015), sendo determinado a frequência de cada tema como foi citado 
como principal dificuldade adaptativa. 
O projeto desta pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parecer de número 1.527.460, CAAE de 
número 55191516.8.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
O questionário e o instrumento foram aplicados em 17 participantes. Quanto a 
caracterização, pode-se observar que a amostra teve predominância do sexo masculino 
(75%), idade menor ou igual a 60 anos (68,7%), pardos (50), aposentados (56,2%), 
vivem com companheiros (62,5%), com renda de até 1 salário mínimo (68,7%), com 
escolaridade até o ensino fundamental (62,5%) e de religião católica (56,2%).  
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Quando aos modos adaptativos, foi observado um aumento do nível de adaptação 
quando comparado os scores do pós teste com o pré-teste. No pré-teste do modo 
fisiológico 7 (p valor < 0,001), o grupo apresentou média de 14,7 já no pós teste esse 
número foi de 17,8. No modo autoconceito7 (p valor < 0,001), o score era de 41,9 no 
pré-teste, já no pós teste foi de 46,4. Já no modo adaptativo função papel (p valor 0,016), 
o pré-teste se apresentou como 8,8 e o pós como 9,8. No modo interdependência (p 
valor 0,011) o pré-teste foi de 7 e o pós 8,8. Considerando a pontuação geral da ENAE 
(p valor <0,001), a média foi de 72,4 no pré-teste e no pós, 82,9. Ou seja, após a 
intervenção telefônica, foi observado que houve uma melhora no nível de adaptação da 
pessoa com estomia.  
Durante as ligações foram trabalhados temas referente ao autocuidado, autoimagem, 
autoestima e adaptação, e nos contatos posteriores, era relatado o empenho nas 
atividades orientadas e, muitas vezes, o sucesso, junto da descrição de experiências e 
sentimento reconhecido. Umas das pacientes relatou satisfação nas intervenções pois 
era responsável por cinco netos e não tinha disponibilidade para ir as consultas na 
instituição. Outro afirmou que, devido a sua condição financeira, não podia participar 
das consultas, a não ser que estivesse com alguma complicação grave e afirmou que 
os telefonemas era uma forma de acompanhamento a distância.  
É importante destacar que a telenfermagem é uma assistência complementar a saúde 
da pessoa com estomia, tendo sido esclarecido isso aos participantes, não havendo 
estímulo de abandono da assistência presencial com a equipe multiprofissional da 
instituição. Foi orientado a alguns dos participantes recorrer a assistência das 
enfermeiras do serviço para a realização de prescrição de dispositivos coletores 
diferentes, prescrição de adjuvantes e acompanhar o surgimento de prolapso que foi 
percebido durante atividade física. Também foi estimulado a marcação de consulta com 
a nutricionista diante dos casos de excesso de gases e dificuldades alimentares que 
levavam a eliminações com odor forte, diarréias e constipação. Orientou-se também o 
auxílio da equipe de psicologia para a pessoa, cuidador ou familiar para facilitar a 
compreensão da confecção da estomia e como viver bem com ela, já que alguns dos 
participantes relataram não realizar o autocuidado e não retornarem a suas atividades 
do cotidiano por não aceitarem sua nova condição e não ter apoio, de familiares e 
amigos, para esse enfrentamento.  
As dificuldades adaptativas encontradas após a confecção do estoma foi: retorno ao 
convívio social com 30, 3%, atividades de lazer com 27,3%, laborais com 24,2%, 
domésticas com 18,2%, manejo com o sistema coletor, manejo do estoma, produção de 
gases, alterações no vestiário e hábitos alimentares com 12,1%, e por fim, atividade 
sexual e mudanças no padrão do sono com 6,1%.  
Relativo aos aspectos do modo fisiológico o transito gastrointestinal fisiológico 
possibilita que a pessoa controle suas evacuações, como também necessita cuidados 
mínimos e limpeza em locais específicos. Já nas pessoas com estomias, esse fluxo não 
ocorre de uma maneira tão simples, visto que elas não possuem controle no esfíncter, 
além de ter essa função exposta numa bolsa que precisa de cuidados apropriados e 
contínuos. A ajuda de uma equipe multiprofissional fornecendo orientações relativo ao 
manejo com a estomia e dificuldades de adaptação é indispensável para restabelecer o 
bem-estar da pessoa (NASCIMENTO et al., 2011). Há uma relação muito íntima entre 
os gases intestinais e os hábitos alimentares, onde é imprescindível uma dieta 
adequada a fim de evitar a formação excessiva de gases e provocar diarreias ou 
constipações intestinais. Com isso, destaca-se a atuação da equipe multiprofissional no 
cuidado da pessoa com estomia com a finalidade de colaborar na reabilitação do 
indivíduo (SILVA et al., 2014).  
A construção da estomia também irá causar mudanças relacionadas ao sono e repouso 
dessa pessoa relatando incomodo na posição de dormir, no ato de se levantar durante 
a noite para esvaziar o coletor e o medo do descolamento e vazamento do conteúdo da 
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bolsa (GRIGOL; SILVA; SANTOS, 2018). Também pode ser comentado questões 
relacionadas a ansiedade e depressão (GALDINO et al., 2012).  
As complicações do estoma e pele periestomal foi evidenciado em 39,3% dos 
participantes. A presença dessas corresponde a mais um obstáculo para a adaptação, 
que para isso, é imprescindível a assistência do enfermeiro na identificação das 
complicações e dos fatores de risco para que o paciente possa receber orientações para 
a prevenção de agravo das mesmas. A partir disso, a telenfermagem se apresenta com 
vantagens na composição do cuidado viabilizando o acompanhamento da reabilitação 
(BOHNENKAMP, 2004; MALAGUTTI, KAKIHARA, 2014).  
Com relação aos aspectos clínicos e de saúde, constata-se que a maioria dos 
participantes não possuía nenhuma doença ou agravo (62,5%), não realizou 
quimioterapia (75%) ou radioterapia (75%), possuindo colostomia (87,5%) de caráter 
temporário (87,5%), utilizando a bolsa coletora de 1 peça (81,2%), sendo o próprio 
paciente que realiza a troca da bolsa (43,7%). Sobre o sentimento de adaptação a essa 
nova condição, 56,2% referem que estão adaptados. Também foi observado que dentre 
os diagnósticos que levaram os indivíduos a necessidade da construção do estoma, 
37,5% foi por causa de câncer intestinal e quanto a complicações relacionadas à 
estomia, 56,2% afirmaram que já tiveram, sendo as de maior incidência sangramento, 
hiperemia, alergias e dermatites.  
Quanto ao modo autoconceito, observa-se que os distúrbios de autoimagem aparecem 
logo após a demarcação do local para a fixação do estoma, sendo o primeiro passo para 
a modificação do seu corpo e da sua imagem. Logo após a demarcação, a construção 
da estomia significa a transformação não só da sua imagem, como também do seu 
cotidiano, pois a partir daquele momento uma função do corpo foi alterada, sendo 
necessário a pessoa reaprender a como cuidar de si, como resgatar sua identidade e 
como se adaptar a essa nova constituição física (NASCIMENTO et al., 2011). Alguns 
pacientes até evitam utilizar peças de roupas ajustadas ao corpo por causa do volume 
do dispositivo coletor, para que as pessoas não notem a presença dele. Assim, a 
mudança na forma de se vestir retrata o descontentamento com a imagem do corpo, 
tendo as peças de roupas mais largas para manter-se “normal” perante a sociedade e 
assim, ser aceito por ela (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). Além disso, a 
alteração da imagem corporal é considerada um dos grandes desafios que os pacientes 
precisam enfrentar para se adaptar diante dessa nova condição (BANNAGA; 
SELINGER, 2015).  
Referente ao modo adaptativo função papel, que seria ao papel na sociedade, observa-
se o distanciamento das atividades laborais, de lazer e do cotidiano, bem como aspectos 
da sexualidade são apresentadas como dificuldades de adaptação pertinentes a esse 
modo. O afastamento das atividades laborais pode ser justificado pela reação entre 
realização de esforço físico, nível de escolaridade, refletindo na profissão que o 
indivíduo exerce, pois o menor grau de instrução pode gerar atividades que exijam mais 
esforço físico, podendo colocar a saúde desse indivíduo em risco e aumentar os riscos 
de desenvolver complicações, dificultando a reinserção no trabalho, elevando o índice 
de aposentadorias. A importância de adaptação no local de trabalho vai ajudar na 
reinserção no mercado de trabalho, pois o afastamento dessa atividade vai afetar, além 
da condição financeira do paciente, como também, os aspectos psicossociais, podendo 
gerar isolamento social, preconceito e sentimentos de inutilidade (MAURICIO; SOUZA; 
LISBOA, 2014).  
Atividades de lazer como praia, parque, shopping e viagens a passeio foram algumas 
das práticas que as pessoas com estomia relataram restrições após a cirurgia. Essa 
privação ocorre pelo receio de descolamento do dispositivo e vazamento do conteúdo 
intestinal, ausência de banheiro adaptado, vergonha pela eliminação excessiva de 
gases e temor que as pessoas notem a presença da bolsa de estomia (CARVALHO et 
al., 2015; COELHO; SANTOS;POGGETTO, 2013; FERREIRA et al.,2017). Referente 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2529 

 

às atividades do cotidiano, são necessário alterações em consequência das limitações 
e capacidades das pessoas com estomia. Em outro estudo, os pacientes relatavam que 
anteriormente a construção do estoma, eles realizavam seus afazeres habituais, 
entretanto, após a construção da estomia, as pessoas se tornam ociosas e expressam 
sentimentos de inutilidade e incapacidade (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013; 
FARIA et al., 2018).  
Os cuidados com a estomia obrigam as pessoas a adquirirem habilidades para manter 
a sua autonomia. A partir disso, o enfermeiro deve estar atento para orientar de forma 
clara, de acordo com o nível de entendimento, esclarecendo dúvidas e dificuldades de 
adaptação. Pois o manejo incorreto do dispositivo coletor aumenta os riscos de 
complicações como hiperemia e as dermatites. (MIRANDA et al., 2016; COELHO et al., 
2015).  
Apontado por pacientes, o acompanhamento do enfermeiro é um fator tranqüilizante, 
pois esclarece questionamentos e assisti o paciente até o desenvolvimento da sua 
autonomia. Também foi percebido discursos que após a alta hospitalar, as pessoas com 
estomia receberam suporte quanto aos dispositivos coletores de representantes de 
vendas. Também relataram que possuir o telefone do profissional gera alívio por 
acreditar que receberá instruções diante das necessidades (BONILL DE LAS NIEVES 
et al., 2017). 
 
Conclusão 

 
Diante disso, foi possível compreender a telenfermagem como uma intervenção efetiva 
e de grande importância na assistência da pessoa com estomia, onde foi observado 
que, a partir da intervenção, o score do nível de adaptação das pessoas com estomias 
foi aumentando. Além disso, também foi possível identificar as principais dificuldades 
adaptativas que auxiliam na assistência.  
A telenfermagem além de ser uma intervenção de baixo custo, é uma estratégia que 
auxilia o enfermeiro a não só acompanhar o paciente que tem dificuldade no acesso ao 
serviço de saúde, como também identificar doenças, agravos e complicações, ajudando 
assim na orientação, conduta e tomada de decisão adequada para cada paciente.  
Assim sendo, o desenvolvimento de outras pesquisas e intervenções envolvendo o tema 
é de extrema importância para a enfermagem, a fim de aprimorar a assistência à pessoa 
com estomia e melhorar a qualidade de vida desse grupo de pessoas. 
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TÍTULO: Contribuição da agricultura familiar na preservação de conhecimentos 

tradicionais sobre PANC na Região Metropolitana de Natal, RN, Brasil 

Resumo 

A diversidade de cultivos é um dos pilares da agricultura familiar. Algumas espécies que 
crescem espontaneamente em suas lavouras têm potencial alimentício, porém são 
subutilizadas em sua maior parte por falta de conhecimento quanto à possibilidade de 
uso. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é diminuir a lacuna referente aos 
conhecimentos sobre o uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais por 
agricultores/as familiares na Região Metropolitana de Natal (RMN), Rio Grande do 
Norte, além de investigar motivações de consumo dessas plantas em seus domicílios e 
analisar seu potencial para comercialização. Selecionamos os produtores em mercados 
públicos da cidade do Natal previamente mapeados com apoio da metodologia 
crowdsource. Foram utilizados os métodos Turnê guiada e entrevista estruturada para 
coleta de dados verbais, além de coleta de material vegetal para confecção de exsicatas 
que auxiliaram na identificação das espécies. No trabalho foram levantadas 69 espécies, 
predominantemente pertencentes ao grupo de alimentos dos Legumes e verduras. As 
pessoas entrevistadas referiram os benefícios à saúde e o sabor como os principais 
fatores que motivam o consumo dessas plantas. O maior entrave apontado para sua 
comercialização foi o desconhecimento da população. É importante que esses dados 
sejam transformados em instrumento para divulgação e preservação do conhecimento 
tradicional associado a essas plantas. 
 
Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais. Agricultura Familiar 

TITLE: Contribution of family farming in the preservation of traditional PANC knowledge 

in the Natal Metropolitan Region, RN, Brazil 

Abstract 

Crop diversity is one of the pillars of family farming. Some species that grow 
spontaneously on their farms have food potential, but are mostly underutilized due to 
lack of knowledge about the possibility of use. Therefore, the objective of this research 
is to narrow the gap regarding the knowledge about the use of Unconventional Food 
Plants by family farmers in the metropolitan region of Natal (NMR), Rio Grande do Norte, 
and to investigate motivations of consumption of these plants in their homes and analyze 
their potential for commercialization. We selected producers in public markets in Natal 
previously mapped with the support of the crowdsource methodology. The methods 
Guided tour and structured interview were used to collect verbal data, as well as to collect 
plant material to make exsiccates that helped in the identification of the species. In the 
work 69 species were surveyed, predominantly belonging to the group of food of 
vegetables. The people interviewed mentioned health benefits and taste as the main 
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factors that motivate the consumption of these plants. The biggest obstacle pointed to 
its commercialization was the ignorance of the population. It is important that this data 
be transformed into an instrument for the dissemination and preservation of the 
traditional knowledge associated with these plants. 
 
Keywords: Unconventional Food Plants. Family farming. 

Introdução 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) diz que todos têm direito “a uma 
alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo 
permanente” (BRASIL, 2016). Segundo o Censo Agropecuário de 2006, quase 85% dos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares, 
desempenhando papel importante no abastecimento do mercado interno do país 
(FRANÇA; GROSSI; MARQUES, 2009). 

Os cultivos em pequena escala são favorecidos com a diversidade de cultivos, que 
potencializa as relações ecológicas previamente estabelecidas entre espécies nativas 
ou naturalizadas e, consequentemente, o desenvolvimento das plantas, produzindo 
alimentos mais nutritivos (PEREIRA ET AL., 2017). 

Algumas espécies que crescem espontaneamente entre os cultivos possuem potencial 
alimentício, porém são negligenciadas em sua maior parte por falta de conhecimento 
quanto a essa possibilidade de uso, e às vezes sendo utilizadas somente em momentos 
emergenciais (NASCIMENTO; VASCONCELOS; MACIEL; ALBUQUERQUE, 2012). 
Para identificar essas espécies cunhou-se o termo “Plantas Alimentícias Não-
Convencionais” ou simplesmente PANC, que identifica plantas alimentícias que, em 
uma dada região, são subutilizadas da falta de conhecimento quanto ao potencial de 
comestibilidade. 

As pesquisas atuais que investigam a relação histórica, cultural e ecológica do agricultor 
familiar com os alimentos que planta fazem parte da etnobotânica, subdivisão da 
etnobiologia, ciência que busca compreender aspectos intrínsecos das relações 
humanas com as plantas. 

Assim sendo, este trabalho objetiva diminuir a lacuna quanto ao conhecimentos e uso 
das PANC em comunidades de agricultores e agricultoras familiares na Região 
Metropolitana de Natal (RMN), Rio Grande do Norte, mapeando plantas alimentícias 
produzidas por esses atores, investigando suas motivações para consumo e o potencial 
de comercialização desses cultivos em espaços como feiras e mercados públicos. 

  
 
Metodologia 
 
2.1. Descrição da área de estudo 
 
A Região Metropolitana de Natal (Figura 1) compreende quatorze municípios 
circunvizinhos à cidade do Natal no estado Rio Grande do Norte: Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará-Mirim, Ielmo Marinho, 
Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Vera Cruz. Esta é 
a quarta maior aglomeração urbana do Nordeste, agregando cerca de 1.587.055 
habitantes. Quanto à sua definição florística, situa-se em zona de transição entre os 
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biomas Mata Atlântica e Caatinga, que apesar de sofrerem bastante com o 
desmatamento ainda comportam uma vasta biodiversidade. 
O levantamento ficou restrito à RMN devido à limitação de recursos disponíveis. 
 
2.2 Critérios que guiaram a seleção dos agricultores(as) 
 
A pesquisa é parte de um estudo mais amplo sobre biodiversidade alimentar na Região 
Metropolitana de Natal/RN, intitulado “Biodiversidade para Alimentação e Nutrição: 
Avaliação da biodiversidade alimentar para promoção de dietas e sistemas alimentares 
sustentáveis”. Essa investigação, desenvolvida entre os anos de 2017 e 2018, consistiu 
em levantamento de dados de plantas alimentícias por meio de revisão sistemática e 
levantamento etnobotânico em mercados e comunidades produtoras na Região 
Metropolitana de Natal/RN. A investigação teve seu foco em espécies selvagens, 
subutilizadas ou não convencionais, devido à carência de dados sobre essas plantas e 
ao seu potencial subexplorado para contribuir para a SAN das populações. 
A seleção dos informantes-chave foi feita inicialmente através do mapeamento das 
feiras e mercados orgânicos e agroecológicos da cidade do Natal/RN, pois esperava-se 
encontrar maior agrobiodiversidade (BIODIVERSITY INTERNATIONAL, 2017) nesses 
locais do que nos mercados convencionais. Para isso, foi utilizada uma ferramenta 
tecnológica de construção coletiva intitulada crowdsourcing (colaboração coletiva)[1], o 
que possibilitou a identificação de 13 locais de comercialização, que configuraram o 
cenário da pesquisa. Foram realizadas entrevistas nesses locais, na primeira fase do 
projeto, com o objetivo de avaliar a acessibilidade desses produtos à população, e 
através dessas entrevistas foi possível identificar os produtores e produtoras que 
demonstrassem ou que fossem apontados pelos seus pares pelo seu conhecimento 
distintivo sobre PANC e que fossem residentes da RMN. Essas pessoas, um total de 
16, foram entrevistadas, em suas comunidades e unidades de produção (sítios, roças e 
comunidades rurais). 
 
2.3 Considerações éticas 
 
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN e aprovado sob o 
número de protocolo 2.484.486. A adesão dos participantes foi voluntária, consentida e 
seu anonimato é preservado, conforme critérios estabelecidos na Resolução 466/2012. 
A pesquisa também se encontra registrada junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (SisGen) com o seguinte número de cadastro: A0AD60B. 
  
2.4 Coleta e análise de dados 
2.4.1. Visita à unidade de produção: 
 
As visitas foram realizadas em 7 diferentes localidades da RMN (Maxaranguape, Ceará-
mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Natal e Nísia Floresta), e foram 
marcadas de acordo com a disponibilidade dos (as) 16 produtores (as), tendo ocorrido 
a primeira em novembro/2018 e a última em fevereiro/2019. 
No início das visitas era realizada uma Turnê guiada (ALBUQUERQUE, 2014), método 
também conhecido como “Caminhada na mata” que consiste num passeio através da 
horta ou pomar guiado pelo produtor para apontamento das plantas que utiliza ou que 
tenha conhecimentos sobre seus usos alimentício. O objetivo é dar fundamento e validar 
o nome comum das plantas, devido à grande variação entre regiões ou mesmo entre 
indivíduos da mesma comunidade.  
 
2.4.2. Coleta, documentação e identificação dos espécimes:  
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A equipe de pesquisa coletou e prensou amostras de cada planta identificada como 
alimentícia pelos informantes, partes vegetativas e partes férteis (fruto ou flores). 
Todos os indivíduos foram fotografados antes da prensagem, pois tais imagens foram 
utilizadas para auxiliar na identificação das espécies, bem como na confecção do guia 
fotográfico. 
Para a identificação, os exemplares foram identificados a nível de família com o auxílio 
de bibliografia específica, tais como a Chave de Identificação proposta por Souza e 
Lorenzi (2012) para identificação à nível de gênero, e a comparação com material de 
herbário e a consulta a especialistas. As amostras e suas duplicatas foram depositadas 
no herbário (UFRN herbarium). 
 
2.4.3. Coleta e análise da entrevista: A coleta de dados verbais ocorreu por meio da 
técnica de entrevistas individuais dirigidas (ALBUQUERQUE; RAMOS; JUNIOR; 
MEDEIROS, 2017). Foi utilizado um instrumento, desenvolvido e testado previamente 
para a finalidade desta investigação, contendo cinco seções (Identificação do 
entrevistador, apresentação da pesquisa, identificação do entrevistado, perguntas de 
introdução e questões-chave) e 20 questões dirigidas ao entrevistado. 
As plantas citadas foram classificadas em grupos alimentares, tomando como referência 
a parte consumida (raiz, folhas, flores, frutos, sementes etc). Os alimentos foram 
agrupados de acordo com o Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2014) 
devido ao foco da pesquisa estar relacionado à biodiversidade alimentar. Devido ao foco 
da pesquisa em vegetais, os grupos adotados foram o dos Feijões, Legumes e 
Verduras, Raízes e Tubérculos, Frutas e Castanhas. 
A frequência de citação de cada espécie foi calculada usando a proporção entre o 
número de informantes que a mencionaram e o total de espécies levantadas. A análise 
dos dados descritivos relativos às motivações para o consumo e possíveis desafios 
relacionados à comercialização foi realizada através do agrupamento das respostas 
semelhantes em categorias e calculada a proporção entre o número de respostas por 
categoria e o número total de entrevistados. 
Os resultados foram expressos em porcentagem. 
 
Resultados e Discussões 
 
3.1. Conhecimento dos(as) agricultores(as) sobre PANC 

Foram entrevistadas 16 pessoas, sendo 7 homens e 9 mulheres, com faixa etária 
variando entre 21 e 77 anos, e a renda variando entre 1 e 4 salários mínimos. Todos os 
entrevistados comercializavam seus produtos em Natal, mas tinham seus cultivos nos 
municípios circunvizinhos, como pode ser visto no mapa (Figura 1). 

Foram identificadas 69 espécies consideradas como alimentícias a partir do 
levantamento realizado nas hortas e pomares dos produtores (Tabela 1), e destas, 38% 
eram nativas do Brasil e 62% eram exóticas, sendo 37,7% naturalizadas e 24,6% 
cultivadas. 

Foi observado que o conhecimento dos mais jovens restringia-se principalmente ao 
grupo dos Legumes e verduras, provavelmente devido à procura mais frequente desses 
alimentos nas feiras. Por outro lado, os mais velhos tinham conhecimento sobre essa e 
outras categorias, em especial a das Frutas, que somaram 42,3% das espécies nativas 
pesquisadas. Além disso, o estudo realizado na primeira fase desse projeto, realizou o 
levantamento da diversidade de plantas vendidas nas feiras agroecológicas de 
Natal/RN, resultando na identificação de 19 espécies de PANC. 
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Fazendo o comparativo entre os dois trabalhos, observa-se um déficit de 50 espécies 
que foram indicadas como potencialmente alimentícias pelos produtores mas não 
estavam à venda nas feiras. E se essas plantas não chegam aos locais de 
comercialização onde os próprios agricultores comercializam seus produtos, tampouco 
serão encontradas em supermercados, onde o pequeno produtor não tem acesso para 
venda (BARBIERI, 2014). Com isso, podemos apontar dois fatos: Primeiro, o 
conhecimento sobre o potencial alimentício dessas plantas está restrito aos agricultores 
e agricultoras, com idade mais avançada, como foi constatado anteriormente. E, 
segundo, a possibilidade de uso dessas espécies somente aconteceria em momentos 
de escassez de alimentos, já que o uso dessas é preterido em relação às espécies 
convencionais (NASCIMENTO; VASCONCELOS; MACIEL; ALBUQUERQUE, 2012). 
Cruz, Medeiros, Combariza, Peroni e Albuquerque (2014) relatam a correlação inversa 
entre a percepção de “alimento emergencial” e seu consumo, citando que associação 
destes alimentos à pobreza é um fator limitante para o consumo. 

Outro fator importante para análise é a origem das espécies consumidas. As plantas 
coletadas pertenciam à 33 famílias, sendo as mais numerosas Myrtaceae, com 87,5% 
das espécies nativas e Asteraceae com 42,8% de espécies nativas, com ocorrência nos 
biomas Caatinga ou Mata Atlântica. Das 19 espécies identificadas durante a primeira 
fase do projeto, apenas 3 eram nativas de biomas brasileiros, Spondias tuberosa Arruda 
(Umbu), Hancornia speciosa Gomes (Mangaba) e Eugenia uvalha Cambess (Ubaia). 

A ubaia é um ótimo exemplo para demonstrar o grande potencial das espécies nativas 
para a agricultura familiar, pois apesar de seu sabor acre, pode ser utilizada em várias 
preparações, como sucos e geléias. Além disso, Cruz e colaboradores (2014) 
observaram que a indicação de uso da fruta pode trazer benefícios para a saúde. 

3.2. Partes mais consumidas e seus métodos de preparo 

As folhas foram a parte consumida mais citada (46%), seguida pelos frutos (37%), mas 
também foram citadas flores, caule e raiz. Justificando as espécies mais populares 
terem sido o mastruz Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin e Clemants, preparado em 
mistura com leite quente; o caruru Amaranthus deflexus L. e o capim limão Cymbopogon 
citratus (DC.) ambos utilizados em infusões no preparo de chás; e o bredo Talinum 
fruticosum (L.) Juss consumido cru ou refogado. 

Os frutos mais populares foram a ubaia azeda Eugenia azeda Sobral, utilizada 
principalmente no preparo geleia e suco, e o camapu Physalis pubescens L. sendo 
consumido fresco. 

O grupo de alimentos mais frequente foi o dos Legumes e verduras (72,5%), seguido do 
grupo das frutas (24,6%). Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 
(IBGE, 2010), esse padrão de consumo não é mantido no perfil de alimentos 
consumidos pela população brasileira, onde frutas e hortaliças apresentam consumo 
semelhante. Apesar disso, o que vai ao prato do brasileiro ainda é composto por 
espécies exóticas, que em sua maioria foram naturalizadas devido ao extenso tempo de 
cultivo, mas que não tem conexão com os biomas em que se desenvolvem. 

Seria interessante que as espécies nativas fossem encontradas nas feiras em igual 
proporção em que as plantas convencionais o são, representando assim, um potencial 
subaproveitado de contribuição da agricultura familiar para a alimentação do brasileiro. 
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3.3. Motivações para consumo e desafios relacionados à comercialização 

As principais motivações para consumo apresentadas referiam-se ao uso para obter 
benefícios para a saúde. “Porque faz bem, é natural e sem uso de química”, devido ao 
bom sabor “Porque tem muito na safra e se não comer, se perde. E porque é bom”, ou 
ainda por ser uma tradição local “Porque nascem aqui e conhecemos o potencial delas”. 

As duas últimas motivação de consumo, pelo sabor e por tradição local, também são 
observadas no trabalho de Cruz e colaboradores (2014), realizado no estado de 
Pernambuco entre 2009 e 2010. O projeto objetivava compreender a percepção local e 
o consumo de plantas nativas da Caatinga e para isso 39 pessoas foram entrevistadas 
quanto à percepção de 12 espécies de plantas nativas. 

Quanto às razões que limitavam as vendas, a maioria relacionou a dificuldade de venda 
a dois motivos principais, o desconhecimento dos consumidores e dos próprios 
produtores, e à baixa demanda, tais fatores possuem uma clara relação entre si, como 
bem disse um dos produtores: “O pessoal não conhece e não vende na feira. E também 
não sabemos as propriedades para vender”. Um dos produtores relatou: “A procura é 
pouca mas conheço os benefícios das plantas, tenho um livro em casa”, confirmando 
que mesmo quando os produtores sabem que essas espécies podem servir de alimento, 
a falta de conhecimento dos consumidores não gera demanda e com isso os produtores 
não tem motivação para levar as plantas aos mercados, gerando um ciclo que não 
favorece a difusão do conhecimento sobre PANC disponíveis no território. Uma outra 
produtora disse que “Na época da safra leva (frutas). Porque outros feirantes levam 
(folhas), nunca pensou em levar”, referindo-se ao fato de que a oferta de frutas nos 
mercados é dependente do período reprodutivo de cada espécie, o que no caso das 
frutas nativas ocorre poucas vezes no ano, e quanto aos folhosos, há concorrência na 
venda pois outros produtores já oferecem esse tipo de alimento no mercado (Tabela 2). 

A falta de conhecimento é apontado por Nascimento, Campos e Albuquerque (2018) 
como principal fator que leva à não utilização do alimento pela população. Por isso, é 
importante que dois pontos sejam analisados: Primeiro, a cegueira botânica, problema 
ligado à educação onde a prática ao estudo das plantas não é estimulada, gerando 
desinteresse pelo assunto. Segundo, baixo investimento em pesquisa sobre 
biodiversidade. Faltam dados quanto à composição nutricional e química dessas 
plantas, como também quanto às suas formas de consumo. Com esses dados, haveria 
maior viabilidade para a promoção do consumo dessas plantas 

 
Conclusão 

 
Esse estudo apontou que existe uma gama de PANC disponíveis no território que não 
chegam aos mercados e feiras para comercialização. A falta de demanda da população 
foi a principal razão apontada para explicar esse fenômeno. Sugerimos que práticas de 
educação e investimentos públicos em pesquisa são formas de abordar esse problema. 

A quantidade de plantas que mapeamos na RMN, nas unidades de produção de 
agricultores e agricultoras familiares, exemplificam o potencial da agricultura familiar na 
preservação da biodiversidade, sua contribuição para manutenção das funções 
ecossistêmicas nos biomas castigados pelo desmatamento e desertificação e sua 
capacidade de colaborar de forma ainda mais relevante para qualidade das dietas 
humanas. A valorização do trabalho dos agricultores e agricultoras é crucial no processo 
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de difusão e preservação desse conhecimento, pois eles/elas representam um grande 
potencial de colaboração para a Soberania Alimentar, levando esses alimentos para as 
feiras e tornando-os disponíveis para a população. 

Em futuros estudos, sugere-se que sejam incluídas unidades de produção em 
comunidades tradicionais, tais como de povos indígenas e quilombolas, devido ao 
reconhecido potencial desses povos em preservar a diversidade biológica e seus 
saberes tradicionais associados. 

Como retorno aos participantes desta pesquisa, transforaremos a lista de espécie 
vegetais catalogados no âmbito de nosso projeto em um guia de plantas alimentícias da 
biodiversidade local. Esperamos que este material sirva de instrumento para divulgação 
e preservação do conhecimento tradicional realizado pelos produtores e produtoras 
locais e que sirva como forma de promover dietas sustentáveis. 
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Tabela 1 parte 1 
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Tabela 1 parte 2 
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Tabela 1 parte 3 

 

 

Tabela 2 
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Região Metropolitana de Natal e comunidades visitadas 
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TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE REUMÁTICA EM SERVIÇO 

UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) tem como principal consequência a Cardite Reumática Crônica, 
que representa uma das maiores demandas de cirurgias cardíacas realizadas pelo 
Sistema Único de Saúde. Além disso, o cenário de precárias condições 
socioeconômicas e da carência de informações sobre a doença contribui para a falta de 
adesão ao tratamento e para a ocorrência de recorrências de FR e de suas 
complicações. Neste contexto, esta pesquisa objetivou promover a implementação de 
um Programa de Assistência Multiprofissional ao Paciente com FR (PAMPFR) em 
Serviço Universitário de Referência (SUR), criado para instituir uma linha de cuidado 
para estes pacientes e promover educação em saúde por meio de ações envolvendo e 
articulando os três pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão – bem como 
a utilização de tecnologias da informação. A implementação do PAMPFR no SUR foi 
eficaz em promover assistência integral e multiprofissional aos pacientes com FR, criou 
uma rede de apoio entre os indivíduos que vivenciam a doença, correspondeu a um 
marco histórico no SUR e promoveu a integração entre discentes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem no desenvolvimento de habilidades clínicas. Ademais, a 
plataforma digital da FR apresentou-se como uma ferramenta de educação em saúde 
capaz de incentivar e democratizar o acesso à informação sobre a FR em escalas local 
e nacional. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Assistência Multiprofissional. Educação em Saúde. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF A MULTIPROFESSIONAL ASSISTANCE PROGRAM 

FOR PATIENTS WITH RHEUMATIC FEVER IN UNIVERSITY REFERENCE SERVICE 

Abstract 

Rheumatic Fever has as its main consequence the Chronic Rheumatic Carditis, which 
represents one of the major demands of cardiac surgeries performed by the Brazilian 
Public Health System. Moreover, the scenario of precarious socioeconomic conditions 
and the deficiency of information about the disease contribute to the lack of adherence 
to the treatment and the occurrence of recurrences of RF and its complications. In this 
sense, this research aimed to promote the implementation of a Multiprofessional 
Assistance Program for Patients with RF (MAPPRF) in a University Reference Service 
(URS), created to institute a care line for these patients and promote health education 
through actions involving and articulating the three pillars of university – teaching, 
research and extension – as well as the use of information technologies. The 
implementation of MAPPRF in the URS was effective in promoting integral and 
multiprofessional care for patients with RF, created a support network among the 
individuals who experience the disease, corresponded to a milestone in the URS and 
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promoted the integration among students of Medicine and Nursing in the development 
of clinical skills. Besides, the RF digital platform has been presented as a great health 
educational tool capable of encouraging and democratizing access to information on RF 
at local and national scales. 
 
Keywords: Rheumatic Fever. Multiprofessional Assistance. Health Education. 

Introdução 

As cardiopatias adquiridas (CA) são doenças de acometimento cardiológico que se 
manifestam após o nascimento do indivíduo. Dentre a diversidade de enfermidades 
enquadradas como CA, destaca-se, em termos epidemiológicos, a Febre Reumática 
(FR). Ela consiste em uma sequela não supurativa, autoimune e inflamatória secundária 
à infecção pelo Streptococcus pyogenes β-hemolítico do grupo A de Lancefield. A FR 
acomete indivíduos predispostos geneticamente, principalmente pacientes pediátricos, 
e está relacionada a situação de vulnerabilidade social, corroborando com a 
complexidade do cenário em que a doença se insere. 
A FR comporta-se como uma doença multissistêmica, afetando o coração, o cérebro, 
articulações e pele. Dentre as principais manifestações da fase aguda da FR, destacam-
se a artrite, cardite, coreia de Sydenham, nódulos subcutâneos e eritema marginado. 
Além disso, no contexto do enfrentamento da enfermidade, podem ocorrer distúrbios 
psiquiátricos que necessitam de uma atenção especial para o paciente e sua a família. 
Por esta razão, é imprescindível o apoio de uma equipe multiprofissional na sua 
abordagem, tanto para o manejo clínico do paciente quanto para que este possa 
compreender o que é a doença. 
As maiores relevâncias clínicas da FR são suas consequências a longo prazo, que 
afetam de forma significativa o sistema cardiovascular, levando a complicações 
cardiológicas crônicas como valvulites — especialmente na valva mitral e aórtica — 
resultando na Cardite Reumática Crônica (CRC), a qual pode acarretar sequelas 
incapacitantes de grande impacto para o indivíduo e para a sociedade e que 
corresponde a uma das maiores demandas de cirurgias cardíacas realizadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
Segundo Srinath Redd, ex-presidente da “World Heart Federation” (WHF), a CRC é um 
marcador de desigualdade, injustiça social, e de abandono de inúmeras populações 
vivendo na pobreza. Isso é decorrente do fato da FR ser prevalente entre as classes de 
menor nível socioeconômico, nas quais as precárias condições de habitação e de 
higiene atreladas à ausência de saneamento básico favorecem a disseminação dos 
estreptococos entre os indivíduos. Tratando-se de pessoas que já possuem diagnóstico 
de FR, esse cenário contribui para a falta de adesão ao tratamento e ocorrência de 
recorrências de FR e suas complicações, como a CRC, as quais permanecem como 
problemas de saúde significativos nas populações de países em desenvolvimento, 
sendo estes responsáveis pela principal parcela de casos de FR do planeta. 
Diante deste panorama alarmante, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
associação com a Federação Mundial do Coração, solicitou até o ano de 2025 a redução 
de 25% dos óbitos por CRC. Em face deste desafio, observa-se a extrema importância 
da promoção de ações de caráter multiprofissional e integrado para contribuição no 
enfrentamento da FR e na educação em saúde para a população, uma vez que questões 
relacionadas à prevenção e ao tratamento da FR não são abordadas comumente na 
comunidade e nos veículos midiáticos de informação. 
Esta pesquisa promoveu a implementação de um programa de assistência 
multiprofissional aos pacientes com a FR em Serviço Universitário de Referência (SUR), 
no estado do Rio Grande do Norte (RN). Diante da atual escassez de dados na literatura 
inerentes ao processo de implementação de um sistema de atenção integral e 
multiprofissional aos pacientes com FR, este trabalho apresenta o potencial de servir 
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como modelo para a adoção da assistência multiprofissional em outras localidades e, 
assim, de contribuir para o cumprimento da meta convocada pela OMS. 
 
Metodologia 

 
Em 2017, com o objetivo de promover uma melhoria da assistência aos pacientes com 
FR, criou-se o projeto universitário de extensão intitulado como Grupo de Apoio ao 
Paciente com FR (GAPFR). Como repercussão desta atividade, abriram-se caminhos 
para a elaboração do projeto de implementação de assistência multiprofissional ao 
paciente com FR, que foi constituído por diferentes linhas de ação adotadas ao longo 
do período do trabalho (Figura 1). 
Desse modo, foi criado, em março de 2018, o Programa de Assistência Multiprofissional 
ao Paciente com FR (PAMPFR), um projeto de extensão universitária contemplado com 
recursos e bolsas, que permitiram subsídios para realização de eventos de grande porte, 
que serão descritos abaixo. Além disso, o PAMPFR promoveu a continuidade da 
realização mensal de reuniões do GAPFR, existente desde 2017. Para os encontros do 
grupo, foram convidados os pacientes com diagnóstico de FR atendidos no SUR e seus 
respectivos familiares. Participaram deste projeto estudantes dos cursos de Medicina e 
Enfermagem, docentes da área da saúde, técnicos administrativos do SUR e 
profissionais convidados das áreas de Psicologia, Assistência Social e Odontologia. 
De agosto de 2018 a junho de 2019 foram realizadas nove reuniões mensais do GAPFR, 
com duração de duas horas cada. As reuniões foram organizadas na seguinte divisão: 
acolhimento; dinâmica sobre a FR a vivência do paciente de FR e de sua família; 
palestra educativa com equipe multiprofissional. Para realização da análise qualitativa 
dessas intervenções, ao final de cada reunião foi solicitado que os familiares e 
responsáveis dos pacientes realizassem suas considerações sobre o encontro – 
destacando os pontos positivos e negativos – e que preenchessem formulários 
aplicados para avaliar a qualidade das reuniões, os quais foram elaborados para coleta 
de informações inerentes às necessidades do público-alvo, visando organização das 
temáticas subsequentes de acordo com as demandas encontradas. 
Ademais, em junho de 2018, o SUR promoveu a I Jornada Norteriograndense de 
Cardiopediatria (I JNRGCP), com carga horária total de 12 horas, tendo como público-
alvo estudantes de graduação, de pós-graduação e profissionais da área da saúde com 
interesse nas áreas de Cardiopediatria, Cardiologia e/ou Pediatria. O evento teve o 
objetivo de promover a conscientização e a difusão do conhecimento sobre cardiopatias 
congênitas e adquiridas, com destaque para a FR, a fim de melhorar a assistência 
oferecida e, consequentemente, a qualidade de vida das crianças cardiopatas do estado 
do RN. Por meio deste evento, foi promovido o I Workshop de Atualização em FR (I 
WAFR), com carga horária de 4 horas, com a participação de palestrantes de outro 
estado expertises na temática. Paralelamente, realizou-se a capacitação de 
profissionais da área da saúde do SUR em FR com estes palestrantes, abrangendo os 
seguintes setores: ambulatório multidisciplinar, laboratório e ecocardiograma, com 
carga horária de 8 horas. Neste momento, foi realizada a capacitação da equipe do 
laboratório do SUR acerca da técnica de coleta de secreção de orofaringe (TCSO). 
Em novembro de 2018, a cardiopediatra e a enfermeira coordenadoras do ambulatório 
multiprofissional de FR estiveram em um hospital de referência no atendimento aos 
pacientes com FR, em Curitiba/Paraná, a fim de conhecer como este serviço 
implementou um programa de assistência médica a estes pacientes. Além disso, dentro 
da programação, as profissionais foram capacitadas quanto à realização adequada da 
TCSO. 
Em janeiro de 2019, foi realizado o Mutirão de Atendimentos aos Pacientes com FR 
(MAPFR). As duas profissionais coordenadoras realizaram uma capacitação conjunta 
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das equipes de Medicina e Enfermagem acerca da TSCO adequada, semiologia e 
cardiologia pediátrica, atendimento específico ao paciente com FR e interpretação de 
exames eletrocardiográficos e ecocardiográficos. Após a calibração da equipe, foram 
realizados atendimentos clínicos e a TCSO, efetivando a implementação desta técnica 
no SUR. 
Outrossim, de março a abril de 2019, foi promovido o I Curso Teórico de Capacitação 
em FR (I CTCFR), com o objetivo promover a capacitação de alunos e profissionais do 
SUR, visando calibrar os participantes para o projeto de capacitação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), que será descrito a seguir. A metodologia do curso baseou-
se na realização de palestras sobre os aspectos fisiopatológicos, clínicos, 
epidemiológicos, terapêuticos e psicossociais da doença, sendo ministradas por 
especialistas na temática, dentre eles enfermeiros, médicos pediatrias e psicólogos. 
O projeto de Capacitação das Unidades Básicas de Saúde em FR (CUBSFR) teve início 
em maio de 2019, apresentando o objetivo de promover ampla difusão de 
conhecimentos sobre dos aspectos da FR na Atenção Primária à Saúde (APS). A 
metodologia deste projeto baseou-se em dois pontos principais: capacitação dos 
profissionais de saúde das UBS no que ao diagnóstico e ao tratamento da FR por meio 
de palestra com equipe multiprofissional; educação popular em saúde para a população 
presente nas UBS durante a capacitação dos profissionais através de campanhas de 
conscientização e de entrega de folders e exposição de banners com informativos sobre 
a doença. 
Ao longo do processo desta pesquisa, os pesquisadores perceberam o déficit de 
informações sobre FR para a população, observando a necessidade de ampliar-se o 
conhecimento difundido sobre a doença por métodos inovadores e eficazes. Portanto, 
projeto abarcou a utilização as tecnologias de informação (TI) a fim de promover 
educação em saúde à distância, dando-se início ao desenvolvimento de uma plataforma 
digital (site) e de páginas em mídias sociais para veiculação de conteúdo didático sobre 
a FR. 
 
Resultados e Discussões 

 
A implementação do PAMPFR em SUR, iniciada em 2017 e que se encontra em 
seguimento, atingiu os três pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão (Figura 
2). 
No que tange à extensão, foram promovidas as seguintes ações: GAPFR, MAPFR e 
CUBSFR. Em primeiro lugar, o GAPFR promoveu o compartilhamento de informações 
sobre a FR e forneceu suporte psicológico aos pacientes e familiares para o 
enfrentamento da doença, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 
portadores. Através das atividades lúdicas desenvolvidas, de modo a incluir todos os 
participantes na dinâmica, o grupo possibilitou o estabelecimento de vínculos afetivos e 
troca de depoimentos entre os pacientes e familiares, criando uma rede de apoio entre 
os indivíduos que experenciam a vivência da doença. 
Além disso, o MAPFR promoveu a assistência multiprofissional e educação popular em 
saúde aos pacientes com FR e seus familiares, integrando ações de intervenção 
interdisciplinar às medidas de prevenção. Por meio desta ação, foi realizado o 
levantamento de dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes acompanhados pelo 
serviço, os quais são de extrema relevância para estruturação do serviço de saúde. 
Outrossim, a TCSO, instituída de forma pioneira no sistema de saúde local, possibilitou 
o rastreio das cepas de estreptococos para investigação do perfil dos pacientes afetados 
e para tratamento precoce da infecção através da profilaxia primária direcionada. 
Durante o mutirão de atendimentos, 100 materiais de swab foram disponibilizados, 
havendo 82 coletas efetivas realizadas pelos profissionais e alunos capacitados 
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previamente, sob supervisão dos docentes. Os acadêmicos demostraram aquisição de 
aptidão da técnica adequada ao longo das coletas de secreção de orofaringe, de modo 
que a experiência provocou impacto positivo para a equipe e possibilitou o 
estabelecimento a rotina da TCSO no ambulatório multiprofissional de FR do SUR. Além 
do mais, os acadêmicos e os profissionais do serviço universitário tiveram importante 
aprimoramento do conhecimento sobre a FR e suas complicações, enriquecendo a 
prática da semiologia pediátrica e do manejo de pacientes com esta doença crônica. 
Também foi observada a importância da integração entre discentes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem no aprendizado das técnicas de triagem ambulatorial e no 
desenvolvimento de habilidades clínicas. 
Através do projeto universitário de extensão CUBSFR, criou-se um vínculo entre o 
PAMPFR e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, consolidando a interação da 
universidade com as instituições públicas que regem a saúde local. A partir disto, este 
projeto atuou promovendo a descentralização do suporte oferecido pelo GAPFR do 
SUR, uma vez que promoveu a ampliação do conhecimento sobre a doença aos 
profissionais de saúde das UBS, contribuindo para que os núcleos da APS também 
forneçam suporte e tornem-se referências da assistência ao paciente com FR. Com isso, 
a ação possibilitou a integração dos conhecimentos sobre doença com os princípios de 
integralidade, longitudinalidade, coordenação do cuidado, competência cultural, 
abordagem familiar e comunitária dos pacientes com FR. Além do mais, os acadêmicos 
envolvidos no projeto puderam consolidar o conhecimento construído a partir do I 
CTCFR, bem como puderam desenvolver a habilidade de trabalho em equipe e de 
relação interpessoal com os pacientes e profissionais presentes nas UBS durante as 
intervenções. 
No que tange ao ensino, foram promovidas as seguintes ações: I JNRGCP, I WAFR, I 
CTCFR. A I JNRGCP promoveu a inserção de docentes, discentes e técnico-
administrativos da área da saúde – como Medicina, Enfermagem e Nutrição – na 
capacitação da comunidade acadêmica para detecção precoce de cardiopatias e seu 
manejo adequado, contribuindo para a mudança da realidade local do atendimento às 
crianças cardiopatas. Através do evento, foi promovida a submissão de trabalhos 
científicos, sendo apresentados 22 trabalhos no formato pôster-comentado e 6 trabalhos 
no formato de apresentação oral, os quais foram publicados como anexo da Revista de 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC). Além disso, a vinda de profissionais de 
referência na pesquisa e no atendimento de pacientes com FR – possibilitada pela I 
JNRGCP – consistiu em um marco histórico no SUR tanto para acadêmicos e 
profissionais quanto para os pacientes envolvidos, uma vez que proporcionou a 
capacitação do corpo técnico do SUR e despertou uma visão diferenciada sobre a FR 
na rotina de atendimentos, melhorando o diagnóstico precoce e a assistência adequada 
aos pacientes com esta doença. 
Como resultado do I CTCFR, os profissionais de saúde os estudantes da graduação de 
Medicina e de Enfermagem participantes da atividade foram habilitados para o 
reconhecimento de sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento da FR. Desse modo, foi 
possível a criação do grupo de instrutores do PAMPFR, composto por acadêmicos que 
passaram a atuar nas atividades de ensino-pesquisa-extensão relacionadas à temática 
– tanto para fortalecer as atividades do GAPFR como possibilitando o início da outra 
linha de ação, que consiste na capacitação de profissionais de saúde das UBS da 
grande Natal e região metropolitana. 
No que tange à pesquisa, foi promovida a iniciação científica, a qual possibilitou aos 
acadêmicos o desenvolvimento de habilidades de coleta, construção e análise de 
bancos de dados, bem como possibilitou a elaboração de trabalhos apresentados em 
eventos científicos e de monografias. 
Além do mais, as TI desenvolvidas para promoção da educação em saúde à distância, 
configuraram-se como ferramentas de articulação dos três pilares universitários: ensino, 
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pesquisa e extensão. Para ampliar a disseminação de conteúdos sobre a FR para a 
população, foi criada uma estrutura de ações para divulgação nas mídias sociais (Figura 
3). criou-se uma logomarca para identidade visual do PAMPFR e da Cardiopediatria do 
SUR; criou-se um grupo de suporte aos familiares e responsáveis pelos pacientes com 
FR no WhatsApp; criou-se páginas do PAMPFR no Instagram e no Facebook que 
funcionaram como facilitadores da divulgação do projeto, coleta de depoimentos e troca 
de informações entre a equipe e os pais, bem como entre os próprios familiares dos 
pacientes. Ademais, foi desenvolvida uma plataforma digital do PAMPFR, um site 
próprio para divulgação de informações referentes ao programa e de conteúdo que 
apresenta o potencial de servir como um guia informativo sobre a FR e que pode ser 
acessado como material de consulta e esclarecimento de dúvidas tanto para os 
frequentadores do GAPFR quanto para as pessoas que, por algum motivo, não podem 
comparecer às reuniões, mas que possuem interesse sobre o tema. 
Seguindo a linha de promoção da educação em saúde, foram elaborados, em parceria 
com a Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) do SUR, dois cursos sobre a Febre 
Reumática para o site AVASUS, uma plataforma de educação à distância do SUS que 
se configura como um espaço de fortalecimento da educação permanente em saúde: 
um curso voltado para profissionais da saúde e outro para o público em geral. Ambos 
os cursos objetivam possibilitar o acesso a informações sobre a FR, sua prevenção, 
sintomas, critérios e tratamento — temas com extrema importância de serem difundidos 
entre o maior número possível de pessoas a nível local e nacional através da internet. 
A fim de promover a construção de um banco de dados sobre o perfil sociocultural dos 
usuários das mídias do PAMPFR e para avaliar o seu impacto na difusão do 
conhecimento sobre a doença, foram aplicados formulários para preenchimento pelos 
integrantes do grupo de suporte aos pacientes com FR no WhatsApp, sendo a amostra 
total de 24 respondentes. 
No formulário intitulado “Formulário do perfil de usuários das mídias do Programa de 
Assistência Multiprofissional ao Paciente com Febre Reumática” (Tabela 1), observou-
se que 75,0% dos respondentes eram familiares de pacientes com FR, enquanto 25,0% 
eram pacientes com FR. Este dado conduz à reflexão sobre a importância do 
engajamento do núcleo familiar no enfrentamento de uma doença crônica, sobretudo 
em uma enfermidade como a FR cuja faixa etária de maior prevalência está entre 5 e 
14 anos. Esse fenômeno ocorre devido ao fato da transmissão do Streptococcus 
pyogenes beta-hemolítico do grupo A de Lancefield ser mais frequente na infância, 
sobretudo neste intervalo denominado de “faixa etária escolar”. Logo, é imprescindível 
para o paciente pediátrico com FR o apoio dos familiares tanto para tratamento dos 
sintomas e erradicação do agente etiológico como para o conhecimento sobre a própria 
doença. 
Além disso, observou-se que 91,7% dos respondentes eram do sexo feminino, e 8,3% 
do sexo masculino; quanto à idade dos usuários, 75,0% estavam no intervalo de 20 a 
39 anos. Quanto à escolaridade dos usuários: 20,8% apresentavam ensino superior 
completo; 16,7% ensino superior incompleto; 20,8% ensino médio completo; 12,5% 
ensino médio incompleto; 4,2% ensino fundamental completo; 25% ensino fundamental 
incompleto. Este dado demonstra a variedade do nível educacional do público 
alcançado pelas mídias sociais desenvolvidas pelo PAMPFR, revelando o desafio e a 
necessidade de utilização de linguagem clara e acessível para todos os níveis de 
conhecimento, a fim de que o compartilhamento de informações sobre a FR seja eficaz. 
Outrossim, observou-se que 50,0% dos entrevistados eram residentes de cidades do 
interior do estado do RN, enquanto 25,0% residiam na capital, e 25% em outras cidades 
da região metropolitana da capital. Dessa forma, analisa-se que a maioria dos 
respondentes (75,0%) não moram na capital do estado, onde está localizado o hospital 
do SUR em que os pacientes com FR recebem atendimento especializado no 
ambulatório multiprofissional. Ou seja, a maior parte destes participantes necessita 
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deslocar-se da sua cidade de origem em busca de atendimento de qualidade, 
aumentando gastos com transporte particular ou submetendo-se à precariedade do 
transporte público em prol da continuidade do tratamento. 
No formulário intitulado “Formulário de avaliação de usuários das mídias do Programa 
de Assistência Multiprofissional ao Paciente com Febre Reumática” (Tabela 2), notou-
se que para 91,7% dos respondentes o grupo do WhatsApp da FR contribuiu para o 
aprendizado da doença e que todos os entrevistados consideram que esta é uma 
ferramenta útil para ajudar pacientes com FR e familiares, bem como indicariam o grupo 
para famílias que enfrentam a doença. Para 95,8% dos usuários, a plataforma digital da 
FR era de fácil utilização. Além disso, todos os respondentes também consideraram a 
resolução da tela do site – no computador ou no dispositivo móvel – adequada, assim 
como afirmaram que o conteúdo do site da FR contribuiu para o aprendizado sobre a 
doença, consideraram a plataforma digital como uma ferramenta útil para ajudar 
pessoas a conhecerem a FR e indicaram este veículo de informação para outrem 
interessado em aprender sobre a enfermidade. Esta informação aponta para a amplitude 
do impacto positivo das TI na educação em saúde à distância, uma vez que, através do 
site e de um aplicativo de conversas em grupo, os familiares e pacientes podem acessar 
as informações sobre a doença de forma rápida, interativa e lúdica. Desse modo, 
entende-se que esta dinâmica apresenta um importante potencial de aumentar a busca 
da população pelo aprendizado sobre a FR e, consequentemente, de contribuir para o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado. 
Por fim, não foram encontrados atualmente na literatura dados acerca da 
implementação de um programa de assistência multiprofissional ao paciente com FR 
para discussão e comparação com os dados desta pesquisa de caráter pioneiro para o 
SUR. 
 
Conclusão 

 
A metodologia adotada para implementação do PAMPFR no SUR foi eficaz em 
promover assistência integral e multiprofissional aos pacientes com FR do estado do 
RN. Graças aos subsídios possibilitados pela contemplação com recursos e bolsas para 
o projeto, foi possível a realização de eventos de grande porte e de atividades de 
impacto para a qualidade de vida dos pacientes com FR. 
Do ponto de vista do tripé universitário, o PAMPFR promoveu ações envolvendo os três 
pilares: extensão, com os projetos GAPFR, MAPFR e CUBSFR; ensino, com os projetos 
I JNRGCP, I WAFR, I CTCFR; e pesquisa, através da iniciação monografias e trabalhos 
apresentados em eventos científicos. Desse modo, o PAMPFR logrou êxito em articular 
e integrar as ações de modo a produzir pesquisa através dos projetos de extensão, bem 
como permitir aos acadêmicos o desenvolvimento da habilidade de ensino tanto nas 
capacitações com profissionais de saúde quando nas palestras de educação em saúde 
para a população. 
A implementação do PAMPFR permitiu a criação de uma rede de apoio entre os 
indivíduos que experenciam a vivência da doença. Além disso, correspondeu a um 
marco histórico no SUR tanto para acadêmicos e profissionais quanto para os pacientes 
e familiares envolvidos, pois possibilitou a capacitação do corpo técnico do SUR, 
implementou a TSCO e desencadeou uma ótica diferenciada sobre a FR na rotina de 
atendimentos, aperfeiçoando a assistência prestada a estes pacientes e possibilitando 
diagnóstico e intervenção precoces. 
Vale ressaltar também que o PAMPFR foi fundamental para promover a integração entre 
discentes dos cursos de Medicina e Enfermagem no aprendizado das técnicas de 
triagem ambulatorial e no desenvolvimento de habilidades clínicas. 
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Além disso, a plataforma digital da FR apresentou-se como uma ferramenta de 
educação em saúde com elevado potencial de aumentar a busca da população pelo 
aprendizado sobre a FR e de democratizar o acesso à informação sobre a FR em 
escalas local e nacional, impulsionando a prevenção da doença e de suas 
complicações, bem como promovendo seu o diagnóstico precoce. Ademais, as mídias 
sociais também funcionaram como instrumento de coleta de depoimentos e 
compartilhamento de conhecimentos entre a equipe do PAMPFR e o público, assim 
como entre os próprios responsáveis pelos pacientes. 
Outrossim, a variedade do nível educacional do público alcançado pelas mídias sociais 
desenvolvidas pelo PAMPFR apontou para a necessidade de a equipe buscar adequar 
as informações repassadas a uma linguagem clara e acessível para todos os níveis de 
conhecimento, no intuito de garantir uma absorção eficaz do conteúdo pela população. 
Diante da relevância deste estudo, sugere-se que seja dada continuidade a esta 
pesquisa para avaliação dos impactos da metodologia de TI na disseminação de 
informações sobre a FR. Além disso, sugere-se a realização de estudos de comparação 
entre os métodos de educação presencial e à distância acerca da sua efetividade na 
educação em saúde. 
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Figura 3 
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TÍTULO: Função reprodutiva de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação clínica 
heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação crônica e suas 
manifestações de hiperandrogenismo. Os distúrbios reprodutivos nas pacientes com 
SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, anovulação, amenorreia, 
infertilidade e abortos que influenciam negativamente a qualidade de vida das pacientes, 
acarretando, em alguns casos, depressão e ansiedade. O objetivo deste trabalho foi 
descrever a função reprodutiva de mulheres com SOP, através da avaliação clínica 
antes e após participar de programas de treinamento aeróbico e treinamento de força. 
O delineamento da pesquisa trata-se de um estudo clínico randomizado controlado 
(RCT), que teve como população mulheres, com idade entre 18 a 40 anos incompletos, 
com diagnóstico de SOP. O grupo amostral foi selecionado de forma não probabilística 
e intencional. Como resultado pôde se observar uma diminuição na oligomenorréia e no 
aumento de mulheres que tiveram seus ciclos normalizados. Conclui-se que o exercício 
físico contribui imensamente para a melhora da função reprodutiva das mulheres com a 
síndrome dos ovários policísticos, contribuindo para uma melhor frequência menstrual, 
desenvolvimento de um ciclo menstrual regular e aumento da taxa de ovulação. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Síndrome dos ovários policísticos. Função reprodutiva. 

TITLE: Reproductive Function of Women with Polycystic Ovarian Syndrome 

Abstract 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a disease of heterogeneous clinical presentation 
whose main clinical characteristics are chronic anovulation and its manifestations of 
hyperandrogenism. Reproductive disorders in patients with PCOS often present 
alterations such as oligo, anovulation, amenorrhea, infertility and abortions that 
negatively influence patients' quality of life, leading in some cases to depression and 
anxiety. The aim of this study was to describe the reproductive function of women with 
PCOS through clinical evaluation before and after participating in aerobic and strength 
training programs. The research design is a randomized controlled clinical study (RCT), 
which included women aged 18 to 40 years with a diagnosis of PCOS. The sample group 
was selected non-probabilistically and intentionally. As a result, a decrease in 
oligomenorrhea and an increase in women who had their cycles normalized could be 
observed. It can be concluded that physical exercise contributes greatly to the 
improvement of reproductive function of women with polycystic ovary syndrome, 
contributing to better menstrual frequency, development of a regular menstrual cycle and 
increased ovulation rate. 
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Keywords: Women. Polycystic ovary syndrome. Reproductive function. 

Introdução 
A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação clínica 
heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação crônica e suas 
manifestações de hiperandrogenismo. Estima-se que de 9-18% das mulheres em idade 
reprodutiva apresentam esta síndrome, dependendo da população estudada e critérios 
diagnósticos utilizados (Azziz, Sanchez et al. 2004, March, Moore et al. 2009, 
Graff,Alves et al. 2012), o que a torna de grande relevância clínica, pois sua prevalência 
é semelhante à de doenças de grande impacto na medicina. É também importante 
salientar que a inclusão da aparência policística dos ovários como um dos critérios 
diagnósticos para SOP (detectada pela ecografia ovariana) ampliou o espectro da 
doença e diferentes fenótipos foram descritos. Assim, é possível que fenótipos com 
apresentação clínica menos severa possam diferir do fenótipo clássico, completo, de 
SOP, no que se refere a riscos reprodutivos e metabólicos. Os distúrbios reprodutivos 
nas pacientes com SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, 
anovulação, amenorreia, infertilidade e abortos que influenciam negativamente a 
qualidade de vida das pacientes, acarretando em alguns casos, depressão e ansiedade 
(EA-SPCWG 2004, Spritzer 2014). Nesse sentido, a presença de obesidade pode 
exacerbar as alterações metabólicas e reprodutivas associadas à síndrome (Wiltgen 
and Spritzer 2010, Diamanti-Kandarakis, Spritzer et al. 2012). Dessa maneira, a 
modificação no estilo de vida incluindo exercícios físicos tem sido recomendada para 
mulheres que sofrem com SOP, visto que essa prática reduziria a resistência à insulina, 
melhorando o metabolismo e a função reprodutiva. O objetivo deste trabalho foi 
descrever a função reprodutiva de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos 
através da avaliação clínica antes e após participar de programas de treinamento 
aeróbico e treinamento de força. Objetivo específico: - Avaliar os ciclos menstruais das 
mulheres com SOP após participação no treinamento físico. 
 
Metodologia 

 
O delineamento da pesquisa trata-se de um estudo clinico randomizado controlado 
(RCT), que teve como população mulheres, de idade entre 18 a 40 anos incompletos, 
com diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico (SOP), de acordo com laudo médico, 
encaminhadas e atendidas no ambulatório de ginecologia endocrinologia da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). O grupo amostral foi selecionado de forma 
não probabilística e intencional, acrescentando mulheres que compareceram ao serviço 
para fazer acompanhamento médico e que aceitaram participar do estudo 
voluntariamente, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em 
seguida, as participantes foram randomizadas e alocadas para os grupos experimentais 
(grupo de treino aeróbico e grupo de treino de força), na qual a randomização se deu 
pelo site Research Randomizer, versão 4.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, devidamente 
reconhecido pela Comissão Nacional de Ética sob o parecer 1.863.259, conforme a 
Resolução CNS196/96, de acordo com a declaração de Helsinki 1975 e adendo 
aprovado no dia 29/11/2016. Como critérios de Inclusão: (1). Idade entre 18 a 40 anos; 
(2). Índice de massa corporal maior ou igual a 18,5 kg/m² e menor do que 40 kg/m² (3) 
portadoras de síndrome dos ovários policísticos (SOP), sem uso de medicações há pelo 
menos 3 meses. (4); sem praticar exercícios físicos nos últimos seis meses ou 
sedentárias. Critérios de Exclusão: (1). Gestantes; (2) Tumores secretores de 
androgênios, síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal congênita, hiperprolactinemia 
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(maior que 40ng/ml) e disfunções tireoidianas; e (3). Diabetes mellitus. Instrumentos e 
procedimentos Após a assinatura do TCLE foi realizado uma anamnese, no qual incluiu 
histórico e evolução do hirsutismo, história dos ciclos menstruais e de ocorrência de 
infertilidade, usos de método contraceptivo e verificação de doenças e logo em seguida, 
realização de exame físico. Aplicamos um questionário sócio econômico e o IPAQ 
versão curta para avaliar o nível de atividade física e um questionário de atividade física 
PAR-q para analisar a prontidão à realização de atividades físicas. O hirsutismo foi 
avaliado através do escore semi-quantitativo de Ferriman e Gallwey. No escore de 
Ferriman e Gallwey modificado, áreas menos sensíveis à ação dos androgênios (pernas 
e antebraço) não são avaliadas. A pressão arterial foi medida por 2 vezes com um 
intervalo de 10 minutos, com a paciente sentada. O peso das mulheres foi relatado 
através do uso de balança e a altura pelo estadiômetro. Já para a frequência cardíaca 
de repouso utilizou-se um frequencímetro Polar. Durante o estudo, a ciclicidade 
menstrual foi auto monitorada pelas participantes utilizando o Diário menstrual 
normalizado. As intervenções com treinamento aeróbico e força tiveram duração de 12 
semanas, com frequência de 3 sessões por semana durando 50 minutos cada sessão. 
Todos as intervenções foram acompanhadas por profissionais de Educação Física 
qualificados. 
 
Resultados e Discussões 

 
No presente estudo participaram 14 mulheres, com idade média de 26,5 ± 3.85 anos. A 
estatística descritiva para caracterização da amostra é dada em termos de média e 
desvio padrão (DP). Todas as pacientes com SOP apresentaram ovários policísticos e 
irregularidade menstrual ou anovulação, consequentemente, baseado nos critérios de 
inclusão, todas conseguiram completar o protocolo proposto no estudo, na qual foram 
12 semanas de treinamento, com frequência de três vezes na semana e com duração 
de 50 minutos cada sessão para ambos os grupos. Dados de pressão arterial e 
frequência cardíaca de repouso serviram para parâmetros de periodização dos 
exercícios e caracterização da amostra. A irregularidade menstrual foi exemplificada a 
partir do recordatório dos ciclos menstruais relatados pelas participantes, separando 
assim em menstruação normal, para aquelas que tinham ciclos com duração de 30±4 
dias; amenorreia para quem teve ausência de menstruação por mais de 6 meses ou 
pelo menos 3 dos intervalos de ciclos menstruais precedentes nas mulheres que tinham 
ciclos regulares previamente e oligomenorréia para mulheres que tinham ciclos 
regulares com intervalos de 21 dias ou menos (Cardoso & Bordallo, 2004). O estudo 
também demonstrou e quantificou o impacto das intervenções de ambos os grupos de 
treinamento (aeróbico e força) no ciclo menstrual das mulheres (Figura 1 e 2), sendo 
comparado em número geral como estavam e como ficaram pré e pós intervenção. 
Como resultado pôde se observar uma diminuição na oligomenorréia e no aumento de 
mulheres que tiveram seus ciclos normalizados. Este resultado entra em conformidade 
com o estudo feito por Turan et al (2015), no qual foram utilizados tanto exercícios 
aeróbicos como resistidos em sua intervenção que ocorreu três vezes por semana, 
durante 8 semanas. Neste estudo, as participantes iniciavam o aquecimento na esteira 
em ritmo lento e logo após prosseguiam para as atividades com um step (no qual 
aumentava de tamanho com o passar das semanas) durante 5 a 20 minutos 
(dependendo da semana) e a partir daí, partiam para os exercícios resistidos com uma 
bandana elástica isoflex que visava diversos músculos. Realizavam-se 15 repetições 
em cada área, com descansos de até no máximo 30 segundos. Essa intervenção 
resultou, em uma comparação com um grupo controle, numa melhora significante do 
intervalo do ciclo menstrual, após o exercício, nas mulheres que faziam parte do grupo 
de treinamento. Além disso, um estudo semelhante ao nosso, conduzido por Al-Eisa et 
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al (2017), indicou que, após uma intervenção supervisionada feita através de 
caminhadas em esteira por 45 minutos, 3 vezes por semana e durante 12 semanas, 
resultou, nas mulheres do grupo respondente com SOP, numa significante melhora nas 
funções reprodutivas, como aumento na taxa de ovulação e melhora na ciclicidade 
menstrual. Embora toda nossa intervenção tenha acontecido de forma supervisionada, 
acompanhada e em local apropriado, a literatura também indica que os exercícios feitos 
de forma não-supervisionada também contribuem para o desenvolvimento de um ciclo 
menstrual regular, como indica o estudo feito por Jedel et al (2010), no qual foi indicado 
para um dos grupos de intervenção das mulheres com SOP que estas apenas fizessem 
um exercício, por meia hora, a qual correspondesse a “mais rápido que uma caminhada 
normal” e se auto monitorassem. No fim, foi visto que este grupo, em comparação a um 
grupo controle, após 16 semanas tinha tido uma melhora em sua frequência menstrual, 
como também após o acompanhamento pós intervenção, 32 semanas depois. Ademais, 
não estar fisicamente ativo influencia diretamente no peso corporal, o que acaba por 
propiciar a facilitação do surgimento da obesidade e, este transtorno, torna-se 
responsável por um dos principais impactos negativos em mulheres com SOP (Lara et 
al, 2015), afetando assim, a qualidade de vida. Seguindo este raciocínio, Pinto et al 
(2014) chegou a conclusão em seu estudo que, quanto maior o IMC, pior a avaliação 
para aspectos físicos, psicológicos e ambientais, além de pior autoavaliação do estado 
de saúde e qualidade de vida. Embora tal estudo não tenha demonstrado correlação 
entre a função sexual e o peso corporal, o trabalho de Lara et al (2015) indicou, após 
um protocolo de 16 semanas de treino resistido em mulheres com SOP, que a prática 
de exercício resultou não só na diminuição dos escores de ansiedade e depressão, 
como também no aumento nos índices de função sexual feminina, demonstrando 
correlação positiva em todos os domínios. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se, através deste trabalho, que o exercício físico resistido ou aeróbico podem 
contribuir para a melhora da função reprodutiva das mulheres com a síndrome dos 
ovários policísticos, contribuindo para uma melhor frequência menstrual, 
desenvolvimento de um ciclo menstrual regular, aumento da taxa de ovulação e etc. No 
entanto, através desse trabalho podemos indicar adição de uma dieta equilibrada dentro 
de um programa de perda de peso para auxiliar e ajudar diretamente na regulação dos 
ciclos, por outro lado, nosso trabalho como limitação deste estudo podemos apontar que 
a falta de acesso aos exames hormonais, decorrente da falta de atributos financeiros 
para tal, acaba mascarando o efeito da intervenção. 
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TÍTULO: Nível de atividade física e aptidão física relacionada à saúde: associação com 

parâmetros cardiometabólicos durante um dia sedentário 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento de marcadores cardiometabólicos 
durante tempo sentado prolongado em adultos fisicamente ativos e inativos. 
Participaram do estudo 10 adultos fisicamente ativos (idade, 27,3 ± 4,9 anos) e 11 
fisicamente inativos (idade, 26,3 ± 3,2 anos). Todos realizaram uma sessão de tempo 
sentado prolongado de 10 horas, com um total de quatro refeições padronizadas. Os 
níveis de glicose e pressão arterial foram medidos no jejum, antes e 1 hora após cada 
refeição e 2 horas após o almoço. Os níveis de triglicerídeos foram medidos no jejum, 2 
e 3:30 horas depois do almoço. O modelo linear generalizado foi utilizado para comparar 
a área sob a curva incremental média (ASCi) dos níveis de glicose e triglicerídeos e a 
área sob a curva média (ASC) dos níveis de pressão arterial entre os grupos, com ajuste 
para os valores de jejum. O grupo fisicamente ativo apresentou menor ASCi média das 
10 horas da glicose (β = -5,55 mg/dL•h, IC 95%: -9,75; 1,33; p = 0,010) e do período da 
manhã (β = -7,05 mg/dL•h, IC 95%: -12,12; -2,00; p = 0,006) comparado ao grupo 
fisicamente inativo. Não houve diferença da ASCi dos triglicerídeos (p = 0,517) e ASC 
da pressão arterial (ps > 0,145) entre os grupos. Em conclusão, adultos fisicamente 
ativos apresentam melhor controle glicêmico que adultos fisicamente inativos durante 
tempo sentado prolongado. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida sedentário; atividade física; fator de risco; exercício 

TITLE: Cardiometabolic markers for prolonged sitting time in active and inactive adults 

Abstract 

The objective was to analyze the cardiometabolic behavior during a prolonged sitting 
session in physically active and inactive adults. Ten physically active adults (age, 27.3 ± 
4.9 years) and 11 physically inactive (age, 26.3 ± 3.2 years) participated in the study. All 
performed a 10-hour long sitting session, with a total of four standardized meals. Glucose 
and blood pressure levels were measured at fasting, before and 1 hour after each meal, 
and 2 hours after lunch. Triglycerides levels were measured on fasting at 2 and 3:30 
hours after lunch. The generalized linear model was used to compare the area under the 
incremental curve (AUCi) of the glucose and triglycerides levels, and the area under the 
curve (AUC) of the blood pressure levels between the physically active vs. inactive 
groups, with adjustment for fasting values. The physically active group showed lower 
mean blood glucose AUCi of 10 hours (β = -55.4 mg / dL • 10h, 95% CI: -97.5, -13.3, p 
= 0.010), and morning (β = -35.3 mg / dL • 5h, 95% CI: -60.6, -10.0, p = 0.006) compared 
to the physically inactive group. There was no difference in triglycerides AUCi (p = 0.517) 
and blood pressure AUC (p > 0.145) between groups. In conclusion, physically active 
adults have better glycemic control than physically inactive adults during prolonged 
sitting time. 
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Keywords: Sedentary lifestyle; physical activity; exercise; risk factors. 

Introdução 

O comportamento sedentário na sociedade atual tem crescido exponencialmente, 
devido ao avanço tecnológico relacionado a meios de transporte, ocupações de lazer e 
atividades domésticas(NG; POPKIN, 2012), mesmo sendo concretizado os benefícios 
da atividade física regular sob os marcadores cardiometabólicos e da redução da 
mortalidade(COOMBES et al., 2015; CORNELISSEN; SMART, 2013; EKELUND et al., 
2016; GARBER et al., 2011). Tal comportamento é definido por qualquer atividade com 
gasto energético menor ou igual a 1,5 equivalentes metabólicos (METs) durante a vigília 
na posição sentada, reclinada ou deitada(TREMBLAY et al., 2017). Adultos jovens 
brasileiros gastam 7,9 horas por dia em comportamento sedentário, sendo maior 
naqueles que possuem um maior nível de escolaridade (i.e., 8,7 horas/dia) e melhor 
posição socioeconômica (i.e., 8,1 horas/dia)(MIELKE et al., 2014). Sendo 
demasiadamente preocupante pois, a inatividade física tem sido considerada um dos 
maiores fatores de risco para morbidade e mortalidade precoce(LEE et al., 2012). 
Recente revisão sistemática com meta-análise mostra que permanecer um período 
sentado ininterrupto está associado a maior risco de mortalidade por doenças 
cardiovascular, por câncer e por todas as causas em adultos(BISWAS et al., 2015). Tem 
sido demonstrado também que o tempo sentado prolongado tem papel importante no 
aumento dos níveis de glicose(BAILEY; LOCKE, 2015), triglicerídeos(HOMER et al., 
2017) e pressão arterial(LARSEN et al., 2014). Adicionalmente, Dunstan et 
al.(DUNSTAN et al., 2012) demonstraram aumento da glicose sanguínea entre 24-30 % 
após cinco horas de comportamento sedentário ininterrupto. Como também, a os níveis 
de triglicerídeos que aumentaram entre 7–11 %(HOMER et al., 2017) e a pressão 
arterial sistólica e diastólica em 2–3 e 2 mmHg, respectivamente(LARSEN et al., 2014). 
Porém, acredita-se que os efeitos prejudiciais associados ao tempo sentado prolongado 
possam ser minimizados naquelas pessoas com alto nível de atividade física comparado 
aos indivíduos inativos fisicamente(EKELUND et al., 2016). Porém, ainda não há 
estudos que tenham investigado o comportamento de marcadores cardiometabólicos 
em adultos sejam eles ativos ou inativos fisicamente, durante um período de tempo 
sentado prolongado. Dessa forma, esse estudo analisou o comportamento de 
marcadores cardiometabólicos (glicemia, triglicerídeos e pressão arterial) durante tempo 
sentado prolongado nesse público. Nossa hipótese é de que adultos fisicamente ativos 
apresentem menores níveis de glicemia, triglicerídeos e pressão arterial durante tempo 
sentado prolongado comparado aos fisicamente inativos. 
 
Metodologia 

 
Esse é um estudo piloto desenhado para analisar o comportamento dos níveis de 
glicose e triglicerídeos, e de pressão arterial durante tempo sentado prolongado de 
adultos fisicamente ativos e inativos. O estudo foi conduzido no Departamento de 
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os 
participantes foram informados de todos os procedimentos do estudo e deram o seu 
consentimento por escrito. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
UFRN (protocolo 2.803.213/2018) e conduzido conforme os critérios da Declaração de 
Helsinque e Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas com 
seres humanos. 
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: i) adultos saudáveis com idade entre 
18 e 40 anos; ii) sem uso de medicamento e/ou qualquer agente ergogênico; iii) sem 
limitações físicas para caminhar/correr; iv) sem doença crônica diagnosticada (i.e., 
hipertensão, diabetes, etc.). O não cumprimento de qualquer etapa da triagem inicial, 
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avaliação e sessão experimental (i.e. tempo sentado prolongado) foi considerado como 
critério de exclusão. Todos os participantes realizaram uma triagem inicial de saúde 
antes de completarem a sessão experimental de 10 horas, com uma semana de 
intervalo entre os encontros. Os participantes foram selecionados na primeira consulta 
usando um questionário de histórico médico, o Questionário de Prontidão para Atividade 
Física (PAR-q) e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)(CRAIG et al., 
2003). Em seguida, foram submetidos a um exame clínico em que a massa corporal (kg) 
e estatura (m) foram medidos. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado como a 
massa corporal (kg) dividido pelo quadrado da estatura em metros (kg/m2). Depois, a 
composição corporal do participante foi medida pela densitometria por dupla emissão 
de raios-X (DEXA; GE Healthcare Lunar Prodigy Advance®, EUA). Após a avaliação da 
composição corporal, os participantes foram equipados com um pedômetro (Omron®, 
HJ-321 Tri-Axial Alvita, EUA), a fim de medir a quantidade de passos diários durante 7 
dias. Por fim, os participantes foram instruídos a absterem-se de atividade física 
moderada-vigorosa (AFMV), produtos com cafeína e álcool, e manter seus hábitos 
alimentares e padrão de sono pelo período de 24 horas imediatamente antes da sessão 
experimental(BHAMMAR et al., 2017). Os participantes registraram a ingestão de 
alimentos e o padrão de atividade física durante as 24 horas prévias a sessão 
experimental por meio de um Recordatório Alimentar de 24 horas e Registro de 
Atividades Físicas de Bouchard(BOUCHARD et al., 1983), respectivamente. Na sessão 
experimental, os participantes chegaram ao laboratório às 07:00 horas após um jejum 
de 10 horas e descansaram por 10 minutos em posição sentada. O desenho da sessão 
experimental está apresentado na Figura 1. A sessão experimental foi caracterizada por 
10 horas de tempo sentado prolongado, sendo permitido o uso de aparelhos eletrônicos 
e leitura. Durante toda a sessão experimental, os participantes foram equipados com o 
pedômetro (Omron®, HJ-321 Tri-Axial Alvita, EUA). Foram oferecidas quatro refeições 
padronizadas (i.e. criada para suprir 70% da energia diária necessária; com 60% de kcal 
de carboidrato; 25% de kcal de gordura; e 15% de kcal de proteína). Os participantes 
tiveram 15 minutos para a realização das refeições com acesso a água ad libitum. O 
consumo total foi monitorado. 

**Figura 1** 

Os níveis de glicose foram medidos antes e 1 hora depois de cada refeição, assim como 
1 e 2 horas depois do almoço, semelhante à estudos anteriores(MIYASHITA et al., 
2013), visto que o pico de glicose no plasma ocorre aproximadamente 1 hora após a 
refeição(MIYASHITA et al., 2013). Os níveis de triglicerídeos foram medidos antes do 
café da manhã, assim como 2 e 3:30 horas depois do almoço, visto que a área sob a 
curva (ASC) dos triglicerídeos pode ser representada com medidas a cada 2 
horas(JUNE; MARAKI; KAVOURAS, 2011). As medidas de sangue capilar foram 
coletadas utilizando aparelhos de monitoramento da glicose sanguínea (Accu-Chek 
Active®, Roche, USA) e triglicerídeos (Accutrend® Plus, Roche Diagnostics, USA). O 
sangue capilar foi aplicado em uma tira reagente, e essa inserida no aparelho de 
monitoramento da glicose e triglicerídeos, respectivamente, para análise de acordo com 
as instruções do fabricante. Previamente, nós observamos o coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) de 0,67 (p = 0,016) e 0,88 (p < 0,001), coeficiente de variação (CV) de 
2,2% e 8,3%, e o erro padrão da medida de 3,1 mg/dL e 14,3 mg/dL para os aparelhos 
de monitoramento da glicose e triglicerídeos, respectivamente. Essa análise de 
reprodutibilidade incluiu duas medidas com cinco minutos de intervalo em 10 adultos 
saudáveis (idade, 23,6 anos; IMC, 24.8 kg/m2). A pressão arterial foi medida após as 
medidas de glicose usando um aparelho oscilométrico (Omron® HEM780-E, Japão) 
depois de 5 minutos de repouso sem usar aparelhos eletrônicos ou leitura. A medida da 
pressão arterial foi realizada em triplicata com 1 minuto de intervalo e a média das duas 
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últimas medidas foram utilizadas para a análise(SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2011). Para análise da pressão arterial, a ASC média foi calculada pelo 
método trapezoidal, no qual a área abaixo de todos os pontos no tempo foi calculada e 
dividida pela quantidade de pontos. Para as medidas de glicose e triglicerídeos foi 
calculada a ASC incremental média (ASCi), no qual foi calculada a área acima dos 
valores de jejum e dividido pela quantidade de pontos no tempo. A normalidade dos 
dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e escore z da assimetria e da curtose. 
Os resultados são expressos em média ± desvio padrão para os dados paramétricos e 
mediana e percentis 25 e 75 para os dados não-paramétricos. Todos os dados foram 
analisados usando o SPSS® versão 23.0 para Windows (SPSS®, Chicago, USA). 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Resultados  
  
A Tabela 1 apresenta as características dos participantes. Como esperado, os 
participantes fisicamente ativos apresentaram maiores níveis de atividade física e média 
de passos por dia, assim como menor tempo em comportamento sedentário comparado 
com aos fisicamente inativos. Não houve diferença nos valores de linha de base de 
glicose de jejum, triglicerídeos de jejum, e pressão arterial sistólica, diastólica e média 
entre os grupos. **Tabela 1** A resposta de glicemia esta apresentada na Figuras 2 e 
na Tabela 2. Houve diferença na ASCi média da glicose de 10 horas entre os grupos, 
W(1) = 6,663; p = 0,010. O grupo fisicamente ativo (6,31 ± 4,87) apresentou a ASCi 
média da glicose de 10 horas, ou seja, a ASC dos valores acima do nível de jejum, 46,7 
% menor comparado com os inativos (11,86 ± 4,87), β = -5,55 mg/dL•h; p = 0,010; 
Cohen’s d = 1,1 (efeito moderado). Além disso, a ASCi média da glicose da manhã foi 
diferente entre os grupos, W(1) = 7,458; p = 0,006. A ASCi média da glicose da manhã 
foi 58,3 % menor no grupo fisicamente ativo (5,06 ± 5,88) comparado ao grupo 
fisicamente inativo (12,11 ± 5,84), β = -7,05 mg/dL•h; p = 0,006; Cohen’s d = 1,2 (efeito 
grande). **Figura 2** As respostas da pressão arterial estão apresentadas na Figuras 3 
e na Tabela 2. Não houve diferença entre os grupos fisicamente ativo e inativo sobre a 
ASC média da pressão arterial sistólica [10 horas: W(1) = 1,600; p = 0,206; manhã: W(1) 
= 0,679; p = 0,410; tarde: W(1) = 2,984; p = 0,084], pressão arterial diastólica [10 horas: 
W(1) = 0,224; p = 0,636; manhã: W(1) = 0,001; p = 0,981; tarde: W(1) = 1,392; p = 0,238], 
pressão arterial média [10 horas: W(1) = 0,656; p = 0,418; manhã: W(1) = 0,091; p = 
0,763; tarde: W(1) = 2,125; p = 0,145], e ASCi média dos triglicerídeos [W(1) = 1,107; p 
= 0,293] (ver Figura 2).  
  
Discussão 
  
 O principal resultado achado com esse estudo foi a melhora do índice glicêmico nos 
indivíduos ativos comparado aos inativos, durante 10 horas de tempo sentado 
prolongado. Dessa forma, mostrando que a atividade física atua como moderador diante 
doas efeitos prejudiciais do tempo sentado prolongado. Porém não foram achados 
resultados significantes para os triglicerídeos e pressão arterial. Ainda não está bem 
definido na literatura, os efeitos da atividade física regular nos marcadores 
cardiometabolicos, dessa forma, nosso estudo mostrou que ser fisicamente ativo pode 
amenizar o aumento da glicose pós-prandial durante 10 horas de tempo sentado 
prolongado. Os níveis reduzidos de glicose pós-prandial estão associados com menor 
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risco de desenvolver doenças cardiovasculares em indivíduos 
normoglicêmicos(LEVITAN et al., 2004). Possíveis mecanismos fisiológicos que 
expliquem os efeitos deletérios do comportamento sedentário já são sugeridos na 
literatura. Como exemplo disso, estudos recentes têm apresentado diferentes 
sinalizações moleculares em resposta a quebra do comportamento sedentário com 
atividade física, sendo uma dessas a regulação positiva da via de captação da glicose 
pela proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK), e que outras vias 
são reguladas positivamente com a regularidade da pratica de atividade 
física(BERGOUIGNAN et al., 2016). Dessa forma, acredita-se que os indivíduos que 
são fisicamente ativos, possuem vias de captação de glicose dependente e 
independente da insulina mais ativadas, mostrando o efeito moderador da atividade 
física, mesmo que existe uma exposição de tempo sentado prolongado. Porém, quando 
se é acumulado muitas horas sentados, como foi observado na parte da tarde, não se 
tem diferença no controle glicêmico dos indivíduos ativos e inativos. Os valores dos 
níveis de pressão arterial nos indivíduos fisicamente ativos e inativos não mostraram 
diferenças significativas durante 10 horas de tempo sentado prolongado. Um estudo de 
coorte prospectivo, realizado com 6.742 universitários saudáveis, investigou a 
incidência de hipertensão ao longo de 40 meses. Os resultados mostraram que aqueles 
que eram mais sedentários (i.e., aqueles que gastaram > 13,4 horas por dia em 
comportamento sedentário) tiveram 48 % a mais de risco para desenvolver hipertensão 
comparado com seus pares não sedentários (i.e., aqueles que gastaram < 6,6 horas por 
dia em comportamento sedentário), independentemente do nível de atividade 
física(BEUNZA et al., 2007). Isso de fato, mostra os efeitos prejudiciais do tempo 
sentado prolongado para os níveis de pressão arterial, podendo, inclusive, contribuir 
para incidência de hipertensão. Dessa forma, a hipótese do presente estudo dizia que 
os níveis de pressão arterial seriam menores nos indivíduos mais ativos, entretanto não 
foi confirmada. Como os níveis de pressão arterial, os valores de triglicerídeos não foram 
diferentes nos indivíduos mais ativos comparado aos menos ativos durante um tempo 
sentado prolongado. O comportamento sedentário ininterrupto está associado a 
atividade da lipoproteína lipase (LPL), enzima responsável pela hidrolise do 
triglicerídeos, facilitando assim, a captação de ácido graxos pelos músculos 
esqueléticos e tecido gorduroso, diminuindo os níveis de triglicerídeos 
plasmáticos(HAMILTON; HAMILTON; ZDERIC, 2007). No entanto, os mecanismos 
relacionados a atividade da LPL envolvidos no comportamento sedentário são 
diferentes dos mecanismos envolvidos na atividade física. Hamilton et al. (HAMILTON; 
HAMILTON; ZDERIC, 2007) apontam que a redução da atividade da LPL devido ao alto 
comportamento sedentário está associado restritamente as fibras musculares 
oxidativas, enquanto que o aumento da atividade da LPL em resposta a atividade física 
está associado as fibras musculares glicolíticas. Além disso, o decréscimo da atividade 
da LPL como efeito do comportamento sedentário é quatro vezes maior que o aumento 
dessa atividade pelas fibras glicolíticas em resposta a atividade física(HAMILTON; 
HAMILTON; ZDERIC, 2004, 2007). Dessa maneira, acreditamos que pelos diferentes 
mecanismos envolvidos na atividade da LPL, e por essa enzima está diretamente 
associada a redução plasmática dos triglicerídeos, o comportamento dos triglicerídeos 
foram semelhantes naqueles que realizam atividade física comparado com os que não 
realizam. Portanto, um maior nível de atividade física não foi capaz de atenuar o efeito 
deletério do co mportamento sentado prolongado sobre os níveis de triglicerídeos. Em 
termos práticos, o presente estudo demonstra que adultos que atendem as 
recomendações de atividade física para promoção da saúde (i.e. ≥ 150 minutos/semana 
em intensidade moderada e/ou ≥ 75 minutos/semana em intensidade vigorosa) 
apresentam melhor controle glicêmico que os fisicamente inativos quando expostos a 
períodos prolongados de tempo sentado, comportamento sedentário mais comum na 
sociedade contemporânea. Deve-se destacar que foi utilizado um período de 10 horas 
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de tempo sentado prolongado, tempo que está dentro do esperado para adultos em 
suas rotinas diárias. Algumas limitações do nosso estudo precisam ser mencionadas. 
Primeira, apesar de termos demonstrado a reprodutibilidade dos aparelhos que 
utilizamos para avaliar a glicose e os triglicerídeos, os níveis de tais variáveis foram 
mensurados através de sangue capilar. Segunda, utilizamos medidas auto reportadas 
para avaliar e classificar o nível de atividade física, que mesmo sendo amplamente 
validadas e utilizadas, tendem a superestimar a quantidade de atividade física realizada. 
 
Conclusão 

 
Em conclusão, adultos fisicamente ativos apresentam melhor controle glicêmico durante 
tempo sentado prolongado, principalmente pela manhã, quando comparado aos 
fisicamente inativos. Portanto, os efeitos prejudiciais do tempo sentado prolongado 
sobre os níveis de glicose foram atenuados em pessoas que realizaram a 
recomendação semanal, ou seja, ≥ 150 minutos de atividade física moderada. Porém, 
não foram encontradas diferenças para a pressão arterial e triglicerídeos. A partir desses 
resultados fica mais clara a importância de atender as recomendações atuais de 
atividade física para promoção da saúde especialmente para os indivíduos que 
acumulam grande período de comportamento sedentário em suas rotinas diárias. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Tabela 1 
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Tabela 2 
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TÍTULO: Obtenção de saponinas a partir do resíduo industrial de Agave sisalana para 

uso em sabonete facial em pó: estudo da segurança in vitro e in vivo 

Resumo 

 

Agave sisalana Perrine, conhecida popularmente como sisal, é uma planta de extenso 
cultivo na região nordeste do Brasil. Das folhas do sisal são retiradas fibras utilizadas 
em diferentes aplicações. Desse processo de desfibramento, uma grande quantidade 
de resíduo é gerada (cerca de 95% do peso bruto), sendo descartado no meio ambiente 
sem tratamento, podendo ocasionar danos ambientais. Assim, o objetivo foi obter a 
fração enriquecida em em saponinas e polissacarídeos (FSP) de Agave sisalana, para 
desenvolvimento de um sabonete em pó. O resíduo foi coletado diretamente do 
processo de desfibramento e em seguida submetido prensagem e liofilização. O resíduo 
liofilizado foi avaliado quanto a sua segurança in vitro por meio dos testes de 
citotoxicidade e fototoxicidade. A partir do resíduo do sisal, uma extração aquosa por 
soxhlet (3:1) foi realizada e o produto obtido submetido à liofilização (FSP). Em seguida, 
FSP foi avaliada in vivo quanto a compatibilidade cutânea. O resíduo foi considerado 
não-citotóxico e não-fototóxico e considerado não irritante para uso tópico. Assim, o 
resíduo industrial do sisal pode ser utilizado como fonte de matéria prima para aplicação 
em produtos para cuidados da pele, agregando valor a um material de descarte, 
promovendo o desenvolvimento sustentável e contribuindo com o desenvolvimento 
sócio econômico. 

 
 
Palavras-chave: sisal. Compatibilidade cutânea. Citotoxicidade. Fototo 

TITLE: Saponins obtained from Agave sisalana industrial waste for use in powder facial 

soap: in vitro and in vivo safety study 

Abstract 

 

Agave sisalana Perrine, popularly known as sisal, is a widely cultivated plant in 
northeastern Brazil. From the leaves of the sisal, fibers used in different applications are 
removed. From this defibration process, a large amount of waste is generated (about 
95% of gross weight), being discarded in the environment without treatment, which can 
cause environmental damage. Thus, the objective was to obtain the fraction enriched in 
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Agave sisalana saponins and polysaccharides (FSP) for the development of a soap 
powder. The residue was collected directly from the defibration process and then 
subjected to pressing and lyophilization. The lyophilized residue was evaluated for its in 
vitro safety by cytotoxicity and phototoxicity tests. From the sisal residue, an aqueous 
soxhlet extraction (3: 1) was performed and the obtained product subjected to 
lyophilization (FSP). Next, FSP was evaluated in vivo for skin compatibility. The residue 
was considered non-cytotoxic and non-phototoxic and considered non-irritating for 
topical use. Thus, sisal industrial waste can be used as a source of raw material for 
application in skin care products, adding value to a waste material, promoting sustainable 
development and contributing to socio-economic development. 

 
 
Keywords: sisal. Skin compatibility. Cytotoxicity. Fototo 

Introdução 

Agave sisalana Perrine, conhecida popularmente como sisal, é uma herbácea cultivada 
na região semiárida do nordeste brasileiro. Das folhas do sisal são obtidas as fibras, 
utilizadas para produção de fios e cordas, empregados na indústria agropecuária e 
marítima (MARAN; PRIYA, 2015). No entanto, o beneficiamento das folhas do sisal 
produz grande quantidade de resíduo (95-96% do peso bruto das folhas), comumente 
descartados no solo, podendo causar danos ambientais (BARRETO et al., 2017). 

Entretanto, o resíduo do beneficiamento do sisal apresenta em sua constituição química 
diferentes compostos de interesse para as áreas farmacêutica e cosmética, 
especialmente: carboidratos (ZHANG; LIU; LIN, 2014) compostos fenólicos (ALMARAZ-
ABARCA et al., 2013) e saponinas (RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2014). A utilização 
do resíduo industrial como uma potencial matéria-prima cosmética, pode agregar valor 
à cadeia produtiva do sisal, gerando renda, e contribuir com um cenário ambiental e 
sustentável. 

Devido ao seu potencial bioativo, as saponinas oriundas de Agave sisalana chamaram 
a atenção de pesquisadores na busca por bioativos menos agressivos para uso em 
produtos para higiene e cuidados pessoais (SIDANA; SINGH; SHARMA, 2016). No 
entanto, produtos de origem natural não são necessariamente livres de causar irritação, 
sendo necessário a realização de testes de segurança a fim de garantir uma boa 
condição de uso. 

Metodologias in vitro, alternativas ao uso de animais, são descritas por órgãos 
regulatórios como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD). Dentre os diferentes ensaios 
utilizando linhagens celulares estão a citotoxicidade (OECD/GD 129, 2010) e a 
fototoxicidade (OECD TG-432, 2004), que avaliam a viabilidade celular após exposição 
a diferentes concentrações de substâncias ou compostos e comparando a sua 
toxicidade com e sem exposição a doses não tóxicas de luz UVA (BRASIL, 2012; 
OECD/GD 129, 2010; OECD TG-432, 2004). 

A compatibilidade cutânea é definida como a ausência de irritação na pele sob 
condições normais de uso que levam em consideração reações objetivas (BRASIL, 
2012). Os testes de contato (patch tests) são uma metodologia simples, mas requer 
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treinamento adequado para sua interpretação e bom aproveitamento dos resultados 
obtidos. (LAZZARINI; DUARTE; FERREIRA, 2013). 

A comprovação da segurança do resíduo industrial do sisal pode trazer novas 
perspectivas na busca por bioativos cosméticos naturais, seguros e comprometidos com 
o meio ambiente. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi obter, a partir do 
resíduo industrial do sisal, uma fração de saponinas e avaliar por meio de testes in vitro 
e in vivo a sua segurança para utilização tópica. 

 
Metodologia 

 

2.1 OBTENÇÃO DA FRAÇÃO ENRIQUECIDA EM SAPONINAS E 
POLISSACARÍDEOS 

O resíduo industrial do desfibramento das folhas de Agave sisalana (sisal) foi coletado 
imediatamente após o processo. A coleta foi realizada na fazenda de cultivo situada na 
cidade de Pedra Grande, Rio Grande do Norte, Brasil (5°07’56.3”S 35°54’31.7”W), em 
acordo com a empresa Sisaltec- Indústria de Fibras de Sisal. Uma exsicata da planta foi 
depositada no Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob número 
de registro UFRN- 20544. 

O resíduo industrial do sisal foi submetido à secagem em estufa de ar circulante (NE-
3180, Nova ética, Brasil) por 5 dias a 45°C. Em seguida, o resíduo seco foi triturado e 
tamizado (710 µm) obtendo-se um pó seco. Seguindo metodologia descrita por Santos 
e colaboradores (2013), o pó seco foi submetido a extração por soxhlet utilizando uma 
proporção pó: solvente (água destilada) de 3:5 (p/v), obtendo-se uma fração enriquecida 
em saponinas e polissacarídeos. 

2.2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA IN VITRO DO RESÍDUO INDUSTRIAL DO SISAL 

2.2.1 Cultura de células 

As células foram cultivadas em meio Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) 
suplementado com 1 % (v/v) de solução de antibióticos contendo 10.000 UI.mL-1 de 
penicilina, 10 mg.mL-1 de estreptomicina e 1 mg.mL-1 de anfotericina B, 4 mM de 
glutamina e 10% (v/v) de soro fetal bovino (OECD 129, 2010). As culturas celulares 
foram mantidas em condições padrão (5% de CO2, 37 °C, 97% UR) por 24 horas. Após 
incubação (Thermo Scientic®, modelo 3425, Massachusetts, EUA), o processo de 
separação celular ocorreu pela ação da solução de tripsina a 0,05% (p/v) e EDTA 0,02% 
(p/v) em tampão fosfato a pH 7,4 (ICCVAM, 2006), cultivadas em placas de 96 poços 
(P96w) com 2x104 células por poço. 

2.2.2 Avaliação da Citotoxicidade do resíduo industrial do sisal 

O efeito citotóxico para o resíduo industrial do sisal foi avaliado por meio do ensaio de 
absorção de vermelho neutro (Neutral Red - NR). Após 2 h de incubação, à absorbância 
foi medida a 540 nm (ICCVAM, 2006; OCDE 129, 2010). CE e EF são solúveis em água 
e foram avaliados em diferentes concentrações (0,15, 0,3, 0,6, 1,25, 2,5, 5,0, 10,0 e 20,0 
mg / mL). Os valores de IC10 e IC50 foram calculados. Viabilidade celular foi calculado 
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2.2.3 Avaliação da fototoxicidade do resíduo industrial do sisal 

O efeito fototóxico foi avaliado utilizando o ensaio de incorporação de vermelho neutro 
3T3 (OECD Test Guideline 432, 2004) em concentrações determinadas a partir do 
ensaio de citotoxicidade (seção 2.2.2). As amostras foram expostas à radiação (UVA +) 
por 1 h e 50 min para atingir uma dose de 5 J / cm2. Além disso, as amostras também 
foram avaliadas ao mesmo concentrações na ausência de luz (UVA-). Após esse 
período, o as células foram submetidas a ensaio de absorção de vermelho neutro, e o 
resultado foi medido a 540 nm. Os dados foram analisados pelo Phototox® e o Fator de 
Irradiação de Foto (PIF) e Efeito Fototóxico Médio (MPE) (OECD Test Guideline 432, 
2004) foram então determinados. 

2.2.3 Avaliação in vivo da compatibilidade cutânea 

A partir dos resultados obtidos para os testes de citotoxicidade e fototoxicidade, foram 
delineados os testes para a avaliação in vivo da segurança da fração enriquecida em 
saponinas e polissacarídeos. Os voluntários foram avaliados quanto aos critérios de 
inclusão e então, após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), 2 apósitos para testes de contato (patch test), foram fixados na 
parte superior do dorso de 18 voluntários, com idade entre 22 e 46 anos de idade, cada 
um contendo 20 μL de uma solução a 0,5% da fração enriquecida em saponinas e 
polissacarídeos, além de um controle negativo (água destilada). Os apósitos foram 
mantidos em contato com a pele por 48 horas. As respostas à irritação da pele foram 
avaliadas após 30 minutos, 24 horas e 48 horas, da remoção dos apósitos. Os 
resultados foram interpretados de acordo com o International Contact Dermatitis 
Research Group Guidelines (IRCDG), conforme representado no quadro 1 (FELLIPI et 
al., 2012; KLIGMAN E WOODING, 1967; LI; ZHOU; XU, 2015; WILKINSON et al., 1970). 

 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir do resíduo de Agave sisalana uma fração enriquecida em saponinas e 
polissacarídeos foi obtida por meio de um método extrativo de exaustão. 

A citotoxicidade e fototoxicidade foram avaliadas para o resíduo industrial do sisal de 
forma a garantir a não existência de irritações e/ou toxicidade celular para a pele e ainda 
determinar as concentrações ideais para aplicação nos testes in vivo de irritação 
primária. 

3.1. Avaliação de segurança in vitro 

Os resultados para o teste de citotoxicidade demonstraram uma viabilidade celular de 
90% para células BALB / c 3T3, para concentrações de 0,1 mg/mL. Em concentrações 
de 0,25 mg/mL, 50% da viabilidade celular foi alcançada. O resíduo industrial do sisal 
apresentou valores de MPE de -0,133 e PIF igual a zero. A partir das concentrações 
considerados não citotóxicas, pelo teste de citotoxicidade, e a fototoxicidade foi 
avaliada. A possibilidade de exposição à radiação ao solar ao usar produtos cosméticos, 
indicam a importância de avaliação do novo ingrediente frente à radiação UV. 
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Fototoxicidade é uma resposta aguda gerada após a aplicação de uma substância ativa 
nas células, com subsequente exposição à luz ultravioleta e ausência de citotoxicidade. 
De acordo com a OECD TG 432 (2004) valores de PIF menores de 2 e um MPE inferior 
a 0,1 prediz “nenhuma fototoxicidade”, sendo, portanto, o resíduo considerado não 
fototóxico. 

Segundo Antignac e colaboradores (2011) grande número de casos de irritação ou 
sensibilização induzida por exposição à radiação UVA, após contato da pele humana 
com plantas ou ingredientes botânicos têm sido descritos. Dessa forma e a partir dos 
resultados apresentados, embora considerados seguros e não-tóxicos, extratos 
vegetais, apesar de geralmente serem menos irritantes, não são isentos de causar 
danos ou irritações (NOHYNEK et al., 2010), o que comprova a necessidade da 
realização de testes de segurança para garantia de uma boa condição de uso (BRASIL, 
2013). 

3.2. Avaliação de segurança in vivo 

A saponinas são largamente distribuídas no reino vegetal possuindo propriedades 
biológicas com aplicação na indústria farmacêutica e cosmética com atividade 
surfactante e como agente espumante (RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2013). Já os 
polissacarídeos apresentam a capacidade de promover a retenção do conteúdo hídrico 
na pele (BARRETO et al., 2017; BONTÉ, 2011) além de apresentar potencial de 
estabilizar radicais livres (ZHANG; LIU; LIN, 2014). Apesar de serem considerados não 
irritantes, a fração enriquecida em saponinas e polissacarídeos deve ser avaliada 
quanto a sua capacidade de causar irritação ou processos alérgicos. A avaliação da 
compatibilidade da pele fornece uma prévia de possíveis mecanismos irritativos e / ou 
alergênicos; estas são as principais preocupações ao avaliar o segurança de novos 
ingredientes para cuidados pessoais (ANTIGNAC et al., 2011). 

Apósitos contendo 0,5% da fração enriquecida em saponinas e polissacarídeos foram 
colocados no dorso de 18 voluntários e retirados após 48 horas de exposição. Uma 
avalição visual foi realizada após 30 minutos e 48 horas após a retirada dos apósitos, 
seguindo os critérios adotados pela International Contact Dermatitis Research Group 
Guidelines (IRCDG) (WILKINSON et al.,1970). Após 30 minutos da remoção do apósito, 
11,1% dos voluntários (2) apresentaram eritema leve enquanto que 5,3% (1) apresentou 
eritema nítido. Após 48 horas foi possível observar que ocorreu um aumento no número 
de voluntários apresentando um leve eritema (3) e o eritema nítido observado para um 
único voluntário, já observado com 30 minutos após a remoção. 

Seguindo o descrito por WILKINSON e colaboradores (1970), a presença de eritema 
leve é considerado duvidoso. Gaspar e colaboradores (2008), consideram as reações 
classificadas como eritema leve como não conclusivas e a partir desse entendimento, 
consideram as suas amostras não irritantes. No entanto, para obter dados mais efetivos 
e robustos, se faz necessário realizar testes de compatibilidade e sensibilização cutânea 
por aplicação repetitiva e realizar testes com um maior número de voluntários. 

 
Conclusão 
 

A indústria do sisal (Agave sisalana) produz grande quantidade de resíduos que é 
descartado no meio ambiente. Este estudo contribuiu para a área cosmética e 
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ambiental, à medida que atesta a sua segurança para aplicação em produtos 
cosméticos, tornando-o um produto potencialmente comerciável. Nas concentrações 
avaliadas, o resíduo do sisal foi considerado não-citotoxico e não-fototoxico. A fração 
enriquecida em saponinas e polissacarídeos foi inicialmente considerada não irritante e 
portanto candidata a aplicação em um sabonete em pó hidratante. Este trabalho culmina 
com o desenvolvimento de um sabonete facial hidratante em pó, utilizando tensoativo e 
hidratante naturais, ocasionando menor irritabilidade e melhores condições 
biomecânicas à pele, utilizando um material sustentável e com responsabilidade 
socioeconômica. 
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TÍTULO: Análise das propriedades mecânicas de diferentes técnicas restauradoras em 

cavidades extensas 

Resumo 

 

O presente estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas de restaurações 
em cavidades extensas a partir de diferentes técnicas empregadas durante seu 
desenvolvimento. Foram utilizadas 3 técnicas restauradoras: direta com resina 
convencional, direta com resina BullkFill ou semi-direta com resina convencional. Para 
simular as cavidades dentárias utilizou-se incisivos bovinos, livres de trincas e defeitos 
estruturais e, a partir de então, foi possível analisar as seguintes variáveis: profundidade 
de polimerização (PP), adaptação marginal (AM), nano infiltração (NI) e resistência de 
união (RU). Para cada técnica restauradora, foram separadas vinte amostras e a 
distribuição dos grupos se deu pela profundidade de polimerização e resistência de 
união; Adaptação marginal e Nano infiltração. A etapa de preparo cavitário foi realizada 
com uma máquina padronizadora, na qual foram acopladas pontas Maxicut de forma a 
penetrar no centro da amostra, referente ao espaço da cavidade pulpar, originando 
cavidades cônicas padronizadas. A partir de então, as amostras foram restauradas com 
as diferentes técnicas previamente citadas e, em seguida, os testes para mensurar PP, 
AM, NI e RU. Ao final das análises concluiu-se que as cavidades restauradas pela 
técnica semidireta obtiveram melhor desempenho em relação a profundidade de 
polimerização, nanoinfiltração e resistência de união. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: cavidades extensas; polimerização; nano infiltração; 

TITLE: Analysis of the mechanical properties of different restorative techniques in 

extensive cavities 

Abstract 

 

The present study aimed to evaluate the physico-mechanical properties of restorations 
in extensive cavities from different techniques employed during their development. Three 
restorative techniques were used: direct with conventional resin, direct with Bullk Fill 
resin or semi-direct resin with conventional resin. In order to simulate the dental cavities, 
bovine incisors, free of cracks and structural defects, were used and the following 
variables were analyzed: polymerization depth (PP), marginal adaptation (AM), nano 
infiltration (NI) and bond strength (RU). For each restorative technique, twenty samples 
were separated and previously disinfected in aqueous Thymol solution at 40 ° C for one 
week. Subsequently, their roots were removed with diamond discs at the time of the 
cementoenamel junction, so that only cross-sections were made, leaving them in a 4mm-
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thick disk format. The distribution of the groups was due to the depth of polymerization 
and bond strength; Marginal adaptation and Nano infiltration. The cavity preparation 
stage was performed with a standardizing machine, in which Maxicut tips were inserted 
to penetrate the center of the sample, referring to the space of the pulp cavity, giving rise 
to standardized conical cavities. Thereafter, the cavities were restored with the different 
techniques previously cited, and then the tests to measure PP, AM, NI, and RU. 

 
 
Keywords: The present study aimed to evaluate the physico-mechanical properties 

Introdução 

As resinas compostas ganharam grande espaço no mercado odontológico devido as 
suas características estéticas. Contudo, um grande problema ainda é a reabilitação de 
cavidades extensas por meio da técnica restauradora direta, devido às diversas 
dificuldades tais como: isolamento, contaminação, foto polimerização adequada, 
características individuais dos pacientes e a previsibilidade dos resultados 
restauradores. 
Embora as restaurações indiretas sejam a primeira escolha para casos de restaurações 
extensas, as restaurações semi-diretas em resina composta podem ser uma opção 
viável para pacientes que buscam resultados rápidos e menor custo.Nesta técnica, o 
dentista utiliza uma matriz flexível, que permite a realização do procedimento em 
consultório, eliminando a fase laboratorial. Tal método é bastante favorável, ao se levar 
em consideração a polimerização fora da boca, melhorando assim seu grau de 
conversão, aumento da microdureza, resistência ao desgaste e em restaurações de 
classe II, melhora o contorno e o contato proximal, além de possibilitar melhor 
acabamento e polimento, pois estes são realizados antes da cimentação. 
Apesar dessas resinas serem amplamente comercializadas no mercado, não são muitos 
os estudos que avaliam seu comportamento mecânico em cavidades extensas. Sendo 
assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento físico-mecânico 
de 3 técnicas restauradoras em cavidades extensas para descobrir qual delas 
apresentaria um melhor desempenho quanto a Profundidade de polimerização (PP), 
adaptação marginal (AM), nano infiltração (NI) e resistência de união (RU). 

  

 
Metodologia 

 
 
 
 
Este estudo consistiu num ensaio laboratorial “in vitro”, cujas variáveis de resposta são: 
PP, AM, NI e RU. O tipo de técnica restauradora Direta com resina convencional 
(utilizando incrementos de 2mm), direta com resina BullkFill (utilizando incrementos de 
4mm), ou semi-direta com resina convencional (incremento de 2mm) foi o fator de 
estudo para as variáveis: PP, AM, NI e RU.  
 
Preparo das amostras 
 
        Vinte amostras para cada técnica foram preparadas adaptando-se o método 
descrito por Borges et al (2013). Incisivos bovinos, livres de trincas e defeitos estruturais 
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foram selecionados. Os dentes passaram por desinfecção em uma solução aquosa de 
Timol (0,1%) a 40ºC durante uma semana. As raízes foram removidas com discos 
diamantados refrigerados à água acoplados a uma máquina de corte preciso na junção 
amelocementária (JAC). Foram realizados cortes retos, transversais, distantes 4mm do 
ponto mais inferior (proximal do elemento dentário) da JAC nas coroas dos dentes de 
modo a se conseguir uma amostra de 4mm de espessura, em formato de disco, com 
um vazio central ocupado pela cavidade pulpar. As faces superior e inferior das 
amostras passaram pelo processo de acabamento com lixas de discos de granulação 
400 e 600 para obter uma dentina plana. 
 
Distribuição dos grupos 
 
       A distribuição dos grupos se deu pela profundidade de polimerização e resistência 
de união; Adaptação marginal e Nano infiltração. 
 
Profundidade de polimerização e Resistência de União 
 
      Vinte amostras para cada técnica foram preparadas adaptando-se o método descrito 
por Borges et al (2013). Incisivos bovinos, livres de trincas e defeitos estruturais foram 
selecionados. Os dentes passaram por desinfecção em uma solução aquosa de Timol 
(0,1%) a 40ºC durante uma semana. As raízes serão removidas com discos 
diamantados refrigerados à água (South Bay Technology, San Clement, CA) acoplados 
a uma máquina de corte preciso (Isomet 1000; Buehler, Lake Forest, IL) exatamente na 
junção amelocementária (JAC). Foram realizados cortes retos, transversais, distantes 
4mm do ponto mais inferior (proximal do elemento dentário) da JAC nas coroas dos 
dentes de modo a se conseguir uma amostra de 4mm de espessura, em formato de 
disco, com um vazio central ocupado pela cavidade pulpar. As faces superior e inferior 
das amostras foram lixadas com discos de granulação 400 e 600 (Labopol-21, Struers, 
Copenhagen, Denmark) para obter uma dentina plana. 
Aproveitando-se do espaço da cavidade pulpar, em uma máquina padronizadora de 
preparos cavitários, acoplou-se pontas Maxicut de forma a penetrar no centro da 
amostra, referente ao espaço da cavidade pulpar, originando cavidades cônicas 
padronizadas (4,8 mm de diâmetro superior x 2,8 mm de diâmetro inferior e 4 mm de 
profundidade). As pontas foram trocadas a cada 5 preparos. Dessa forma, uma cavidade 
com fator C de magnitude 2.2 foi obtida. 
Para os compósitos utilizados no estudo, o sistema adesivo de eleição foi o Single Bond 
Universal (3M). As cavidades foram restauradas diretamente de acordo com as 
instruções dos fabricantes. As amostras foram colocadas em uma lâmina de vidro para 
a inserção dos incrementos. Depois de inseridos, foi colocada sobre a restauração uma 
tira de poliéster e sobre essa tira uma lâmina de vidro. A foto ativação foi feita através 
do um fotopolimerizador LED – 1200 W/cm2 (Bluephase, IvoclarVivadent, Schaan, 
Liechtenstein) durante 20 s, com a luz posicionada diretamente sobre a restauração. As 
restaurações foram finalizadas através do acabamento com discos abrasivos e pasta 
diamantada. 
Para técnica semi-direta foram realizadas as restaurações sem condicionamento ácido 
prévio, após a polimerização os compósitos foram removidos da cavidade para posterior 
cimentação com o cimento resinoso dual RelyXUtimate (3M) seguido da polimerização 
por 40 seg.  
Para mensurar a Profundidade de polimerização, utilizou-se um microdurômetro (HMV-
2, Shimadzu, Tokyo, Japan) que realizou endentações do tipo dureza de superfície 
utilizando 50g de carga por 5 s. Foram realizadas três endentações em cada face da 
restauração, sendo calculado o valor da dureza em cada face através da média dessas 
três mensurações. 
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Uma maquina universal de ensaios foi utilizada para mensurar a resistência de união 
com um orifício no centro, onde se  colocou as amostras com a base menor voltada para 
cima. Um dispositivo de formato esférico foi adaptado na máquina e uma força de 
compressão com velocidade de 0,5mm/min foi realizada contra a restauração, no centro 
da face menor, com a finalidade de romper o compósito. A força necessária para romper 
a restauração foi registrada no momento da fratura. Após a realização do teste, os 
padrões de falha e fratura foram analisados em um microscópio de dissecação em: falha 
adesiva, coesiva no compósito ou mista.  
 
Adaptação marginal e Nano infiltração  
 
 
          As amostras foram igualmente preparadas nos incisivos bovinos. A adaptação 
marginal foi avaliada logo em seguida ao preparo e após 6 meses de envelhecimento, 
que foi atingido após armazenamento em água destilada por igual período de tempo. 
Para tal avaliação utilizou-se uma substância a base de propileno-glicol e ácido 
vermelho, Caries Detector, aplicando-se em toda a superfície proximal das restaurações 
por 10 segundos. A solução foi lavada a seco e as imagens proximais das restaurações 
foram capturadas usando com uma câmera digital SLR Canon. Dessa forma, um 
software mensurou a formação de lacunas nas margens da restauração, os valores 
obtidos foram convertidos em porcentagem, com base na razão quantidade de áreas 
pigmentadas e quantidade total das margens da restauração.  
Quanto ao teste de nano infiltração as amostras foram seccionadas em 1mm x 1mm de 
espessura, obtendo-se assim 4 feixes por grupo, após armazenamento em água 
destilada por 24 horas, os feixes foram recobertos com 2 camadas de verniz, com 
excessão de 1 mm em toda a camada adesiva e imersos em 50% de solução de nitrato 
de prata amonical (pH=9 
 
Resultados e Discussões 
 

De acordo com o estudo in vitro, percebeu-se que as cavidades restauradas pela técnica 
semidireta obtiveram melhor desempenho em relação a profundidade de polimerização, 
nanoinfiltração e resistência de união, mostrando valores mais altos do que os grupos 
em que foram utilizadas restaurações diretas. Ademais, comparando-se as regiões de 
topo e base, não houve diferença estatisticamente significativa entre topo e base para 
a profundidade de polimerização apenas para restaurações semidiretas, enquanto as 
restaurações diretas obtiveram diferenças estatisticamente significativas entre topo e 
base de todos os grupos, tanto para profundidade de polimerização, adaptação marginal 
e nanoinfiltração. 

 
Conclusão 

 

As restaurações semidiretas em cavidades profundas, obtiveram melhores 
propriedades físicas quando comparadas as restaurações diretas, o que nos leva a 
indicá-las quando em restaurações extensas, onde se prioriza a melhor relação custo 
benefício. 

 
Referências 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2584 

 

 
1. Alharbi A, Rocca GT, Dietschi D, Krejci I. Semidirectcompositeonlaywithcavitysealing: 
a review ofclinical procedures. J EsthetRestorDent. 2014;26(2):97-106. 
2. D’ARCANGELO, Camillo et al. Five-
yearretrospectiveclinicalstudyofindirectcompositerestorationslutedwith a light-
curedcomposite in posterior teeth. Clinical oral investigations, v. 18, n. 2, p. 615-624, 
2014. 
3. DEJAK, Beata; MŁOTKOWSKI, Andrzej. A comparisonofstresses in molar 
teethrestoredwithinlaysanddirectrestorations, 
includingpolymerizationshrinkageofcompositeresinandtoothloadingduringmastication. 
Dental Materials, v. 31, n. 3, p. e77-e87, 2015. 
4. LESAGE, Brian. Directcompositeresinlayeringtechniques for creatinglifelike 
CAD/CAM-fabricatedcompositeresinveneersandcrowns. The 
Journalofprostheticdentistry, v. 112, n. 1, p. 5-8, 2014 
5. TORRES, Carlos Rocha Gomes et al. Semidirect posterior compositerestorationswith 
a flexible die technique: A case series. The Journalofthe American Dental Association, 
2017. 
6. ZORZIN, José et al. Bulk-fillresincomposites: polymerizationpropertiesandextended 
light curing. Dental materials, v. 31, n. 3, p. 293-301, 2015. 

  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2585 

 

CÓDIGO: SB1094 

AUTOR: CAMILA MACHADO ALVES 

COAUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO 

COAUTOR: BARBARA GURGEL MAGALHAES DE ARAUJO 

ORIENTADOR: SANCHA HELENA DE LIMA VALE 

 

 

TÍTULO: Consumo alimentar e dietético de meninos com Distrofia Muscular de 

Duchenne 

Resumo 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma grave doença neuromuscular genética 
ligada ao cromossomo X e cursa com perda de deambulação, dores ósseas, processo 
inflamatório e alterações da composição corporal que culminam com óbito precoce. O 
tratamento envolve a utilização prevalente de corticoides que tem sido associado à 
preservação da função muscular. Embora não tenha sido relatado na literatura científica 
a deficiência de micronutrientes consumidos por crianças com DMD, há a indicação de 
suplementação de cálcio e vitamina D devido à estreita relação destes com a da saúde 
óssea. Este estudo teve como objetivo principal avaliar o consumo de energia, 
macronutrientes e micronutrientes de indivíduos com DMD. O estudo é observacional 
do tipo prospectivo e avaliou 16 indivíduos com diagnóstico de DMD prévio. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de dois Recordatórios 24 horas onde os dados foram 
analisados por meio do software Avanutri®. A ingestão média de energia correspondeu 
a 1.628 (407) kcal, carboidratos obteve média de 208 (63,6) g, proteínascorrespondeu 
a 2,5 (1,2) g/kg e 52,2 (16,5) g para lipídios. Já a ingestão média dos Micronutrientes foi 
de 2,3 (1,6) µg; 10,1 (4,1) mg; 901,8 (208,5) mg; e 412,2 (276,8) mg para vitamina D, 
zinco, fósforo e cálcio, respectivamente. Por fim, foram observadas uma alta ingestão 
calórica e de carboidratos e baixa ingestão de zinco, fósforo, cálcio e vitamina D nos 
indivíduos. 

 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, consumo alimentar, zinco 

TITLE: Food and Dietary Consumption of boys with duchenne muscular dystrophy 

Abstract 

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a severe genetic X-linked neuromuscular 
disease and leads to loss of ambulation, bone pain, inflammatory process and changes 
in body composition that lead to early death. Treatment involves the prevalent use of 
corticosteroids that have been associated with preservation of muscle function. Although 
micronutrient deficiencies consumed by children with DMD have not been reported in the 
scientific literature, calcium and vitamin D supplementation is indicated because of their 
close relationship to bone health. This study aimed to evaluate the energy consumption, 
macronutrients and micronutrients of individuals with DMD. This is a prospective 
observational study and evaluated 16 individuals with a previous diagnosis of DMD. Food 
intake was assessed by two 24-hour recalls where data were analyzed using Avanutri® 
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software. The average energy intake was 1,628 (407) kcal, carbohydrates averaged 208 
(63.6) g, proteins corresponded to 2.5 (1.2) g / kg and 52.2 (16.5) g for lipids. The 
average micronutrient intake was 2.3 (1.6) µg; 10.1 (4.1) mg; 901.8 (208.5) mg; and 
412.2 (276.8) mg for vitamin D, zinc, phosphorus and calcium, respectively. Finally, a 
high caloric and carbohydrate intake and a low intake of zinc, phosphorus, calcium and 
vitamin D were observed in the individuals. 

 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, food consumption, Zinc 

Introdução 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma grave doença neuromuscular que afeta 
meninos por ser ligada ao cromossomo X com incidência estimada em 1 caso/3500 
meninos nascidos vivos. Essa distrofia se dá pela alteração no gene DMD localizado no 
Xp21 cuja função é codificar a distrofina - proteína que sustenta a integridade dos 
músculos estriados, auxiliando a estabilização da membrana dos miócitos presentes 
nos músculos liso, cardíaco e esquelético. A deficiência ou ausência da distrofina e a 
resposta inflamatória associadas levam a exaustivos ciclos de degeneração e 
regeneração da fibra muscular provocando a troca de fibras musculares por tecido 
conectivo e adiposo e degeneração muscular crônica, resultando na perda de 
deambulação, deformidades esqueléticas, insuficiência respiratória, insuficiência 
cardíaca e consequente morte. (BIRNKRANT et al, 2018; VERHAART et al, 2019; MIN; 
BASSEL-DUBY; OLSON, 2019; STROBER, 2006; DAVIDSON; TRUBY, 2009; CRUZ-
GUZMÁN; RODRÍGUEZ-CRUZ; CEDILLO, 2015) 

O diagnóstico oficial da DMD envolve o teste genético do gene DMD e/ou biópsia 
muscular. A maioria dos pacientes são diagnosticados por volta dos 5 anos de idade 
devido aos sintomas iniciais como atraso no andar e quedas frequentes. (MIN; BASSEL-
DUBY; OLSON, 2019; DAVIS; SAMUELS; MULLINS, 2015; CRUZ-GUZMÁN; 
RODRÍGUEZ-CRUZ; CEDILLO, 2015) 

Desde a descoberta do gene da distrofina em 1987, tem havido uma infinidade de 
esforços para desenvolver terapias para retardar a progressão da doença e melhorar a 
função muscular em pacientes com DMD. Assim, as intervenções terapêuticas têm o 
potencial de melhorar a duração e a qualidade de vida dos pacientes. (MIN; BASSEL-
DUBY; OLSON, 2019) 

A corticoterapia é o tratamento mais utilizado para preservar a função muscular nesses 
indivíduos, entretanto ela acarreta alterações na composição corporal e fraqueza óssea 
progressiva. (MAYO et al., 2012; STROBER, 2006). 

A assistência nutricional deve minimizar ou controlar alguns problemas inerentes à 
doença, assim sendo, a terapia nutricional de pessoas com DMD deve ser traçada para 
a manutenção do peso adequado provendo boa ingestão de vitaminas e minerais e 
avaliando a necessidade de suplementação. (DAVIS; SAMUELS; MULLINS, 2015; 
DAVIDSON; TRUBY, 2009). 

O papel do zinco na nutrição humana tem sido cada vez mais ressaltado em relação 
aos aspectos fisiológicos uma vez que este micronutriente participa ativamente no 
crescimento e desenvolvimento, estabilizando estruturas de membranas e componentes 
celulares. (MAFRA; COZZOLINO, 2004; ALVES et al., 2012; LOPES et al., 2015; 
MARQUES; MARREIRO, 2006). 
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Pacientes com DMD, cuja consequência do tratamento é a baixa na densidade mineral 
óssea, necessitam de níveis adequados de micronutrientes, sobretudo de cálcio e 
vitamina D pela fundamental ação no desenvolvimento ósseo no período da infância e 
adolescência - onde há maior desenvolvimento do pico de massa óssea e importância 
na determinação de força óssea. (PERERA; FARRAR, 2015). 

Também estão envolvidos nesse processo nutrientes como o zinco e o fósforo. O zinco 
possui crucial importância no crescimento infantil bem como no sistema imunológico, 
sua deficiência está relacionada com o atraso no crescimento e a maior susceptibilidade 
à ação de agentes infecciosos. Já o fósforo relacionado ao cálcio participa 
estruturalmente dos ossos e dentes, o que sugere efeitos benéficos à massa óssea 
(PREMAOR; BRONDANI, 2016; RODRIGUES; SILVA; RAMALHO, 2015). 

Diante do exposto, este trabalho tem potencial de fornecer informações importantes, 
confluindo para uma melhora na qualidade de vida de indivíduos com essa 
distrofia.Portanto, objetiva avaliar a ingestão de energia, macronutrientes (carboidratos, 
proteínas e lipídeos) e alguns micronutrientes (cálcio, fósforo, zinco e vitamina D) de 
pacientes com DMD. 

 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional do tipo prospectivo. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN (CAAE 57345516.0.0000.5292). Os 
indivíduos foram arrolados e convidados a participar da pesquisa, após explicação 
detalhada do estudo, onde os responsáveis pelos pacientes procederam à assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as crianças e adolescentes 
procederam à assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 

A coleta de dados foi realizadas no ambulatório de Clínica Médica do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) em Natal/RN, entre os meses de agosto de 2018 e 
junho de 2019. O estudo foi desenvolvido no Departamento de Nutrição (DNUT) e no 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

Participaram do estudo 16 indivíduos do sexo masculino previamente diagnosticados 
com DMD, com faixa etária entre 7 e 24 anos, provenientes do ambulatório de Clínica 
Médica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que estavam 
utilizando algum suplemento vitamínico-mineral, ou que, no decorrer do estudo, 
desistiram de participar do mesmo. 

Foi coletada a informação de peso (kg) através de uma balança eletrônica de rampa 
com capacidade para 500 kg e resolução de 0,05 kg (KN R 500/50, KN Waagen, Brasil) 
para aferir o peso de pacientes cadeirantes e na balança antropométrica para os 
pacientes com deambulação preservada. Para aferição do peso, a criança ou 
adolescente permanecerá em pé sobre a balança vestindo roupas leves e sem calçados, 
as crianças que não puderem ficar de pé serão pesadas na cadeira de rodas e em 
seguida a cadeira será pesada sem a criança. 

A avaliação do consumo alimentar foi realizada através da aplicação de dois 
Recordatórios de 24 horas (R24h), sendo o primeiro durante a consulta no HUOL e o 
segundo, após 30 à 45 dias por ligações telefônicas feitas por pesquisador treinado. O 
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R24h consiste em perguntar aos pais e/ou a criança/adolescente, todos os alimentos e 
bebidas ingeridos pelos pacientes nas últimas 24 horas. Os dados referentes ao 
consumo alimentar e dietético foram analisados por meio do software Avanutri® com a 
adição de preparações e alimentos à base de dados conforme necessário, sendo 
utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) 
e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Foi calculado o 
consumo de energia, macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e dos 
micronutrientes: cálcio, fósforo, vitamina D e zinco. 

As Dietary Reference Intakes (DRIs), ou seja, as Recomendações de Ingestão Diárias 
“foram elaboradas para serem utilizadas como metas de ingestão de indivíduos 
saudáveis, em determinado estágio de vida e faixa etária” de acordo com Cominetti e 
Cozzolino (2017). No Brasil, as DRIs vêm sendo utilizadas para a avaliação da 
alimentação, ou seja, para avaliar a adequação aparente da ingestão alimentar de 
nutrientes para se manter o estado nutricional adequado. Síncrono ao país, o presente 
estudo se utilizou das DRIs para comparar os dados analisados com o referencial de 
recomendação. (PADOVANI et al, 2006) 

As variáveis estudadas de consumo alimentar foram as seguintes: energia (kcal), 
carboidratos (g), proteínas (g/kg), lipídios (g), vitamina D (mcg), Cálcio (mg), Zinco (mg) 
e Fósforo (mg). 

Os dados foram tabulados no programa Excel v. 2016. Com relação a análise estatística, 
os dados coletados através do formulário específico do estudo foram tabulados e 
analisados com o auxílio do software Intel SPSS v.20®. Os dados foram submetidos ao 
teste de normalidade e foram apresentados na forma de média e desvio-padrão. Foi 
adotado como nível de significância estatística o valor de p < 0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dados de ingestão alimentar podem ser obtidos por meio da utilização de uma variedade 
de instrumentos que fornecem informações dos tipos e quantidades dos alimentos e 
bebidas consumidos. Aqueles que têm sido mais extensivamente utilizados e fortemente 
recomendados são recordatório de 24 horas, registro alimentar e história alimentar 
quantitativa (COMINETTI; COZZOLINO, 2017). O presente estudo utilizou o 
recordatório de 24 horas como instrumento de avaliação dietética de indivíduos 
diagnosticados com DMD. 

Participaram do estudo 16 meninos com DMD, com média de idade de 15,1 anos. De 
acordo com a avaliação dietética, a ingestão média de energia foi 1.628 (407) kcal/ dia. 
Em análise individual, 63% dos participantes apresentaram ingestão acima da 
recomendada para a população saudável. O estudo desenvolvido por Bernabe-García 
et al. (2019) também encontrou uma alta ingestão de energia total, principalmente na 
população em idade pré-escolar e escolar. Na DMD, a supernutrição do paciente é 
multifatorial e está relacionado ao decréscimo da necessidade calórica e ao excesso da 
ingestão calórica causado pelo uso de corticoide, que pode ter como efeito secundário, 
o aumento do apetite (SALERA et al., 2017). 

Em relação à avaliação dietética dos macronutrientes, a ingestão média de proteínas foi 
2,5 (1,2) g/ kg de peso e todos os pacientes apresentaram essa ingestão adequada, 
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segundo o valor preconizado para as respectivas faixas etárias, assim como foi 
observado no estudo de Miranda e Stanich (2007). Não há nenhuma evidência 
sugerindo a necessidade de ingestão adicional de proteínas para a população com DMD 
(DAVIS; SAMUELS; MULLINS, 2015). 

Quanto à ingestão diária de carboidratos, a média foi 208,0 (63,6) g e toda a população 
estudada apresentou ingestão acima da recomendação. Neste estudo, o excesso de 
carboidratos na dieta é proveniente de refeições com alto consumo de pães, bolachas 
e bolos nos lanches, além da adição de açúcar refinado às bebidas. O uso de corticoides 
pode provocar um aumento da glicemia, por isso, não é indicado o consumo excessivo 
de carboidratos por pacientes com DMD, especialmente os do tipo refinado (PAREDES; 
ALVES, 2016). 

Quanto aos lipídios, a porcentagem média em relação ao VET da população estudada 
foi 29 (6) %. Em análise individual, 31,3% dos participantes apresentaram baixa ingestão 
percentual de lipídios, enquanto 6,25% apresentaram alta ingestão. A baixa ingestão de 
lipídios por alguns participantes pode estar associada à baixa frequência de consumo 
de alimentos ricos em gorduras, como azeites, abacate ou oleaginosas. 

Na avaliação do consumo alimentar dos micronutrientes em estudo, 100%, 31%, 38% e 
100% estavam com consumo abaixo do recomendado pela EAR (Estimated Average 
Requirement) em relação à vitamina D, cálcio, fósforo e zinco respectivamente. Assim 
sendo, a maioria dos meninos do estudo estavam com o consumo inadequado de 
micronutrientes. Nesse caso a intervenção nutricional é imprescindível para a promoção 
de uma melhor qualidade de vida, visto que os pacientes são tratados com 
corticosteroides cujo principal efeito colateral é a diminuição da densidade mineral 
óssea. (DAVIS; SAMUELS; MULLINS, 2016). 

O fósforo compõe o tecido ósseo e atua no fortalecimento da estrutura esquelética dos 
meninos com DMD, de acordo com Premaor e Brondani (2016), o que reflete a 
importância desse mineral para essa população. A corticoterapia possui efeito de 
sequestro e redução da vitamina D sérica, favorece a diminuição da absorção intestinal 
de cálcio, o aumento da eliminação do cálcio pela urina. 

A utilização das DRIs é bem útil para avaliação de indivíduos através da Recommended 
Dietary Allowance (RDA), uma vez que a RDA é o nível de ingestão alimentar diária 
suficiente para atender às necessidades de determinado nutriente de praticamente 
todos (97% a 98%) os indivíduos saudáveis de um determinado grupo de mesmo sexo 
e estágio de vida. Por definição - com exceção da energia - a ingestão média de 
determinado nutriente deve exceder os valores de RDA para que a prevalência de 
ingestões inadequadas seja baixa (COMINETTI; COZZOLINO, 2017). 

É importante que haja uma avaliação crítica por parte do profissional pesquisador na 
interpretação dos dados para a população estudada, em que algumas limitações devem 
ser consideradas, como: a ingestão alimentar com seu erro associado; a precisão das 
informações das tabelas de alimentos; as possíveis interações, considerando os hábitos 
alimentares das diferentes regiões e classes sociais; o grau de morbidade da população; 
as diferenças étnicas e os perfis antropométricos. Além disso, sempre que possível, 
devem-se associar os dados disponíveis de ingestão alimentar com o perfil nutricional 
bioquímico e clínico do indivíduo. (COMINETTI; COZZOLINO, 2017). 
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Entre as fortalezas deste trabalho, estão o instrumento de avaliação dietética utilizado 
e a importância desses dados para embasar intervenções nutricionais voltadas à 
população com DMD, a fim de proporcionar uma alimentação mais saudável e reduzir 
os riscos de complicação à saúde, como o ganho excessivo de peso, a hiperglicemia e 
a baixa densidade mineral óssea. 

 
Conclusão 

 
Na população estudada, foram observadas uma alta ingestão calórica e de carboidratos 
e uma baixa ingestão de zinco, fósforo, cálcio e vitamina D. 
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TÍTULO: A body art de Marcelo Braga e Renan Marcondes e as reflexões sobre o corpo 

Resumo 

A body art, expressão artística, surgida no Brasil na década de 70, objetivando 
questionar o conhecimento do corpo, pode ser feita através de várias formas de 
expressões que englobam, dentre outras, tatuagens, piercings e escarificações; todos 
esses reunidos em performances, com significados que ultrapassam a finalidade 
estética, já que o corpo na body art é o local no qual o mundo é questionado. Ela surge 
como contestação de valores sociais impostos à homogeneização, às relações entre 
homens e mulheres, à sexualidade. “A intenção deixa de ser a afirmação do belo para 
ser a provocação da carne, o virar do avesso o corpo, a imposição do nojo ou do horror” 
(LE BRETON, 2003, p.44). Diante disso, lançamos o nosso olhar para o trabalho de 
Tales Frey, para revelar sentidos sobre o corpo humano, em suas performances 
artísticas, na Educação física. Apresentamos como referência metodológica a 
Fenomenologia, que apresenta o mundo vivido como fonte primordial de conhecimento 
(NÓBREGA, 2010). Identificamos, nas reflexões, um método de investigação, visto que 
a body art, expressa nas performances do artista, é uma técnica que pode amplificar a 
compreensão fenomenológica, realçando a tese do corpo vivo, configurado por 
significações existenciais. Nossas fontes são textos, livros, vídeos, entrevistas, dentre 
outras fontes. A descrição dessas, e consequente interpretação e compreensão, 
formam uma rede de significados sobre o fenômeno investigado. 
 
Palavras-chave: Body Art; Fenomenologia; Educação Física 

TITLE: A BODY ART IN THE PERFORMANCES OF TALES FREY: REFLECTIONS 

FOR PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

The body art, artistic phenomenon, borned in the 70’s in Brazil, discussion about the 
body knowing, can be doing with a lot of different ways that realised many expressions, 
like tattoos, piercings and scarifications; all that, happens on performs, with meanings 
that are surpassing the aesthetic, because the body, in body art, is the world local of 
suggesting. This, born like a social value that taxes the homogenization, the relations 
between men and women, the sexuality. “The intention is no longer the affirmation of 
beauty but the provocation of the flesh, the turning of the body inside out, the imposition 
of disgust or horror” (LE BRETON, 2003, p.44). We throw our view for Tales Frey work, 
to survival some senses about the human body, in your artistics performs in Physical 
Education. We used the Phenomenology that show the lived world like the primordial 
knowledge (NÓBREGA, 2010). Also, we identified, in our feelings, one investigation 
method, because body art express in a artist perform a technical that can amplifies our 
phenomenology comprehension, highlighting the idea of the living body, setting up the 
existential meanings. Our references are being of texts, books, videos, interviews, and 
others. The description of them, and the comprehension and interpretation, make one 
big web significations about the investigated phenomenon. 
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Keywords: Body Art; Phenomenology; Physical Education 

Introdução 
A body art, expressão artística, surgida no Brasil na década de 70, objetivando 
questionar o conhecimento do corpo, pode ser feita através de várias formas de 
expressões que englobam, dentre outras, tatuagens, piercings e escarificações; todos 
esses reunidos em performances, com significados que ultrapassam a finalidade 
estética, já que o corpo na body art é o local no qual o mundo é questionado. Ela surge 
como contestação de valores sociais ìmpostos à homogeneização, às relações entre 
homens e mulheres, à sexualidade. “A intenção deixa de ser a afirmação do belo para 
ser a provocação da carne, o virar do avesso o corpo, a imposição do nojo ou do horror” 
(LE BRETON, 2003, p.44). Diante disso, lançamos o nosso olhar para o trabalho de 
Tales Frey, para revelar sentidos sobre o corpo humano, em suas performances 
artísticas, na Educação física. Apresentamos como referência metodológica a 
Fenomenologia, que apresenta o mundo vivido como fonte primordial de conhecimento 
(NÓBREGA, 2010). Identificamos, nas reflexões, um método de investigação, visto que 
a body art, expressa nas performances do artista, é uma técnica que pode amplificar a 
compreensão fenomenológica, realçando a tese do corpo vivo, configurado por 
significações existenciais. Nossas fontes são textos, livros, vídeos, entrevistas, dentre 
outras fontes. A descrição dessas, e consequente interpretação e compreensão, 
formam uma rede de significados sobre o fenômeno investigado, ampliando seus 
sentidos e evidenciando conhecimento, sempre pensado como aberto e inacabado 
(BICUDO, 2011). 
 
Metodologia 

 
Através do estudo e apropriação do conhecimento da Fenomenologia, que tem por 
difusor o filósofo francês Merleau-Ponty, foi possível se apossar de perspectivas, antes 
não conhecidas pelo autor, que modificam a visão do "interlocutor" referente ao artista 
Tales Frey e a mensagem que ele deseja transferir ao público com suas perfomances. 
Dessa maneira, foram destrinchadas as críticas, através de pesquisas em livros e 
artigos referentes à fenomenologia, pensamentos e reflexões do autor desse texto, 
baseado também na avaliação de vídeos, fotos e gestos do artista e sua Companhia. 
Dessa forma, levando em consideração que o mundo vivido é a fonte primordial de 
conhecimento e as nossas reflexões são nosso principal método de investigação. 
 
Resultados e Discussões 

 
A arte passou a assumir relação direta com a vida, seus discursos, suas possibilidades, 
levando o ser humano a pensar sobre a própria condição humana. Alguns artistas, em 
suas cosmovisões, pensam o mundo em sua complexidade, não-linearidade, em 
relações caóticas e novas ordens de significados, bem como o fim das verdades 
acabadas. Essa arte é pensada com a tecnologia, como condição de manter uma 
relação direta com a vida. (DOMINGUES, 1997). Nesse sentido, pensar a body art, é 
refletir sobre o corpo, este posto em performance, revelando conhecimentos que 
ampliam a tese do corpo fenomenológico. Corpo que não se baseia apenas a modelos 
padronizados e normalizados pela sociedade de consumo, nem ao corpo separado da 
natureza, visto que esse corpo também é natureza. Na performance O Beijo (2006), os 
artistas Tales Frey, e Cristine Ágape, beijaram-se durante trinta minutos ininterruptos. A 
performance evidencia o conceito de conexão do toque das carnes. Eles acreditam que 
esse instante de conexão seja o que podemos chamar de “transa”, essa união de 
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sentimentos que podem vir a surgir e que tornam os corpos mais quentes, mais unidos, 
mais dispostos a barrar qualquer barreira que seja imposta pela sociedade. No decorrer 
da performance, os dois artistas trocam a roupa atuando com o sexo oposto, refletindo 
e indo de encontro à heteronormatividade que vivemos no mundo contemporâneo, ao 
propor o afeto entre pessoas do mesmo sexo. 
 
Conclusão 

 
Acreditamos que essa performance pode contribuir para pensarmos o corpo na 
educação física. Primeiro por evidenciar o corpo do afeto, que atinge o outro e que é por 
ele atingido. Acreditando, de acordo com Merleau-Ponty (2011), que o corpo do afeto 
propõe o sentir, sentir a si e sentir o outro, pois: “Só sentimos que existimos depois de 
já ter entrado em contato com os outros, e nossa reflexão é sempre um retorno a nós 
mesmos, que, aliás, deve muito a nossa frequentação do outro” (MERLEAU-PONTY, 
2004, p.48). Nesse sentido, a educação física deve estar atenta aos sentidos do corpo, 
esse que que atua pelo desejo, que atua pela afetividade, pela sexualidade, abrindo 
caminho para o conhecimento do corpo como espaço aberto à reflexão, às vivências 
significativas, que desnudam as repressões, normas que apenas coíbem a plasticidade 
e os sentidos que são vividos em cada gesto, em cada impulso do corpo em direção a 
experiência da vida, de si, do outro. 
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TÍTULO: MOTIVOS DE MIGRAÇÕES NO CENÁRIO DO MERCADO DE TRABALHO 

DE ENFERMEIRAS/OS 

Resumo 

O crescente fluxo migratório de enfermeiras/os gerou a necessidade de ampliação e 
regulação dos requisitos mínimos para a incorporação da mão-de-obra destes 
profissionais advinda de outros países. Objetivou-se com este estudo identificar quais 
são os principais motivos para a migração de enfermeiras/os, encontrados na literatura 
nacional e internacional, nos últimos cinco anos. Trata-se de uma revisão integrativa 
realizada nas bases de dados LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em 
Ciências da Saúde), PUBMED (Public/Publish Medline) e CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature). A matriz de síntese foi composta por 33 artigos, 
na qual apontou-se como evidência dois principais fatores contribuintes para a migração 
de enfermeiras/os: motivos internos e externos facilitadores da migração. A procura por 
melhores condições, melhores remunerações e melhor qualidade de vida presentes no 
país de destino em relação ao país de origem, foram os principais motivadores da 
migração. Estas circunstâncias foram justificadas pelos profissionais como medidas de 
manter o custo e a qualidade de vida, pois essas/es enfermeiras/os geralmente se 
encontram em posições de provedores de suas famílias. Conclui-se que ao se 
considerar o cenário de flutuações econômicas, assim como considerar as prioridades 
adotadas pelos países frente às demandas populacionais em cada continente, possa 
ocorrer facilidades ou dificuldades da contratação de enfermeiras/os migrantes. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Enfermagem. Migração Humana. 

TITLE: REASONS FOR MIGRATION IN THE NURSING LABOR MARKET SCENARIO 

Abstract 

The increasing migratory flow of nurses has led to the need to expand and regulate the 
minimum requirements for incorporating the workforce of these professionals from other 
countries. The objective of this study was to identify the main reasons for the migration 
of nurses, found in the national and international literature, in the last five years. This is 
an integrative review performed on the LILACS (Latin American and Caribbean Health 
Sciences), PUBMED (Public / Publish Medline), and CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature) databases. The synthesis matrix was composed of 
33 articles, in which two main contributing factors for nurses' migration were pointed as 
evidence: internal and external motives facilitating migration. The search for better 
conditions, better remuneration and better quality of life present in the destination country 
in relation to the country of origin were the main motivators of migration. These 
circumstances were justified by the professionals as measures to maintain the cost and 
quality of life, as these nurses are usually in the positions of their family providers. It is 
concluded that when considering the scenario of economic fluctuations, as well as 
considering the priorities adopted by the countries facing the population demands in each 
continent, there may be facilities or difficulties in hiring nurses / migrants. 
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Introdução 
Os indicadores de saúde de um país tomam dimensão a medida em que são 
determinantes do grau de seu desenvolvimento. George (2018) refere que a presença 
dos recursos humanos em saúde é essencial para determinar a validade do significado 
dos indicadores.Vale salientar que os sistemas de saúde precisam considerar a força 
de trabalho dos profissionais de saúde, para além de capital humano, uma vez que as 
rotinas de trabalho, a disponibilidade, o ambiente, os fatores econômicos, o treinamento 
e o nível de assistência são essenciais para operacionalização da saúde. Essa 
disposição atende a uma série de fatores que influenciam as relações do mercado de 
trabalho dos profissionais de saúde, em especial da enfermagem, posto que constitui 
majoritariamente a força de trabalho em saúde (SALAMI, 2017; BREWER, 2013). Em 
tempos de instabilidade econômica, transição demográfica e nutricional, não importa 
apenas a manutenção da mão de obra qualificada para promover a economia, mas 
também a força de trabalho em saúde capaz de atender as necessidades dessa 
população diante das demandas. A relação entre o mercado de trabalho, a crise 
econômica e a globalização tem se mostrado inevitavelmente presente. Com a 
constituição de redes de fluxos de trabalhadores de saúde, têm-se observado a origem 
de uma tendência na distribuição desses recursos humanos de forma polarizada. Esta 
tendência está fortemente relacionada às capacidades socioeconômicas e políticas 
entre o país de origem e o país de destino (BREWER, 2013). O crescente fluxo 
migratório de enfermeiras/os gerou a necessidade de ampliação e regulação dos 
requisitos mínimos para a incorporação da mão-de-obra destes profissionais advinda de 
outros países. Nesse sentido, os países que apresentam disponibilidade de 
trabalhadores enfermeiras/os, se beneficiam em dois principais aspectos: em primeiro 
lugar, o fortalecimento da economia local, com o acúmulo de benefícios financeiros 
advindos destes acordos; em segundo lugar, a implementação de ganhos diplomáticos 
com estas relações internacionais (YAGI, 2013) No entanto, vale ressaltar as inúmeras 
dificuldades enfrentadas por diversos países que apresentam elevados quantitativos de 
enfermeiras/os migrantes. Um principal aspecto diz respeito à disponibilidade destes 
profissionais na região. Este fato vem preocupando os governos de países da América 
do Sul, continente africano e Filipinas, uma vez que aumentou o nível de precarização 
do cuidado nestas regiões, influenciado por reduzido quantitativo de enfermeiras/os, em 
especial na Atenção Primária à Saúde (ORTIGA, 2014; REARDON, 2014; GEORGE, 
2018). Por outro lado, cabe destacar as necessidades individuais dos trabalhadores que 
buscam a migração externa, como um potencializador na mudança de vida. Este fato 
tem relação direta com as exigências do mercado de trabalho para enfermeiras/os, que 
absorvem em maior potencial, a força de trabalho mais qualificada. Este fato 
potencializa o desejo de migração por parte de estudantes e profissionais em busca de 
melhores especializações, com a finalidade de alcançar melhores rendimentos, 
condições de trabalho e satisfação pessoal (OLIVEIRA, 2015; REARDON, 2014; YAGI, 
2013; SALAMI, 2017). Para tanto, a presente revisão pretende identificar quais os 
principais motivos para a migração de enfermeiras/os, encontrados na literatura 
nacional e internacional, nos últimos cinco anos (2013 a 2018). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura fundamentada nos referenciais de 
Ganong (1987) e de Whittemore e Knafl (2005) tendo como finalidade reunir e sintetizar 
as evidências de pesquisas disponíveis na literatura nacional e internacional sobre a 
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temática de migração de enfermeiros. A revisão integrativa de literatura é uma 
ferramenta importante no meio científico que contribui para o aprofundamento do 
conhecimento sobre um determinado tema através de um acesso rápido, de forma 
sistemática e ordenada (GANONG, 1987; WHITTEMORE, 2005). A pesquisa foi 
desenvolvida realizando os seguintes passos: identificação do tema e seleção da 
questão da pesquisa; estabelecimento de critérios para a exclusão e inclusão; busca na 
literatura e determinação da amostra; categorização dos estudos e definição das 
informações pertinentes dos estudos escolhidos; avaliação dos estudos incluídos na 
revisão; interpretação dos resultados; apresentação da revisão e a síntese do 
conhecimento. Foram incluídos trabalhos publicados no formato de artigos científicos 
completos (artigos originais, revisões sistematizadas, relatos de experiências, ensaios 
teóricos, reflexões); teses e dissertações; estudos que continham as palavras chaves 
listadas neste protocolo, no resumo e/ou no título e publicados nos idiomas inglês, 
espanhol e português, na forma completa e de free access via Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN); trabalhos cujo objetivo geral e/ou específicos refere-se 
explicitamente ao objeto de estudo e trabalhos publicados no período de 2013 a 2018. 
Como bases digitais, a LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), PUBMED (Public/Publish Medline) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) foram selecionadas para levantamento de dados. Utilizou-se os 
seguintes termos baseados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
“Enfermagem”, “Migração Humana”, “Emigração e Imigração”, “Emigrantes e 
Imigrantes”, “Mercado de Trabalho”. Os descritores do Medical Subject Headings 
(MeSH) utilizados foram “Nursing”, “Human Migration”, “Emigration”, “Immigration” e 
“Employment”. A busca foi realizada separadamente pelos pesquisadores responsáveis 
dentro da infraestrutura de uma Universidade Federal. As publicações foram 
selecionadas a partir da leitura do título e palavras-chave, resumo e leitura do texto na 
íntegra, respectivamente. Inicialmente 16.258 artigos no total foram encontrados. 
Destes, com a exclusão dos artigos duplicados, assim como os textos que não se 
encontravam nos critérios de inclusão, 121 foram pré-selecionados. Estes artigos foram 
submetidos à leitura dos resumos e 62 textos foram préselecionados por mencionarem 
a questão de pesquisa. Em MOTIVOS DE MIGRAÇÕES NO CENÁRIO DO MERCADO 
DE TRABALHO DE ENFERMEIRAS/OS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA seguida, foi 
realizado a leitura na íntegra desses artigos, a fim de constituir a matriz de síntese que 
totalizou 33 artigos. Seguida a etapa de seleção dos estudos, foram organizados e 
codificados utilizando-se do auxílio do software para análises qualitativas Atlas.ti 7.0 
(Qualitative Research and Solutions). Buscando alcançar o núcleo de sentido do texto, 
na primeira etapa, foram selecionados recortes dos textos (quotations), consideradas 
unidades de registro a qual foram atribuídos códigos (codes) estabelecidos antes e 
durante a análise dos dados. Em seguida, foi realizada a organização em unidades 
temáticas (families). O software Atlas.ti 7.0 auxiliou ainda na organização de redes de 
visualização dos principais resultados. As categorias temáticas e redes de organização 
foram utilizadas para caracterizar as motivações de enfermeiras/os para migrarem para 
outros estados do Brasil e para outros países. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados foram apresentados e discutidos de acordo com três categorias: 
Categoria 1: Perfil dos estudos sobre a migração de enfermeiras/os; Categoria 2: 
Fatores internos que favorecem a migração e a Categoria 3: Fatores externos que 
favorecem a migração. Categoria 1: No que diz respeito aos anos em que os 33 
trabalhos selecionados (100%) foram publicados, o ano de 2017 foi o ano em que mais 
houveram publicações relacionadas ao objetivo desta revisão, apresentando 8 artigos 
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do total de selecionados. O ano de 2016 foi o segundo ano que mais apresentou 
trabalhos, com 7 produções do total (21%), empatado com 2014, com também 7 
produções (21%). A base de dados em que foi encontrada a maior parte dos trabalhos 
foi a PUBMED, com 16 trabalhos (48%) do total de selecionados, seguido da CINAHL 
com 15 trabalhos (45%) e LILACS com 1 trabalho (3%). A maior parte dos trabalhos 
selecionados apresentaram como parte da sua metodologia o uso de entrevistas 
estruturadas ou semiestruturadas, uma vez que 12 dos trabalhos apresentou essa 
metodologia (36%). O uso de questionários aparece em segundo lugar, uma vez que 6 
dos trabalhos utilizados apresentaram na sua metodologia o uso de questionários 
(18%). O fator de impacto pode ser avaliado pelo Qualis periódicos (QUALIS), de 
responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Nesse índice de avaliação, os estratos de qualificação são separados em A1 
(o de melhor qualificação), seguindo a ordem decrescente de qualificação: A2, B1, B2, 
B3, B4, B5 e C (que possui peso 0). Esse índice foi utilizado para medir o fator de 
impacto de trabalhos que também foram publicados em português. Para artigos em 
inglês e publicados em periódicos internacionais foi utilizado o índice Scimago Journal 
& Country Rank (SJR), mantido pela SCImago. Nesse índice, as revistas são avaliadas 
com base em uma pontuação, que é obtida pela razão entre o número de citações 
atribuídas a revista, pelo número de trabalhos publicados, sendo assim, quanto maior a 
pontuação, maior o fator de impacto da revista. O periódico que teve o maior índice 
QUALIS foi a Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) com índice A1, sendo 
a única revista classificada com esse índice. A revista que teve maior fator de impacto 
de acordo com seu índice SLR foi a Social Science & Medicine com pontuação de 1.91, 
seguida da International Journal of Nursing Studies, com pontuação de 1.65. A revista 
com menor fator de impacto foi a Iranian Journal of Public Health com 0.33, e a African 
Journal of Primary Health Care and Family Medicine com 0.38. Categoria 2: É definido 
como fator interno aquele que é relativo ao país de origem do profissional enfermeiro, 
ou seja, são os fatores desfavoráveis do seu ambiente que aparecem, em sua maioria, 
como motivadores para esses profissionais buscarem a migração. A principal evidência 
dos fatores internos que favorecem a migração diz respeito às “piores condições de 
trabalho”, que se caracteriza pelas condições laborais do seu ambiente de trabalho no 
país de origem, que podem ser desfavoráveis a um desempenho profissional 
satisfatório, como a escassez de recursos materiais, o escopo de atuação mal definido 
ou degradante e a presença de riscos ocupacionais (REARDON, 2014; BREWER, 2013; 
GEORGE, 2013). A segunda, diz respeito aos “baixos salários”. A literatura retrata que 
estes salários são considerados baixos quando comparados às necessidades 
socioeconômicas dos enfermeiros e das famílias dependentes. Para tanto, a diferença 
entre a remuneração necessária e o que lhes é ofertado pode ser de tal dimensão de 
modo a motivar esses profissionais a buscarem postos de trabalho capazes de oferecer 
a satisfação econômica, mesmo que seja mínima, para suprir o custo de vida (GEORGE, 
2017; GARNER, 2015; SHERWOOD, 2013). O terceiro fator interno mais citado foi 
“crime e violência”, que aborda os riscos de exposição a condições adversas no local 
de trabalho ou seu local de convivência e/ ou habitação, além da perda de segurança e 
a presença de conflitos, de modo a ameaçar a integridade desses profissionais ou 
mesmo a sua vida (ASADI, 2017; GARNER, 2015; GEORGE, 2013; BIDWELL, 2014; 
POPPE, 2016). A “insatisfação com o trabalho” é o quarto fator interno, uma vez que a 
não correspondência das expectativas do profissional no posto de trabalho onde atua 
gera engajamento insuficiente nos resultados de seu trabalho, além de comportamentos 
como absenteísmo, baixa colaboração, omissão, busca ativa por outro emprego com 
reinserção no mercado de trabalho, e o mais importante, o abandono do posto de 
trabalho em detrimento de outro (ou não) (SZPAKOWSKI, 2016; GEORGE, 2013; 
GEORGE, 2013). O quinto fator, denominado “piores oportunidades de trabalho”, está 
relacionado à dificuldade de encontrar, no país de origem, postos de trabalho que 
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consigam garantir as condições mínimas de subsistência. Este fato influencia na 
sujeição de enfermeiras/os ao subemprego, cujas condições impulsionam a busca por 
trabalho em outros territórios (SALAMI, 2014; GALBANY-ESTRAGUES, 2016; 
GEORGE, 2013). Os demais fatores se articulam de algum modo com as próprias 
condições de trabalho, constituindo uma grande rede de relações que abordam uma 
temática mais ampla. Não é difícil imaginar como as piores condições e trabalho 
abarcam como causas a ineficiência do sistema de saúde, instabilidade política, a 
exposição a crime e violência, o elevado nível de estresse e a baixa remuneração, que 
dificulta a subsistência desse profissional nesse posto de trabalho. Como consequência 
dessas condições, a insatisfação com o trabalho e a pior qualidade de vida são 
presentes nos enfermeiros sob essas circunstâncias (REARDON, 2014; BREWER, 
2013; GEORGE, 2013; SZPAKOWSKI, 2016; SALAMI, 2014; GALBANY-ESTRAGUES, 
2016).Categoria 3: É definido como fator externo aquele que está diretamente ligado ao 
país no qual o profissional enfermeiro tem por destino, ou seja, são os fatores que 
aparecem, em sua maioria, como atrativos para esses profissionais. O Fator externo 
mais foi indicado pelos autores como razão para migração foi o ‘melhor desenvolvimento 
profissional’ (ASADI, 2017; LEE, 2013; SZPAKOWSKI, 2016; MURPHY, MOTIVOS DE 
MIGRAÇÕES NO CENÁRIO DO MERCADO DE TRABALHO DE ENFERMEIRAS/OS: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 2016; SILVA 2016;). Um melhor desenvolvimento 
profissional está ligado a oportunidade de praticar dentro das tecnologias em saúdes 
disponíveis principalmente nos países de primeiro mundo, além da oportunidade de 
progressão da carreira. A oportunidade de aprender a enfermagem dentro do cenário 
das tecnologias dos países de primeiro mundo, assim como recursos didáticos que 
favorecem o ensino, são atrativos influenciadores a esta migração. O segundo fator 
externo mais indicado pelos autores trata-se da possibilidade de ‘melhores salários’, 
caracterizada pela oportunidade de ocupação de postos de trabalho que forneçam 
remuneração mais satisfatória das necessidades econômicas desses profissionais 
(REARDON, 2014; ASADI, 2017; SZPAKOWSKI, 2016; GEORGE, 2013; BIDWELL, 
2014; MARCUS, 2014). A demanda de melhores salários para enfermeiras/os diz 
respeito não somente do custo de vida individual, mas também das necessidades 
familiares das/os enfermeiras/os. Esta realidade está presente uma vez que há um 
contingente de trabalhadoras que são mantenedoras do lar, uma vez que no cenário de 
instabilidade econômica, muitos de seus companheiros ficaram desempregados. A 
terceira evidência dos fatores externos para a migração mais citado diz respeito a 
‘melhor qualidade de vida’, fortemente atrelada aos fatores biopsicossociais, tais como 
as condições materiais suficientes à subsistência e dignidade, as garantia de segurança 
e manutenção da vida, o desempenho no trabalho com nível salutar de estresse e as 
melhores experiências interdisciplinares dentro de sua categoria profissional (VAFEAS, 
2017; REARDON, 2014; ASADI, 2017; GALBANY-ESTRAGUES, 2016; LEE, 2013; 
SZPAKOWSKI, 2016; SILVA, 2016; DAVDA, 2018; SALAMI, 2014; GEORGE, 2013; 
MARCUS, 2014; POPPE, 2016). O quarto fator externo refere-se a “melhores 
oportunidades de trabalho”. Esta oportunidade foi evidenciada a melhor 
desenvolvimento profissional, pois elas afetam a busca dessas enfermeiras/os por 
melhor desenvolvimento profissional, tanto pelas melhores oportunidades de trabalho 
poderem ser o ponto de partida para um melhor desenvolvimento profissional, a partir 
da ideia que a possibilidade de um melhor emprego pode ajudar nas melhorias das 
qualificações e aquisição de melhores competências (SILVA, 2016; MOYCE 2016). Este 
fato pode impulsionar a obtenção de melhores oportunidades de trabalho, incluindo a 
questão salarial e das condições de trabalho, uma vez que foi possível garantia de 
oportunidades de qualificação no emprego anterior (GEORGE, 2013; POPPE, 2016). O 
quinto fator externo, a possibilidade de experiências internacionais, caracteriza-se pela 
idealização de ir a outros países, preferencialmente com condições socioeconômicas e 
científicas superiores, em busca de vivências que possam somar na sua qualificação 
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técnica ou acadêmica, conhecer outras realidades diferentes das já conhecidas por 
esses profissionais, sobretudo o que diz respeito às condições de trabalho em outros 
países (REARDON, 2014; LEE, 2016; GARNER, 2015; BIDWELL, 2014; GALBANY-
ESTRAGUES, 2016). O desenvolvimento profissional é um fator positivo externo podem 
motivar a idealização do enfermeiro que se vê trabalhando no exterior, a partir das 
competências observadas nos profissionais de outros países, ambientadas em 
condições do melhor potencial de desenvolvimento profissional, o melhor 
reconhecimento da categoria, o melhor custo de vida individual e/ou familiar, mais 
segurança, o melhor status e o suporte social, tornando a experiência de trabalho 
internacional algo desejável (REARDON, 2014; GARNER, 2015; BIDWELL, 2014; 
GALBANY-ESTRAGUES, 2016; GEORGE, 2013; POPPE, 2016; ASADI, 2017; LEE, 
2013; LEE, 2016; SZPAKOWSKI, 2016; MURPHY, 2016; SILVA 2016). Vale considerar 
que a eficiência dos sistemas de saúde influenciam nas condições dos trabalhadores, a 
partir da estabilidade e incentivos políticos, a igualdade de gênero fundamentada 
politicamente e a maior liberdade social contribuem para o aumento da prosperidade 
internacional, sensação de autoridade e melhores oportunidades de trabalho 
(BREWER, 2013; VAFEAS, 2017; MURPHY, 2016; GALBANYESTRAGUES, 2016; 
GARNER, 2015; YAGI, 2013; BIDWELL, 2014; XIAO, 2013; ORTIGA, 2014; WALTON-
ROBERTS, 2017; SHOJAEIMOTLAGH, 2018). 
 
Conclusão 

 
Os fatores internos que favorecem a migração estão relacionados às piores condições 
de trabalho, os baixos salários, o crime e a violência, a insatisfação com o trabalho e as 
piores oportunidades de trabalho. Quanto aos fatores externos destacam-se o melhor 
desenvolvimento profissional, os melhores salários, a melhor qualidade de vida, as 
melhores oportunidades de trabalho e a experiência internacional. Cabe considerar que 
no cenário de flutuações econômicas, de crise financeira, assim como as prioridades 
adotadas pelos países frente às demandas populacionais em cada continente, possa 
ocorrer facilidades ou dificuldades da contratação de enfermeiras/os migrantes. Vale 
ressaltar ainda, que muitos países que vêm adotando os pressupostos para a agenda 
dos Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio, em especial para a garantia de 
cobertura de saúde universal, principalmente para no cenário da atenção primária em 
saúde, poderá absorver esta força de trabalho ou sofrer os impactos da perda de 
profissionais para outros países, caso não ocorra incentivo na melhoria das condições 
de trabalho, remunerações, qualidade de vida e satisfação pessoal. 
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TÍTULO: Investigação in silico dos mrnas e mirnas que influenciam o desenvolvimento 

da insuficiência cardíaca isquêmica 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva que causa altos índices de 
morbidade e mortalidade no mundo, caracterizada pela incapacidade do coração 
distribuir sangue suficiente para os demais tecidos. O infarto agudo do miocárdio é a 
principal causa da IC, e a velocidade do estabelecimento da doença é diretamente 
proporcional ao tempo que o paciente leva entre o surgimento dos sintomas e o início 
do tratamento. O diagnóstico é feito pelos sinais e sintomas, juntamente com o 
ecocardiograma, contudo muitas vezes ele é realizado quando a doença já está 
estabelecida e progredindo, pois, há ausência de sinais e sintomas no início da IC em 
virtude dos mecanismos compensatórios desenvolvidos pelo organismo. Sendo assim, 
o estudo tem como objetivo avaliar a expressão de um painel gênico, bem como a 
influência epigenética sobre esses genes, em sangue periférico de pacientes com IC 
pós-infarto em busca de um melhor entendimento da fisiopatologia molecular dos 
estágios iniciais da IC, na tentativa de encontrar marcadores que possam ajudar no 
monitoramento do desenvolvimento da IC após o infarto, permitindo a adoção precoce 
do tratamento para conter a progressão da doença. A expressão gênica e de miRNAs 
será analisada em sangue periférico de pacientes com IC através da técnica de PCR 
em tempo real na busca de moléculas diferentemente expressas. A obtenção de sangue 
periférico é uma técnica minimamente invasiva o que a torna atrativa para o 
monitoramento de pacientes. 
 
Palavras-chave: IC, biomarcadores, miRNA 

TITLE: In silico investigation of mrnas and mirnas that influence the development of 

ischemic heart failure 

Abstract 
Heart failure (HF) is a progressive syndrome that causes high rates of morbidity and 
mortality worldwide, characterized by the inability of the heart to distribute enough blood 
to other tissues. Acute myocardial infarction is the main cause of HF, and the speed of 
onset of the disease is directly proportional to the time it takes between the onset of 
symptoms and the start of treatment. The diagnosis is made by the signs and symptoms, 
together with the echocardiogram, however it is often made when the disease is already 
established and progressing, since there are no signs and symptoms in the beginning of 
HF due to the compensatory mechanisms developed by the body. Thus, the study aims 
to evaluate the expression of a gene panel, as well as the epigenetic influence on these 
genes, in peripheral blood of patients with postinfarction HF seeking a better 
understanding of the molecular pathophysiology of the early stages of HF, in an attempt 
to find markers that can help in monitoring the development of HF after infarction, 
allowing early adoption of treatment to curb disease progression. Gene and miRNA 
expression will be analyzed in peripheral blood of HF patients by real-time PCR for 
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differently expressed molecules. Obtaining peripheral blood is a minimally invasive 
technique which makes it attractive for patient monitoring. 
 
Keywords: HF, biomarker, miRNA 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição crônica e progressiva, definida como a falta 
de capacidade do coração suprir os tecidos periféricos com as quantidade de sangue e 
oxigênio necessárias para suas funções metabólicas, geralmente devido a uma 
diminuição ou defeito no bombeamento cardíaco. A IC é uma síndrome multifatorial com 
altas taxas de hospitalização, morbidade e mortalidade cardiovascular associada com 
um aumento na prevalência mundial (BEREZIN, 2016). Dessa forma, ela tem 
repercussão importante nos sistemas de saúde pública. Em 2016, apenas no Brasil, 
foram registradas 211.992 internações e uma taxa de mortalidade de 11,05%, resultado 
de complicações da IC (DATASUS, 2017). 
 
Os sinais e sintomas gerais da IC incluem dispneia, cansaço, taquicardia e edema 
periférico. Baseado nos sinais e sintomas, e atividade física do paciente, a severidade 
clínica da IC é graduada de acordo com a classificação funcional da New York Heart 
Association (NYHA). A classificação vai de 1, onde o paciente não apresenta dispneia 
durante atividades cotidianas e a limitação para esforços é semelhante à esperada em 
indivíduos normais, até 4, onde o paciente apresenta os sintomas mesmo quando em 
repouso (TANAI; FRANTZ, 2015). 
 
O diagnóstico da IC é baseado nos critérios de Framingham, o qual envolve os sinais e 
sintomas relatados pelo paciente. O diagnóstico requer pelo menos dois critérios 
maiores ou um maior e pelo menos dois menores, associados aos fatores de risco, que 
incluem a doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes mellitus, histórico familiar 
de doença cardíaca, obesidade, doenças pulmonares crônicas ou uso de substâncias 
cardiotóxicas (TANAI; FRANTZ, 2015). 
Apesar desses sinais, sintomas e escores diagnósticos serem altamente sugestivos de 
síndromes de IC, por serem inespecíficos eles carecem de acurácia suficiente para 
serem utilizados como uma estratégia diagnóstica definitiva (MONTERA et al., 2009). 
A IC é uma doença complexa que apresenta fisiopatologia molecular ainda não bem 
compreendida, o que torna interessante a busca por marcadores moleculares 
envolvidos no seu estabelecimento para o diagnóstico precoce. Essa abordagem 
permite a adoção de medidas terapêuticas antes da deterioração funcional e metabólica 
mais acentuada do tecido cardíaco, na tentativa de controlar a progressão da doença e 
melhorar a qualidade de vida do paciente, evitando também os episódios agudos 
(PIEGAS et al., 2015). 
 
Diferentes padrões de expressão gênica podem ocorrer em condições de estresse, 
resultantes de distintas combinações de genes, ativação e desativação de eventos 
envolvidos na transcrição e tradução, como processamento diferencial de mRNA 
(splicing alternativo), modificações pós-traducionais e outros, e muitos desses diferentes 
padrões vem sendo utilizados como marcadores de risco, diagnóstico e prognóstico de 
doenças complexas (HUANG, T. F. et al., 2016; JANKOVIĆ et al., 2017). 
Análises recentes de genomas humanos mostraram que a maioria de transcritos de 
RNA não são traduzida em proteínas, denominados “RNA não codificantes”, dentre 
estes estão os microRNAs (miRNAs) que possuem aproximadamente 19 a 25 
nucleotídeos. Os miRNAs ligam-se na região 3' não traduzida do RNA mensageiro 
(RNAm) alvo, podendo causar degradação do RNAm e a inibição da tradução protéica 
(SHI et al., 
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Diante deste cenário, a avaliação da expressão de mRNA e miRNA nas células de 
sangue periférico e plasma de pacientes com IC se torna uma estratégia promissora 
para o conhecimento de mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento, 
estabelecimento e progressão da IC, bem como podem ser úteis no auxílio à prática 
clínica para a descoberta de marcadores de diagnóstico mais precoce e de evolução, 
como na avaliação da eficácia terapêutica. 

  

 
Metodologia 

 

Seleção dos indivíduos para o estudo: 

Estão sendo selecionados um total de 350 pacientes, com idade entre 18 e 75 anos. 
Destes serão selecionados 150 pacientes com disfunção sistólica pós-IAM, 150 com 
IAM sem desenvolvimento de disfunção sistólica, e outros 50 indivíduos sem alterações 
cardíacas para compor o grupo controle. O paciente deverá ter sofrido o último infarto 
há, pelo menos, 48 horas. Todos os pacientes deverão ter o resultado do 
ecocardiograma após 06 meses do IAM. Os pacientes do grupo com IC serão 
diagnosticados pelos médicos colaboradores, de acordo com os critérios de 
Framingham e com o resultado do ecocardiograma, utilizando como critério a fração de 
ejeção reduzida < 50%, valor estabelecido pela III Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Crônica (BOCCHI et al., 2009). Serão excluídos do estudo pacientes com 
insuficiência cardíaca por outras etiologias que não o IAM, como Doença de Chagas, 
cardiomiopatias congênitas, cardiomiopatias dilatadas, valvulopatias, fibrilação atrial, 
endocardite bacteriana e outros, além disso serão excluídos ainda pacientes que 
passaram por transplante cardíaco. A seleção de pacientes e a coleta estão em 
realização no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na clínica Cardiocentro. 

Os indivíduos tem sido triados pelo pesquisador(a) e os dados dos pacientes, obtidos e 
registrados através de questionário. O presente projeto seguirá às diretrizes 
regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 466/12; sendo executado após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL). Os 
indivíduos selecionados são informados sobre o protocolo de estudo, e somente 
participam aqueles que assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Amostra biológica: 

São coletadas 10 mL de sangue periférico de todos os pacientes do estudo. As amostras 
são coletadas em tubos com EDTA modelo vacutainerTM (Becton Dickinson Company, 
Plymouth, Reino Unido) para realizar análise de mRNA das células mononucleares do 
sangue periférico e miRNAs no plasma. Para a conservação do RNA intracelular, as 
células são mantidas estáveis em solução RNAlatter (Life TechnologiesTM, CA, EUA). 
As amostras são mantidas em freezer -80ºC até a realização das análises, as quais são 
realizadas no Laboratório de Bioanálise e Biotecnologia Molecular da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da UFRN. Os pacientes são identificados por números e seus 
dados estão em sigilo, protegidos por leis nacionais e internacionais. As amostras são 
utilizadas apenas para a finalidade desse estudo e ao final serão descartadas, 
juntamente com as amostras não utilizadas. O manuseio e descarte das amostras de 
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sangue dos pacientes envolvidos na pesquisa seguem as normas de biossegurança e 
descarte de resíduos biológicos. 

Extração do RNA total e miRNA: 

A obtenção do mRNA é realizada através das PBMC armazenadas em solução 
estabilizadora RNAlatter (Life TechnologiesTM, CA, EUA) utilizando o conjunto de 
reagente RiboPureTM – Blood kit (Life TechnologiesTM, CA, EUA), seguindo os 
protocolos do fabricante. O RNA extraído é quantificado através do fluorímetro Qubit® 
2.0 Fluorometer (InvitrogenTM,CA, EUA), e estocado em freezer -80°C até o momento 
da análise. 

Os miRNAs são isolados no plasma a partir da coleta de amostras de sangue periférico 
em tubos com EDTA e são processadas em até 2h após a coleta. A centrifugação será 
feita sob refrigeração (4°C) e em duas etapas, cada uma delas a 1000 x g, durante 10 
minutos. Depois se obter o plasma, este é separado e armazenado à -80°C. O plasma 
obtido é utilizado no processo de extração dos miRNAs através do conjunto de 
reagentes miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen) e o miRNeasy Serum/Plasma Spike-
In Control (Qiagen) para normalizar a reação após a purificação dos miRNAs, segundo 
protocolos do fabricante. O miRNA extraído é quantificado através do fluorímetro Qubit® 
2.0 Fluorometer (InvitrogenTM,CA, EUA), e estocado em freezer -80°C até o momento 
da análise. Todas as etapas é realizadas livre de RNAses. 

Reação em cadeia da polimerase em tempo real 

A medida quantitativa da expressão do mRNA e miRNA é realizada pela PCR em tempo 
real, utilizando o sistema de amplificação TaqManTM (Applied Biosystems, Foster City, 
EUA). Os iniciadores e as sondas marcadas com fluorófuro são fornecidos pelo serviço 
“Assay by design” para mRNA e “TaqManTMmiRNA Assay” para miRNA (Applied 
Biosystems, Foster City, CA, EUA). A análise da expressão é realizada pelo método de 
quantificação relativa, e para a análise de mRNA será utilizado o gene ACTB (β- actina) 
como referência endógena. 

Análise estatística 

Está sendo utilizado na elaboração do relatório técnico/estatistico, o programa Statistical 
Package for the Social Science v. 20.0 (SPSS Inc., Illinois, EUA). Dessa forma, os dados 
serão apresentados em forma de tabelas, com as frequências relativas (percentuais) e 
absolutas das classes de cada variável qualitativa. Para as variáveis quantitativas que 
apresentam uma distribuição normal, os dados serão expressos em médias e desvio-
padrão, para os dados que não apresentam uma distribuição normal serão expressos 
em medianas e erro padrão da média. 

Antes de se efetuar os testes de comparações das variáveis quantitativas, avaliará os 
dados que seguiam uma distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Assim, 
será utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, quando o objetivo for testar a 
hipótese de que as duas variáveis têm a mesma distribuição; para comparações entre 
mais de duas variáveis será aplicado o teste não paramétrico de Kruskal Wallis. Para 
as variáveis numéricas que apresentaram uma distribuição normal entre os grupos será 
utilizado o teste t. Para todos os testes serão considerados estatisticamente 
significantes os resultados cujos níveis descritivos de valores de p forem inferiores a 
0,05. 
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Resultados e Discussões 
 

Até o presente momento, as fases inicias do estudo resultaram na inclusão 43 pacientes 
que foram selecionados em atendimentos realizados no Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), totalizando 12% do número total de indivíduos que devem compor o 
projeto. Acresce ainda, que, do grupo de pacientes com disfunção sistólica pós-IAM 
foram incluídos 28 indivíduos do sexo masculino (71,8%) e 11 mulheres (28,2%) com 
idade média de 58,8 anos. No conjunto de pacientes com diagnóstico de Insuficiência 
Cardíaca (IC) foram selecionados 15 pessoas, 11 homens (73,4%) e 4 mulheres 
(26,6%); idade média de 54,8 anos. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista que o estudo encontra-se na fase inicial, com seleção de pacientes e 
coleta de dados, ainda são necessárias as análises das amostras para obtenção dos 
resultados do trabalho. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do vocabulário expressivo e de habilidades narrativas em 

pré-escolares com desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O desenvolvimento da linguagem ocorre de maneira gradativa, iniciando-se de maneira 
lenta e gradual até a chamada “explosão” do vocabulário, no entanto, há certa variação 
individual nesse processo de aquisição que é resultado das interações sociais, 
conceituais e linguísticas, tais interações também influenciam nas habilidades da 
narrativa. O objetivo desse estudo foi caracterizar o desempenho de pré-escolares 
nascidos no Rio Grande do Norte em tarefas de vocabulário expressivo e narrativa. 

 
 
Palavras-chave: Vocabulário. Pré-escolar. Linguagem. Estudos de Linguagem. 

Narrativa. 

TITLE: Development of expressive vocabulary and narrative skills in typically developing 

preschoolers born in Rio Grande do Norte 

Abstract 
The development of language occurs gradually, starting slowly and gradually until the 
so-called “explosion” of vocabulary, however, some individual variation in this process of 
acquisition that is the result of social, conceptual and linguistic interactions, such 
interactions. also influence narrative skills. The aim of this study was to characterize the 
performance of expressive and narrative vocabulary tasks in preschoolers born in Rio 
Grande do Norte 
 
Keywords: Vocabulary. Preschool. Language. Language studies. Narrative. 

Introdução 

Fatores extrínseco e intrínsecos influenciam no desenvolvimento da linguagem, 
percalços podem ocorrer durante esse processo, podendo levar a alterações no 
desenvolvimento das habilidades linguísticas (MOUSINHO et al., 2008). 

Dentre os fatores extrínsecos podemos citar a exposição da criança aos sons 
ambientais durante o processo de desenvolvimento da linguagem, quanto maior a 
exposição menor a chance de dificuldades nesse processo (HAGE; PEREIRA, 2006). 
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No processo de desenvolvimento típico, a expansão do léxico ocorre juntamente com o 
aumento da idade e a partir do desenvolvimento da linguagem e está relacionado com 
a capacidade de assimilar e produzir diferentes tipos de significados (ARRUDA et al., 
2015). 

O desenvolvimento do vocabulário ocorre de forma lenta e gradativa até chegar à 
chamada “explosão” do vocabulário, que sofre variações de indivíduo para indivíduo a 
depender da interação social, conceitual e linguística (GÂNDARA; BEFI-LOPES, 2010). 

É durante o desenvolvimento linguístico que a criança começa a compreender as regras 
que compõem a estrutura da língua na qual está inserida, tanto nos planos semântico, 
fonológico, morfossintático e pragmático, quanto nas habilidades orais de narrar, 
argumentar, justificar e explicar. O desenvolvimento da narrativa é importante para 
inserção da criança no ambiente familiar, escolar e social, mas também o fato de estar 
inserido nesses contextos faz com que ocorra um aumento nos recursos linguísticos 
(ROCHA et al., 2007)(SILVEIRA et al., 2019)(MOUSINHO et al., 2008). 

Estudos mostram uma relação direta entre desenvolvimento do vocabulário, 
desempenho escolar e melhora na performance de habilidade narrativa (SILVEIRA et 
al., 2019). 

Objetivo: Caracterizar o desempenho de pré-escolares nascidos no Rio Grande do Norte 
em tarefas de vocabulário expressivo e narrativa. 

 
Metodologia 
 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
número CAAE: 87485518.0.0000.5292. Os pais assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de Assentimento após serem 
informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 

Participantes 

Participaram do estudo 39 crianças nascidas no estado do Rio Grande do Norte de 
ambos os sexos. A idade variou entre 4 anos a 6 anos e 11 meses. 

A seleção destas crianças ocorreu no Núcleo de Educação da Infância – UFRN 
localizadas na cidade de Natal. Os critérios de inclusão compreendem estar na faixa 
etária do estudo, ser falante do Português Brasileiro como língua nativa, e estar 
matriculado e frequentando regularmente instituição de ensino infantil. Os critérios de 
exclusão foram: queixa de transtorno no desenvolvimento da linguagem, privações 
sensoriais, acompanhamento terapêutico fonoaudiológico prévio ou em andamento, e 
diagnóstico de quadros que possam influenciar a aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. 

Instrumentos 
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A bateria de avaliação da linguagem foi composta por testes de vocabulário, fonologia, 
memória de curto prazo fonológica, fluência e narrativa. Para responder ao objetivo 
deste estudo consideramos apenas o desempenho no vocabulário e na narrativa. 

O teste de vocabulário expressivo (Andrade et al., 2004) avalia o repertório lexical de 
crianças de dois a seis anos de idade e é composto por 118 figuras divididas em nove 
campos semânticos: vestuário, alimentos, animais, meios de transporte, móveis e 
utensílios, profissões, locais, formas e cores brinquedos e instrumentos musicais. Sua 
análise classifica as respostas em designações verbais usuais (DVU), não designações 
(ND) e processos de substituição (PS). 

Para análise da narrativa foi utilizado o livro "Frog, where are you?"em que a criança 
deveria olhar as figuras e narrar o que estava acontecendo nas 25 cenas em preto e 
branco e sem escrita. A partir dessa amostra foram considerados o número total de 
palavras, o número de palavras diferentes e o tipo de narrativa. O tipo de narrativa foi 
classificado de acordo com suas características predominantes em descritivo (ausência 
de elementos conectivos que estabelecessem uma relação sequencial entre as cenas), 
causal (estabelecidas relações causais entre as cenas) ou intencional (emprego de 
interjeições ou expressões não linguísticas que expressavam desejo ou sentimento da 
personagem, expressão de estados mentais das personagens ou quando a fala da 
personagem foi narrada na forma de discurso direto), conforme Bento e Befi-Lopes, 
2010. 

Após a coleta, as gravações foram transcritas e o desempenho foi analisado de acordo 
com parâmetros específicos.Para garantir a fidedignidade dos dados, duas 
pesquisadoras realizaram a transcrição e análise das amostras de forma independente, 
e uma terceira pesquisadora fez a conciliação dos dados. 

Análise dos dados 

O tratamento estatístico foi realizado no software SPSS versão 21. A distribuição dos 
dados não respeitava a normalidade, portanto para a análise descritiva das variáveis 
numéricas foi utilizada a mediana e o intervalo interquartil, enquanto para as variáveis 
categóricas foi utilizada a distribuição de frequência. 

 
Resultados e Discussões 

 

A maioria (89,7%) das crianças apresentou porcentagem de designação verbal usual 
(DVU) total adequada para a faixa etária, sendo a mediana geral foi de 75,4. O campo 
semântico animais teve o maior índice de acertos enquanto o profissões teve o menor 
índice (Figuras 1 e 2). 

] 

Ao considerar os campos semânticos com maior e menor índice de DVU é importante 
investigar se estes resultados podem ser resultantes das variações culturais e 
geográficas sob os vocábulos pertencentes a essas classes semânticas, contexto 
considerado e observado em outros estudos (Medeiros et al, 2013; Cáceres-Assenço-
Assenço et al., 2018; Brancalioni et al., 2018). 
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Com relação às narrativas, a mediana total de palavras foi de 170 com intervalo 
interquartil variando entre 127 e 226 palavras. Já a mediana de palavras diferentes foi 
de 68 com intervalo interquartil variando entre 56 e 81 palavras (Figura 3). A 
classificação da narrativa indicou que a maioria foi causal (Figura 4). 

Não houve correlação entre DVU e o total de palavras nas narrativas (índice = 0,206 
p=0,208) e palavras diferentes (índice = 0,129 p=0,434), mas houve correlação positiva 
entre o total e o número de palavras diferentes (índice = 0,882 p<0,001), conforme 
Gráficos 1 a 3. 

  

A variedade lexical relacionada com o uso de mais palavras na narrativa corrobora 
estudo anterior (Befi-Lopes et al., 2013), em que houve correlação positiva entre o DVU 
total e o número de palavras enunciadas, destacando a importância do processo de 
aquisição de vocabulário para a produção oral de sentenças. 

Entretanto, ao demonstrar a ausência de correlação entre o vocabulário e o uso de 
palavras na narrativa, nossos achados discordam de Silveira et al (2019) ao propor uma 
intervenção com crianças de 4 a 9 anos. Porém, este estudo demonstra uma relação 
direta entre desenvolvimento do vocabulário e performance de habilidade narrativa após 
intervenção, o que não ocorre em nosso caso, podendo justificar tal discrepância. 

Uma das limitações deste estudo se refere a ausência de comparativo de escola 
particular e pública, porém pretendemos com a continuidade do projeto de pesquisa 
ampliar a amostra e diversificar suas características familiares e ambientais. 

Por outro lado, considerando a escassez de estudos que tipificam o desempenho de 
crianças com desenvolvimento típico em tarefas de vocabulário expressivo e narrativa, 
este estudo colaborou ao iniciar a descrição do perfil linguístico da população potiguar. 

 
Conclusão 

 

A variedade lexical relacionada com o uso de mais palavras na narrativa corrobora 
estudo anterior (Befi-Lopes et al., 2013), em que houve correlação positiva entre o DVU 
total e o número de palavras enunciadas, destacando a importância do processo de 
aquisição de vocabulário para a produção oral de sentenças. 

Entretanto, ao demonstrar a ausência de correlação entre o vocabulário e o uso de 
palavras na narrativa, nossos achados discordam de Silveira et al (2019) ao propor uma 
intervenção com crianças de 4 a 9 anos. Porém, este estudo demonstra uma relação 
direta entre desenvolvimento do vocabulário e performance de habilidade narrativa após 
intervenção, o que não ocorre em nosso caso, podendo justificar tal discrepância. 

Uma das limitações deste estudo se refere a ausência de comparativo de escola 
particular e pública, porém pretendemos com a continuidade do projeto de pesquisa 
ampliar a amostra e diversificar suas características familiares e ambientais. 
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Por outro lado, considerando a escassez de estudos que tipificam o desempenho de 
crianças com desenvolvimento típico em tarefas de vocabulário expressivo e narrativa, 
este estudo colaborou ao iniciar a descrição do perfil linguístico da população potiguar. 
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Figura 3- 
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Gráfico 1 -Dispersão entre o DVU total e o total de palavras na narrativa. 
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Gráfico 2. Dispersão entre o DVU total e o número de palavras diferentes na narrativa. 

 

 

Gráfico 3. Dispersão entre o total de palavras e o número de palavras diferentes na 
narrativa. 
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TÍTULO: Avaliação da estabilidade físico-química de adaptações farmacêuticas de 

Pirimetamina para tratamento de Toxoplasmose Congênita 

Resumo 

A Pirimetamina é um inibidor da enzima di-hidrofolato redutase (DHFR), amplamente 
utilizada na prevenção e tratamento da malária e no tratamento de toxoplasmose 
congênita ou adquirida. Esse fármaco é comercializado sob a forma de comprimidos, o 
que dificulta a administração em recém-nascidos e idosos portadores da infecção. 
Assim, o presente trabalho objetivou promover a adaptação dessa forma farmacêutica 
para uso pediátrico. Para tanto, duas formulações de suspensões foram elaboradas e 
avaliadas quanto a suas características físico-químicas em temperaturas diferentes, a 
saber: aspecto macroscópico, pH, condutividade elétrica, viscosidade, diâmetro médio 
das partículas e teor. Apesar de diferirem entre si, as preparações de pirimetamina em 
sacarose e sorbitol apresentaram valores de pH, condutividade e viscosidade 
compatíveis com a via oral. Os tamanhos de partícula não apresentaram uma 
variabilidade entre as duas formulações. O Doseamento terá a necessidade de 
repetição. Os resultados obtidos mostraram que as duas formulações apresentam uma 
resposta semelhante quando exposto a temperaturas diferentes e foi possível 
estabelecer uma estabilidade de quatorze dias das formulações. 
 
Palavras-chave: Pirimetamina, Toxoplasmose congênita, Suspensão, Adaptação 

TITLE: EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL STABILITY OF PHARMACEUTICAL 

ADAPTATIONS OF PYRIMETHAMINE FOR THE TREATMENT OF CONGENITAL 

TOXOPLASMOSIS 

Abstract 

Pyrimethamine is an inhibitor of the dihydrofolate reductase enzyme (DHFR), widely 
used in the prevention and treatment of malaria and the treatment of congenital or 
acquired toxoplasmosis. This drug is marketed in the form of tablets, which makes 
administration difficult in newborns and elderly carriers of the infection. Thus, this study 
aimed to promote the adaptation of this pharmaceutical form for pediatric use. For this 
purpose, two suspensions formulations were elaborated and evaluated for their 
physicochemical characteristics at different temperatures, namely: macroscopic aspect, 
pH, electrical conductivity, viscosity, average particle diameter, and content. Although 
they differed among themselves, the preparations of pyrimethamine in sucrose and 
sorbitol presented values of pH, conductivity, and viscosity compatible with the oral route. 
Particle sizes did not present variability between the two formulations. The dosing will 
need to be repeated. The results obtained showed that the two formulations presented 
a similar response when exposed to different temperatures and it was possible to 
establish stability of fourteen days of the formulations. 
 
Keywords: Congenital Toxoplasmosis, Suspension, Adaptation, Pyrimethamine 
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Introdução 

Toxoplasmose é uma parasitose de ocorrência global, causada pelo protozoário 
Toxoplasma gondii, tendo os gatos da família Felidae como principal reservatório e 
hospedeiro definitivo, e os humanos como hospedeiro intermediário (Mcauley, 2014). A 
rota orofecal é a principal via de transmissão, a qual ocorre pela ingestão de cistos 
presentes em carnes cruas e derivados, consumo de água e alimentos contendo 
oocistos, além de contaminação por outras fontes como: mãos não higienizadas, que 
entraram em contato com solo contaminado (Ganne, 2010). A contaminação de forma 
vertical acontece devido a uma infecção primária durante a gravidez ou, menos comum, 
pela reinfecção em gestantes que já eram soropositivas antes da gestação, seja por um 
novo contato com uma cepa mais virulenta ou uma reativação da infeção (forma 
crônica), em pacientes imunocomprometidas, com transferência da infecção ao recém-
nascido. Dentre os acometidos por essa enfermidade, merecem destaque os neonatais 
por apresentar a forma assintomática da Toxoplasmose Congênita (TC) que pode gerar 
problemas neurológicos (Jobim e Edson, 2004). Os parasitas causam alterações graves 
nas funções fisiológicas do neonato, podendo causar lesões oculares, microcefalia, 
hidrocefalia, calcificações cerebrais, alterações psicomotoras e retardo mental (HILL et 
al., 2014; LIU et al., 2017). Sendo assim, para que o paciente evolua para a cura, o 
tratamento é feito utilizando a pirimetamina, administrada juntamente com a 
Sulfadiazina e Ácido Folínico. Esses fármacos compõem o tratamento convencional 
para a toxoplasmose (Giugliani, Martinez e Daher, 2011), sendo que no caso de TC, o 
tempo de tratamento é de 12 meses (Giugliani, Martinez e Daher, 2011). Entretanto, a 
pirimetamina só é comercializada na forma farmacêutica comprimidos, apresentando 
algumas limitações para os pacientes neonatos, a saber: dificuldade de deglutição, um 
problema comum entre pacientes pediátricos (Zaid et al., 2017) e dose fixa, não 
permitindo a variação dela em relação ao peso do paciente. Logo, para que o paciente 
faça o tratamento algumas adaptações são necessárias e se tornou uma prática comum 
desenvolver as formulações em ambiente nosocomial, farmácias de manipulação e até 
mesmo na residência do paciente. No entanto, essa prática não apresenta uma 
confiabilidade em razão da insuficiência de conhecimento sobre a estabilidade do 
medicamento, e das formas de armazenamento, o que compromete o tratamento do 
paciente, tendo em vista principalmente que é um tratamento complexo e demorado. 
Diante do exposto e da limitação do tratamento convencional é possível evidenciar a 
dificuldade da adesão da terapia para os pacientes neonatos, e assim, torna-se evidente 
a necessidade do desenvolvimento de estratégias terapêuticas para administração da 
pirimetamina por via oral para estes pacientes. As formas farmacêuticas líquidas orais 
são amplamente utilizadas para atender esses pacientes, especialmente soluções e 
suspensões, sendo consideradas as formas farmacêuticas padrão nestes 
casos(Lajoinie et al., 2016; Liu et al., 2015; Riet-nales et al., 2016). As formas 
farmacêuticas líquidas apresentam algumas propriedades que as tornam uma 
formulação ideal para uso pediátrico, como: flexibilidade na dose e facilidade de 
administração (Liu et al., 2015; Sam et al., 2012). Ademais, estes tipos de formulações 
permitem o ajuste da dose individualizada em mg/kg de peso corporal, reduzindo 
potenciais erros de dose e melhorando a adesão ao tratamento (Nahata e Allen Jr., 
2008). Assim, diante do exposto e vendo a necessidade de atender aos pacientes 
pediátricos, o presente estudo realizou adaptações de comprimidos de pirimetamina 25 
mg, objetivando reproduzir suspensões destinadas ao tratamento de toxoplasmose 
congênita, com base em formulações extemporâneas encontradas na literatura de 
preparações pediátricas, e determinou a estabilidade físico-química destas formulações, 
a fim de estabelecer seu adequado tempo de uso. 
 
Metodologia 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2620 

 

 
DESENVOLVIMENTO DAS FORMULAÇÕES  
As formulações foram desenvolvidas a partir do comprimido de pirimetamina produzidos 
pela Farmoquímica S/A. Cada comprimido apresentava concentração igual a 25mg de 
Pirimetamina (formula molecular na figura 1) e os excipientes: álcool etílico, estearato 
de magnésio, amido, docusato de sódio, lactose monoidratada e água. A composição, 
concentração e técnica de preparação das suspensões de Pirimetamina foram 
selecionadas com base em formulações praticadas no mercado e a partir de 
formulações escolhidas na literatura (SOUZA, 2003). A posologia da Pirimetamina para 
crianças é de 1mg/kg/dia e este dado foi utilizado para determinação da concentração 
da suspensão formulada, que foi de 2mg/mL (Giugliani, Martinez e Daher, 2011). As 
suspensões de Pirimetamina foram desenvolvidas segundo a farmacopeia brasileira e 
preparadas na concentração de 2mg/mL utilizando-se dois veículos diferentes: xarope 
simples à base de sacarose 85% e metilcelulose a 1%; e sorbitol 70%. As formulações 
foram feitas em triplicata e estocadas sob refrigeração (5 ± 3 ºC) e à temperatura 
ambiente (22,5 ± 2,5 ºC), sendo elas identificadas e armazenadas em frascos fechados 
e protegidos da luz durante 3 meses.  
SUSPENSÃO DE PIRIMETAMINA 2mg/mL + XAROPE SIMPLES 85%  
Manipulou-se, previamente, 600 ml de xarope simples preparado em laboratório 
conforme o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira (solução de sacarose 85%), 
que foi utilizado como veículo na suspensão após resfriamento por 24 horas. Para isso 
foram utilizados saco plástico, béquer, bastão de vidro, agitador magnético, termômetro 
digital, balança semi-analítica, sacarose, cálice e água purificada. Em um béquer 
adicionou-se um q.s. de água, levou-se ao agitador magnético em velocidade constante. 
Adicionou a sacarose, previamente pesada, no béquer. A preparação foi mantida em 
temperatura e agitação constantes até a completa solubilização. Em seguida o volume 
com água purificada. O xarope simples foi acondicionado e aguardou-se 24 horas para 
resfriar. Para a preparação da Suspensão de Pirimetamina + xarope simples foi 
necessário os seguintes materiais: balança analítica, pinça metálica, suporte para 
pesagem, béqueres, gral, pistilo, espátulas, pão duro, bastão de vidro, cálice e frascos 
âmbar. Os componentes usados para o preparo da formulação foram: comprimidos de 
Pirimetamina 25mg, metilcelulose 1% e xarope simples. Após a preparação do xarope 
simples, a Pirimetamina foi incorporada. Para isso, foram pesados 48 comprimidos e 
com auxílio de gral e pistilo foram triturados até completa uniformidade das partículas e 
formação de um pó fino. Após isso, adicionou-se 6 g de metilcelulose 1% e 
homogeneizou-se a preparação. Em seguida acrescentou-se um q.s. de xarope simples, 
suficiente para a formação de uma pasta. O xarope simples foi sendo adicionado aos 
poucos no gral e em seguida a formulação foi transferida para um cálice sendo o volume 
completado. As suspensões de Pirimetamina foram envasadas em frascos âmbar e 
devidamente identificadas. Esse procedimento foi feito em triplicata.  
SUSPENSÃO DE PIRIMETAMINA 2mg/mL + SORBITOL 70%  
Para a preparação da Suspensão de Pirimetamina tendo como veículo o Sorbitol 70% 
foram necessários os seguintes materiais: balança analítica, pinça metálica, suporte 
para pesagem, béqueres, graal, pistilo, espátulas, pão duro, bastão de vidro, cálice e 
frascos âmbar. Os componentes usados para o preparo da formulação foram: 
comprimidos de Pirimetamina 25mg e Sorbitol 70%. Para se chegar na concentração 
desejada foram necessários 48 comprimidos pesados individualmente previamente com 
auxílio de balança analítica e em seguida foram triturados com ajuda de gral e pistilo até 
a completa uniformidade das partículas e formação de um pó fino. Em seguida, 
acrescentou-se um q.s. de Sorbitol 70%, suficiente para a formação de uma pasta. Foi 
sendo adicionado aos poucos o Sorbitol no graal e em seguida a formulação foi 
transferida para um cálice e o volume foi completado com Sorbitol. As suspensões de 
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Pirimetamina foram envasadas em frascos âmbar e devidamente identificadas. Esse 
procedimento foi realizado em triplicata. 
 
Resultados e Discussões 

 
ESTUDO DE ESTABILIDADE  
As formulações foram armazenadas nas temperaturas de armazenamento: 5 ± 3 ºC e 
22,5 ± 2,5 ºC. As embalagens utilizadas eram impermeáveis, portanto a umidade não 
foi controlada. As formulações foram identificadas e armazenadas em frascos bem 
fechados e protegidos da luz. As avaliações foram realizadas no tempo inicial (tempo 
zero) e nos intervalos de tempo de 7, 14, 30, 45, 60 e 90 dias, após agitação, garantindo 
a redispersão completa do sistema.  
  
ANÁLISE MACROSCÓPICA  
Esta análise foi realizada levando em consideração os aspectos da formulação, o 
método adotado foi a técnica visual e sensorial. A avaliação foi baseada nas seguintes 
características: cor, odor, presença de partículas estranhas ou formação de grumos e 
formação de precipitado persistente após redispersão. 
  
ANÁLISE DE pH  
Os pH das preparações extemporâneas foram medidos com auxílio de um pHmetro da 
marca HANNA, modelo HI 221, previamente calibrado. O eletrodo do equipamento foi 
posto nas suspensões depois de limpo e esperava-se um tempo para estabilizar 
(adotou-se 05 minutos para cada formulação), o procedimento foi realizado em 
triplicata.  
  
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS PARTÍCULAS 
A amostra foi distribuída uniformemente sobre a lâmina a fim de evitar partículas 
aglomeradas. O tamanho das partículas foi analisado adotando o método de diâmetro 
de Ferret (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2007). As análises morfológicas das 
partículas suspensas de Pirimetamina foram realizadas em um microscópio óptico 
(T800, Taimin) com câmera MDK 2000 acoplado a um computador. A câmera permite 
que imagens sejam geradas, referentes aos campos analisados pelo programa 
Scopephoto. As imagens foram analisadas utilizando o programa ImageJ.  
  
ANÁLISE DE VISCOSIDADE  
Viscosidade é a expressão da resistência de líquidos ao escoamento (BRASIL, 2010a). 
Para a determinação da viscosidade foi utilizado o método de Copo Ford. Este método 
determina a viscosidade do fluido a partir da medida do tempo que foi gasto para 
esvaziar o reservatório (o “copo”). A viscosidade é calculada considerando a seguinte 
equação (SUMMERS, 2001): Viscosidade= Coef.A * T + Coef.B.  
  
DETERMINAÇÃO DE CONDUTIVIDADE  
A determinação de condutividade das preparações extemporâneas foi realizada com 
auxílio de condutivímetro da marca LS Logen Scientific e modelo CD-300-K1. Todas as 
análises foram realizadas em triplicata para cada suspensão.  
  
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE QUÍMICA  
O doseamento da Pirimetamina foi realizado através da Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE), através das injeções de solução padrão e da solução amostra. A 
partir dos cromatogramas obtidos, as áreas dos picos foram determinadas e foi 
calculado o teor de Pirimetamina nas formulações a partir das respostas obtidas com a 
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solução padrão e a solução amostra. A estabilidade da Pirimetamina em todas as 
formulações foi determinada por cálculo da porcentagem a partir da concentração inicial, 
sendo permitida uma variação de até ± 5% (BRASIL, 2010b). 
  
ANÁLISES ESTATÍSTICAS  
Os resultados obtidos do estudo de estabilidade foram expressos como média das 
triplicatas ± desvio padrão da média. Esses dados foram estatisticamente analisados 
pela análise de variância (ANOVA) e pelo teste-t Student utilizando o software Prism® 
(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA). O nível de significância considerado foi p < 
0,05.  
  
RESULTADOS E DICUSSÕES  
As suspensões extemporâneas contendo Pirimetamina foram preparadas seguindo as 
metodologias descritas anteriormente e todas elas não apresentaram nenhuma 
alteração aparente. A caracterização físico-química das suspensões de Pirimetamina foi 
analisada através da avaliação macroscópica, tamanho de partícula, determinação de 
pH, determinação de condutividade, determinação de Viscosidade e teor.  
  
ANÁLISE MACROSCÓPICA  
A avaliação macroscópica do sistema é de suma importância, pois por meio das 
características observadas é possível indicar ou supor alteração e ainda aprovar ou 
reprovar a formulação para futuras análises (VLADI OLGA CONSIGLIERI, 2012). 
Características adequadas de sabor, odor, e aparência de suspensões, são 
fundamentais na adesão do paciente ao tratamento e há uma variedade de excipientes 
que podem ser usados para melhorar esses aspectos como corantes, flavorizantes e 
edulcorantes. Contudo, é necessário um cuidado maior quando se trata de recém-
nascidos, pois existem relatos de comprometimento da segurança do paciente causado 
pelo uso desses adjuvantes (PATEL et al., 2011). Todas as formulações obtidas, tanto 
as de xarope quanto as de sorbitol, apresentaram aspecto homogêneo, com coloração 
branca pérola I, inodora, sem presença de partículas estranhas ou formação de grumos 
e sem formação de precipitado persistente após redispersão. Porém, por meio de 
análise visual, foi possível observar que as formulações de Xarope + Pirimetamina 
apresentaram-se levemente mais viscosas que as suspensões de Sorbitol + 
Pirimetamina. A Figura 2 mostra uma imagem da formulação da suspensão dos 
comprimidos de Pirimetamina com xarope conforme preparação descrita 
anteriormente.  
  
DETERMINAÇÃO DE PH  
A medida do pH é importante na avaliação da estabilidade de sistemas, pois alterações 
deste parâmetro podem estar relacionadas com a degradação do fármaco ou de algum 
outro componente da formulação. A determinação do pH é aplicada a preparações 
farmacêuticas veiculadas apenas em água ou em associação a outros líquidos miscíveis 
com a água. Portanto, aplica-se entre outras, às formas farmacêuticas líquidas de uso 
oral, tais como xaropes. O pH das formas farmacêuticas líquidas, frequentemente, está 
relacionado com as exigências das substâncias ativas, não só no que se refere à 
estabilidade, pois pode ocorrer decomposição química em função do pH inadequado, 
comprometendo assim a ação farmacológica (VLADI OLGA CONSIGLIERI, 2012). A 
análise de determinação de pH foi realizada em triplicata para cada uma das 
formulações. Através da Figura 3, pode-se observar que as suspensões I, II e III de 
Pirimetamina incorporada no xarope apresentaram valores de pH em torno de 7,5. O 
mesmo procedimento foi realizado para as suspensões de Pirimetamina incorporada no 
Sorbitol e foi possível observar que assim como nas suspensões de xarope, as três 
formulações de sorbitol analisadas apresentaram valores de pH semelhantes aos da 
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formulação de xarope (Figura 4). Os gráficos mostram que a partir do dia 14 os valores 
de pH começam a decair e a partir do D60, tornam-se levemente ácidos. Estes valores 
de pH levemente ácidos, estão de acordo com os resultados descritos na literatura para 
estes tipos de sistemas (ALVES et al., 2007).  
  
DETERMINAÇÃO DE CONDUTIVIDADE  
A condutividade das amostras foi determinada através de Condutivímetro. Os valores 
de condutividade para as suspensões de Pirimetamina 2mg/ml + xarope Simples 85% 
e para a suspensão de Pirimetamina 2mg/ml + sorbitol 70% estão descritos na Figura 
05 abaixo, em unidade de µS/cm a 25°C. Comparando os resultados encontrados foi 
observado que os valores de condutividade da suspensão Xarope + Pirimetamina e de 
Sorbitol + Pirimetamina apresentam comportamento semelhante, e apresentaram um 
decaimento com o passar do tempo.  
  
DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE  
Viscosidade é uma característica intrínseca dos líquidos e está relacionada com a sua 
habilidade de fluir. Dizemos que quanto maior for à viscosidade de um líquido (ou de 
uma solução) mais difícil o líquido flui e com isso, mais “viscoso”. Segundo a 
Farmacopéia Brasileira 5º Ed., viscosidade é a expressão da resistência de líquidos ao 
escoamento, ou seja, ao deslocamento de parte de suas moléculas sobre moléculas 
vizinhas. A viscosidade dos líquidos vem do atrito interno, isto é, das forças de coesão 
entre moléculas relativamente juntas. As suspensões de ambas formulações de 
Pirimetamina apresentaram comportamentos semelhantes em diferentes temperaturas 
de armazenamento (p=0,3653), conforme observado nas Figuras 6 e 7. No entanto, a 
viscosidade destas formulações apresentou uma diminuição significativa (p=0,0010) ao 
longo dos 91 dias de estudo.  
  
ANÁLISE DE TAMANHO DE PARTÍCULA  
O tamanho de partícula é um importante parâmetro a ser avaliado para controlar o 
processo de obtenção das preparações e, particularmente, assegurar a qualidade da 
formulação, porque a estabilidade física de dispersões depende do tamanho de partícula 
e da distribuição do tamanho (MÜLLER-GOYMANN, 2004). O tamanho de partícula foi 
analisado para todas as formulações. A partir da leitura em microscópio ótico, foram 
escolhidos alguns campos que totalizassem 100 partículas presente nas suspensões, e 
assim foi feito para todas as preparações extemporâneas. Após análise no software 
ImageJ, com auxílio do método diâmetro de Feret obteve-se valores referentes aos 
tamanhos das partículas de cada formulação. O tamanho da partícula em suspensão 
pode afetar a uniformidade do conteúdo, uma vez que partículas grandes se depositam 
mais rapidamente, conforme a lei de Stokes. Igualmente, a distribuição do tamanho de 
partícula na forma farmacêutica do produto acabado é um parâmetro crítico que impacta 
significativamente a biodisponibilidade e a farmacocinética do princípio ativo 
(PROVENZA et al., 2014). Após os ensaios para a determinação do tamanho de 
partícula para as preparações com xarope, observou-se que o diâmetro da partícula 
variou entre 1,34 µm a 8,09 µm nas suspensões em temperatura ambiente e entre 1,36 
a 8,09 µm nas suspenções em temperatura de geladeira, não apresentando diferença 
significativa, o que significa que a temperatura de armazenamento não influencia na 
variação de tamanho (Figura 9B). No caso das suspenções com sorbitol, o tamanho 
variou entre 1,25 a 6,08 em temperatura ambiente e de 1,28 a 6,01 em temperatura de 
geladeira, seguindo mesmo comportamento das suspensões com xarope (Figura 9A). 
A análise estatística apresentou diferenças significativas nos resultados nos dias 63 e 
91 (p< 0,0001), tendo o dia zero como referência. Isso mostra que esses dias 
apresentam perda discrepante da estabilidade da formulação, o que pode comprometer 
a ressuspensão desse medicamento, impossibilitando seu uso.  
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ANÁLISE DA ESTABILIDADE QUÍMICA  
A estabilidade química de um fármaco em suspensão é normalmente controlada por 
meio da taxa de degradação do fármaco em questão, comparando à concentração do 
fármaco no início do estudo. Uma perda superior a 10% da concentração inicial do 
fármaco geralmente é considerada indicativo de instabilidade (Mendes et al., 2013). No 
estudo em questão, foram utilizados os parâmetros farmacotécnicos, sendo 
considerado que a suspensão deve conter não menos que 95% e não mais que 105% 
da concentração inicial (BRASIL, 2010b). Os resultados para a formulação com xarope 
simples estão apresentados na Figura 10. Em relação aos resultados da formulação 
com sorbitol, não foi possível desenvolver o método de doseamento, pois, no primeiro 
dia da análise o teor já apresentou uma característica de instabilidade tendo em vista 
que a porcentagem do fármaco estava em torno de 60% e o aceitável segundo a 
farmacopeia brasileira de no mínimo 95% como falado acima. A razão desse 
acontecimento pode ser tanto em razão da incompatibilidade dos excipientes, quanto 
do desenvolvimento errôneo na hora da preparação da suspenção, tendo em vista que 
seu desenvolvimento precisa ser muito cauteloso, pois a forma de dispersão influencia 
muito no processo de desenvolvimento da formulação. Desta forma, este experimento 
será repetido. No que diz respeito à formulação com xarope, durante o estudo de 
estabilidade a coluna cromatográfica utilizada foi a mesma da validação do método. 
Com o tempo de uso, a coluna teve sua eficiência reduzida e no décimo quarto dia, os 
parâmetros não estavam mais adequados e, portanto, houve a substituição da coluna 
por uma Zorbax C18 Extend de 75 mm x 4,6 mm x 3,5 µm. Logo, não foi possível definir 
a estabilidade real da formulação, sendo também necessário a repetição do ensaio. 
 
Conclusão 

 
Com esse trabalho foi possível obter suspensões de Pirimetamina 2mg/ml incorporada 
em dois diferentes veículos: Xarope Simples 85% e Sorbitol 70%. Elas apresentaram 
características macroscópicas semelhantes, com coloração adequada e 
homogeneidade. Além disso, a qualidade de um medicamento precisa apresentar 
características e propriedades que o tornam apto para satisfazer as necessidades dos 
pacientes. A avaliação do controle de qualidade físico-químico do medicamento é 
indispensável para determinar a estabilidade da formulação que é utilizada 
corriqueiramente em hospitais, farmácias de manipulação e nas residências dos 
pacientes portadores da doença. Outro fator existente é que os ensaios físico-químicos 
fornecem uma boa indicação de qualidade, segurança e eficácia. Pelas análises dos 
resultados obtidos, pode-se concluir que até o décimo quarto dia, as propriedades 
físicas do xarope e do sorbitol se mantiveram estáveis, e que a diferença de temperatura 
no qual as formulações foram submetidas, não apresentou diferença significativa, e 
consequentemente, não influencia na estabilidade física das formulações. Logo, sendo 
o medicamento produzido de forma adequada, com a utilização das matérias-primas 
adequadas nas quantidades corretas, a probabilidade do paciente evoluir para a cura 
aumenta bastante, para essa condição é preciso que o medicamento esteja 
acondicionado dentro do prazo proposto. Considerando a estabilidade química, as 
análises de doseamento precisarão ser repetidas pois no decorrer do trabalho 
problemas técnicos ocorreram, que impossibilitaram uma conclusão adequada para o 
teor do medicamento na formulação comprometendo o resultado da estabilidade do 
fármaco na composição. 
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Figura 1 – Estrutura da molécula da Pirimetamina 

 

 

Figura 2 – Aspecto visual da suspenção de Pirimetamina + Xarope 2mg/mL. 
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Figura 3 – Variação do pH do Xarope + Pirimetamina em temperaturas distintas por 90 
dias. 

 

 

Figura 4 – Variação do pH da formulação de Sorbitol + Pirimetamina em temperatura 
distintas por 90 dias. 
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Figura 5 – Variação da condutividade da formulação de Xarope + Pirimetamina em 
temperatura distintas por 90 dias. 

 

 

Figura 6 – Variação da condutividade da formulação Sorbitol + Pirimetamina em 
temperatura distintas por 90 dias. 
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Figura 7 – Variação da Viscosidade do Xarope + Pirimetamina em temperatura distintas. 

 

 

Figura 8 – Viscosidade do Sorbitol + Pirimetamina em temperatura distintas. 
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Figura 9: Variação do tamanho de partícula das suspensões de Pirimetamina em 
Sorbitol (A) e Xarope (B) por 90 dias. 

 

 

Figura 10 - Estabilidade do xarope simples de Pirimetamina em temperatura ambiente 
por 90 dias. 
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Figura 11 - Estabilidade do xarope simples de Pirimetamina em geladeira por 90 dias. 
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TÍTULO: Perfil Clínico de pacientes com Cardite Reumática submetidos à corticoterapia 

em Serviço Universitário de Referência: Estudo Piloto 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância. O 
tratamento da Cardite Reumática (CR) é realizado de acordo com a sua apresentação 
clínica, a exemplo do uso de corticosteroides (CE), não havendo consenso na literatura 
sobre o seu emprego. Nesse cenário, realizou-se estudo retrospectivo, descritivo 
traçando o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com CR atendidos em Serviço 
Universitário de Referência submetidos à corticoterapia em algum momento do 
diagnóstico, em duas modalidades: combinada (endovenoso e oral) para tratamento de 
CR grave ou moderada; e oral isoladamente para tratamento de Coreia de Sydenham 
(CS) ou Artrite. Foram analisados dados de 16 pacientes com FR e CR, observando-se 
uma concomitância com CS em 6/16 (37,5%) dos casos. Os pacientes que 
apresentaram queixas articulares, CS e sintomas relativos à Insuficiência Cardíaca (IC) 
apresentaram melhora clínica com remissão total ou parcial dos sintomas em 14/16 
(87,5%) dos casos; nos 2/16 (12,5%) em que não houve melhora clínica, os mesmos 
foram submetidos à cirurgia cardíaca. Com base nesses dados, a terapia com CE se 
mostrou eficaz para controle da atividade inflamatória em relação à FR e suas 
complicações, sobretudo no tratamento da CS e CR, ressaltando a importância da 
obtenção de dados desse gênero para elaboração de protocolos clínicos específicos 
para o tratamento das formas graves de CR e prevenir a progressão das formas leves 
para as mais complicadas. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Doença Cardíaca Reumática. Corticosteroides. 

TITLE: Clinical profile of patients with rheumatic carditis submitted to corticotherapy in a 

University Reference Service: Pilot Study 

Abstract 
Rheumatic fever (RF) is the main cause of acquired childhood heart disease. The 
treatment of rheumatic carditis (RC) is performed according to its clinical presentation, 
such as the use of corticosteroids (CE), and there is no consensus in the literature about 
its use. In this scenario, a retrospective, descriptive study was performed tracing the 
clinical-epidemiological profile of patients with CR attended at a University Service of 
Reference (SUR), who underwent corticosteroid therapy at some point of this diagnostic 
in two modalities: combined (intravenous and oral) for treatment of severe or moderate 
CR; and oral isolated for treatment of Sydenham's Chorea (SC) or Arthritis. Data from 
16 patients with RF and CR were analyzed, and CS concomitance was observed in 
37.5% of the cases. Patients who presented articulations pain, CS and symptoms related 
to Heart Failure (CI) presented clinical improvement with total or partial remission of 
symptoms in 87.5% of the cases; in 12.5% in which there was no clinical improvement, 
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they were submitted to cardiac surgery. There were no deaths. Based on these data, CE 
therapy proved to be effective for controlling inflammatory activity in relation to RF 
complications, especially in the treatment of SC and RC, emphasizing the importance of 
obtaining data of this genre for the elaboration of specific clinical protocols for the 
treatment of severe forms of RC and prevent the progression from mild to more 
complicated forms. 
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Heart Disease. Corticosteroids. 

Introdução 

A patogenia da Febre Reumática (FR) normalmente dá-se a partir de faringoamigdalites 
de repetição, estando relacionada a mecanismos autoimunes pós-infecciosos de caráter 
não supurativos, agudos e tardios de infecção de orofaringe provocada pelo 
estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBHGA). Essa patologia pode acometer as 
articulações, o coração, o sistema nervoso central, a pele e/ou tecido subcutâneo. 
Classicamente, manifesta-se por: poliartrite migratória, cardite, Coreia de Sydenham – 
CS, nódulos subcutâneos e/ou eritema marginatum (BELO, PEREIRA & SILVA, 2017). 
No Brasil, calculam-se 30.000 casos novos de FR por ano, com metade desses 
pacientes desenvolvendo lesões cardíacas que podem ser irreversíveis (DINIZ, 
GOLDENZON & RODRIGUES, 2016). Em países em desenvolvimento, ou mesmo de 
renda média, como é o caso do Brasil, pode ser prenúncio de cardiopatia reumática 
(CR), uma doença que mata aproximadamente 233.000 a 500.000 portadores de FR/CR 
por ano no mundo (BRANCO et al, 2016). Contudo, esses casos ainda são sub-
registrados e não existe um controle fidedigno da ocorrência desses casos no Brasil, 
nem tampouco uma regionalização adequada de sua ocorrência. Desses casos, a 
prevalência média de CR é estimada em 52,0%, sendo uma das principais causas de 
mortalidade dentre os indivíduos portadores de FR, sobretudo do que se diz respeito às 
lesões valvares, das quais 79,5% são de origem mitral (COSTA, DOMICIANO, 
PEREIRA, 2009; BRANCO et al, 2016). A CR é a forma mais importante de doença 
cardíaca adquirida em crianças e adultos jovens de países em desenvolvimento, 
incluindo o Brasil, podendo ser classificada em quatro categorias, de acordo com sua 
gravidade (Anexo 01): subclínica, leve, moderada ou grave (BARBOSA, 2009; 
CARVALHO, ARAÚJO & MEIRA, 2017). A morbidade e mortalidade relacionadas à FR 
decorrem principalmente do acometimento cardíaco provocado pela doença. A 
cardiopatia reumática crônica é responsável por até 233.000 óbitos prematuros por ano 
e também é a maior causa de mortalidade cardiovascular em crianças e adultos jovens 
em países em desenvolvimento (DINIZ, GOLDENZON & RODRIGUES, 2016). O 
tratamento da FR é realizado com a administração da Penicilina Benzatina (Benzetacil) 
intramuscular, a cada 21 dias, sendo este o fármaco mais eficaz na prevenção 
secundária da FR (DINIZ , GOLDENZON & RODRIGUES, 2016). O tempo da profilaxia 
com a Benzetacil varia de acordo com as complicações da doença, que podem ocorrer 
caso haja falha terapêutica no uso dessa medicação. O manejo dessas complicações 
varia e não há protocolos validados na literatura sobre como estas devem ser tratadas. 
Nesse contexto, a progressão da doença para formas mais graves e a ocorrência de 
complicações, além da exposição do indivíduo, tem como fator divisório a administração 
adequada da Benzetacil – manutenção da profilaxia secundária. Ademais, o manejo e 
tratamento adequados das complicações apresentadas influenciam sobremaneira no 
prognóstico do paciente (BRANCO, 2016). Para tanto, é preciso que se conheça as 
indicações e tratamentos aplicados de acordo com o quadro clínico apresentado, e 
também que se individualize o tratamento, tendo em vista a resposta terapêutica 
apresentada e a estabilização do paciente. Assim, protocolos clínicos bem 
estabelecidos seriam de grande valia para melhor direcionar esse manejo, sobretudo 
nas formas graves de CR; o que não é realidade na hodiernidade. Por fim, para auxiliar 
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neste contexto, buscou-se, através deste trabalho apresentar o perfil clínico de 
pacientes com CR submetidos à corticoterapia em Serviço Universitário de Referência 
(SUR), visando estabelecer-se protocolos clínicos que auxiliem, sobretudo, no manejo 
da CR grave e moderada e acompanhamento das formas leves, evitando sua 
progressão para formas mais complicadas. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo retrospectivo desenvolvido com base na análise dos registros 
dos pacientes diagnosticados com FR atendidos em SUR, que tenham apresentado CR 
no período de Janeiro de 1997 a junho de 2019, a partir de consulta à base de dados 
do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do SUR e consequente análise dos 
aspectos clínicos, laboratoriais e ecocardiográficos envolvidos e conduta aplicada no 
manejo desses pacientes. No primeiro momento de desenvolvimento desta pesquisa, 
foi realizada extensa busca na literatura na procura de questionários validados que 
avaliassem o uso de Corticosteroides (CE) em pacientes com CR. Como não se 
encontrou na literatura, até o momento, questionário validado para este tipo de estudo, 
os pesquisadores elaboraram formulário próprio para coleta de dados, com base nas 
informações científicas contidas na literatura para o tema em estudo. Neste contexto, 
iniciou-se esta pesquisa com a calibração do formulário, aplicando-o em Mutirão de 
Atendimento à Pacientes com FR selecionados aleatoriamente, para realizar o seu 
posterior ajuste com seguimento da pesquisa. A partir de então foram elencados todos 
os prontuários de pacientes com diagnóstico de FR em seguimento no SUR desde 1997 
à Junho de 2019 para posterior seleção daqueles que apresentaram CR em algum 
momento do seguimento clínico. Em seguida, categorizou-se a CR em leve, moderada 
e grave de acordo com o quadro clínico do paciente. Partindo-se desta amostra, foram 
relacionados apenas aqueles prontuários de pacientes que fizeram uso de CE em algum 
momento do seguimento para controle da atividade inflamatória relacionada à doença. 
Com isto, pôde-se então, dividir os pacientes em dois grandes grupos: o primeiro 
composto por pacientes que utilizaram CE apenas por via oral (VO) por apresentarem 
CS ou Artrite associada à CR leve ou moderada; e o segundo composto por pacientes 
que realizaram a corticoterapia combinada – endovenosa (EV) em internação hospitalar 
associada ao Prednisona VO em desmame pregressivo ambulatorialmente – sendo 
esses, pacientes que apresentaram CR moderada ou grave. Dessa maneira, desses 
grupos selecionou-se a amostra final desta proposta, composta por pacientes que 
preenchiam os critérios supracitados e possuíam documentação hospitalar e laboratorial 
que viabilizasse a análise dos aspectos clínicos em relação ao quadro apresentado, 
esquema terapêutico administrado e respectiva resposta a cada uma das intervenções, 
observando-se a remissão dos sintomas total, parcial ou até mesmo piora clínica e 
encaminhamento para cirurgia cardíaca. Na figura 01, pode-se observar um fluxograma-
resumo do percurso metodológico deste trabalho. Os esquemas terapêuticos variaram 
de acordo com o quadro clínico, porém as drogas empregadas para corticoterapia VO 
e EV foram, respectivamente, Prednisona e Metilprednisolona. O tempo de tratamento 
e dosagens variaram com o quadro do paciente, sendo empregado, preferencialmente 
para a corticoterapia EV a Metilprednisolona EV, 30mg/kg/dia, diluído em 70ml de soro 
glicosado a 5%, administrado em 3 dias na semana, com intervalo de 04 dias (dos quais 
o paciente permanece em acompanhamento domiciliar por 02 dias e após retorna ao 
hospital para administração da medicação), durante 3 semanas. Dessa forma, o 
paciente hospitaliza-se, preferencialmente, na segunda-feira, iniciando a 
Metilprednisolona EV somente às 8h da terça-feira, repetindo-a na quarta e quinta – ou 
seja, durante 3 dias seguidos. O paciente permanece em observação na sexta-feira e já 
não recebe mais o CE, obtendo alta hospitalar ao final do dia, concluindo, assim um 
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ciclo de medicação EV; com permissão para ficar em seu domicílio durante o final-de-
semana e retornar ao hospital na segunda-feira da semana seguinte para iniciar um 
novo ciclo da medicação. O indivíduo, então, fazia uso das medicações cardiológicas 
durante o internamento conforme a prescrição hospitalar, e quando estava em domicílio 
recebia os receituários médicos para continuar o seu uso em sua residência. No entanto, 
durante esse intervalo em que o mesmo estava em sua residência a monitorização da 
administração dessas medicações tornava-se dificultada, o que se mostra uma limitação 
para esta análise, no caso de o paciente apresentar descompensações pela 
administração inadequada dessas medicações. Quando o paciente finaliza os 3 ciclos 
de Metilprednisolona, o mesmo é avaliado para saber da necessidade da realização de 
mais um ciclo de medicação EV. De acordo com critérios clínicos e hemodinâmicos em 
relação a gravidade da CR e da IC, caso seja necessário o paciente se submete a mais 
uma semana de Metilprednisolona EV e no dia seguinte, ao final do último ciclo (sendo 
este o 3º ou o 4º), o mesmo inicia o CE oral, ou seja, a Prednisona que é utilizada 
durante 9 semanas em desmame progressivo conforme a prescrição descrita a seguir. 
Inicialmente a Prednisona foi administrada em 60mg/dia, com 3 tomadas em dias 
alternados; seguida de redução semanal de 10mg até atingir 30mg/dia, e após redução 
também semanal de 5mg até cessar o uso, totalizando 9 semanas de Prednisona VO 
(TORRES, 2017). Os pacientes que utilizaram Prednisona VO ambulatorialmente após 
a Metilprednisolona EV no esquema supracitado foram analisados separadamente 
daqueles que utilizaram somente a corticoterapia VO com o Prednisona não precedida 
da EV. Por outro lado, os pacientes que utilizaram a Prednisona VO isoladamente, sem 
ter utilizado a Metilprednisolona previamente não obtiveram uma padronização em 
relação ao seu uso, podendo variar a dose, posologia e quantidade de dias de uso de 
acordo com a apresentação clínica sintomatológica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisados 171 prontuários de pacientes com FR em seguimento no SUR desde 
1997 à Junho de 2019; destes, 86/171 (50,3%) apresentaram CR em algum momento 
do seguimento clínico e, dentre os pacientes com CR, 30/86 (34,9%) fizeram uso de CE 
para controle da atividade inflamatória relacionada à doença. Do grupo de pacientes 
que utilizaram CE, apenas 16/30 (53,3%) foram elegíveis, pois apresentaram 
documentação clínica e laboratorial suficientes para análise, sendo estes atendidos no 
serviço de Maio de 2010 à Maio de 2019. Desse grupo, 08/16 (50,0%) pacientes foram 
submetidos à corticoterapia EV com Metilprednisolona combinada com a Prednisona 
VO e 08/16 (50,0%) utilizaram apenas Prednisona VO. Em relação à faixa etária dos 
pacientes, 05/16 (31,3%) dos pacientes submetidos à corticoterapia possuía entre 0 e 
10 anos (Tabela 01), o que denota acometimento e diagnóstico precoce desses 
pacientes. Na ocasião da coleta, porém, 09/16 (56,3%) já possuía mais de 15 anos, 
demonstrando um acompanhamento longitudinal desses pacientes em relação à FR e 
suas complicações. Neste prisma, a média da idade que os pacientes possuíam quando 
fizeram uso de CE foi de 10 anos e 11 meses (Tabela 01). Em relação ao grupo que fez 
uso do Prednisona VO isoladamente, podemos observar um uso mais precoce ainda do 
CE, sendo a média de idade desses pacientes a de 13 anos e 8 meses, na ocasião da 
coleta, e média de idade quando do uso do CE 9 anos e 7 meses. No grupo submetido 
à corticoterapia combinada a terapêutica foi instituída por volta dos 12 anos e 4 meses, 
corroborando o fato desses pacientes apresentarem formas graves de CR muito 
precocemente, havendo a necessidade de se estabelecerem ações preventivas no que 
tange a FR e suas complicações, como reforçado por BRANCO et al (2016), assim, a 
FR e a CR permanecem como problemas importantes de saúde nas populações de 
países em desenvolvimento. Em relação à classificação diagnóstica desses pacientes, 
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a ocorrência de CR com artrite ocorreu em 4/16 (25,0%) dos casos, bem como a 
ocorrência da CS que se deu em 6/16 (37,5%) dos casos (Tabela 01). O que demonstra 
que essas são apresentações frequentes da FR, e por isso permanecem como sintomas 
maiores para diagnóstico de FR aguda e se tornam importantes para observância de 
quadros de recorrência de FR como apresentado na revisão da atualização dos critérios 
de Jones realizada por Belo, Pereira & Silva (2017), já anteriormente revistos pela AHA 
(American Heart Association). Houve também uma concomitância significativa de CR e 
CS (Tabela 01). Sendo a CS, dentre os pacientes que usaram a Prednisona VO isolada, 
o motivo principal do uso do CE, pois em sua maioria os mesmos apresentaram CR 
leve. De acordo com Diniz, Goldenzon & Rodrigues, (2016) a CR se apresenta em 50% 
dos pacientes e a CS em 20% a 30% dos pacientes. Observa-se assim, que são essas 
as complicações mais graves da doença e que nos pacientes em acompanhamento em 
SUR elas se apresentam de forma frequente, demandando intervenções mais 
significativas, como o uso de CE. Aprofundando-se esta análise em relação à 
classificação da CR, 10/16 (62,5%) apresentaram formas moderadas e graves da 
doença (Tabela 01). Nos pacientes submetidos à corticoterapia combinada todos 
apresentavam CR grave ou moderada. Dessa maneira, é importante ressaltar que foi 
encontrada uma grande quantidade de pacientes que já possuía CR avançada. Quanto 
à análise da fase da doença em que os pacientes utilizaram o CE, a maioria fez seu uso 
em recorrência da FR, dos pacientes que receberam a corticoterapia combinada todos 
estavam em recorrência, e dos que usaram apenas a Prednisona VO 62,5% também 
estavam em recorrência. Branco et al (2016) discute que o prognóstico da CR é 
diretamente associado com a gravidade da cardite inicial e ataques recorrentes. 
Aproximadamente 60% dos pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca durante 
o primeiro surto terão alguma doença valvar nos próximos 10 anos. Entretanto, mesmo 
estes pacientes têm uma grande chance de melhora e até mesmo regressão da lesão 
cardíaca se for realizada profilaxia secundária adequada. Em relação à falha terapêutica 
no tratamento desses pacientes, aqueles que usaram Prednisona VO isoladamente 
seguiram as recomendações e não foi registrada falha terapêutica durante o uso do CE. 
Já no grupo que utilizou a medicação EV foi observada falha terapêutica em 37,5% dos 
casos, em relação à continuação da terapia após a alta hospitalar, que é realizada com 
9 semanas de Prednisona VO em desmame progressivo e acompanhamento 
ambulatorial. Esses pacientes não realizaram a terapia de acordo com o indicado ou 
não fizeram o uso do da Prednisona VO após o término da Metilprednisolona EV. Dessa 
maneira, esta falha terapêutica pode comprometer a resposta à terapia combinada 
instituída, pois de acordo com Torres (2017) o uso do CE oral após a término dos ciclos 
de corticoide EV tem papel importante em prevenir os episódios de rebote, e não realizar 
seu uso pode levar o paciente a complicações graves no quadro clínico geral. Quanto à 
remissão dos sintomas, (Tabela 02) 75,0% dos pacientes submetidos à corticoterapia 
VO isolada apresentaram remissão total dos sintomas e 25,0% não apresentou melhora 
significativa. Logo, nesses pacientes, o uso do CE demonstrou boa eficácia no controle 
do quadro clínico relacionado à CS e Artrite. Em sua maioria 7/8 (87,5%) tratavam-se 
de casos de CR leve e não possuíam acompanhamento com a cardiologia pediátrica. 
Logo, a eficácia do uso do CE oral na CR leve não pôde ser analisado de maneira 
objetiva. Todos os que foram submetidos à terapia combinada apresentaram remissão 
parcial dos sintomas, o que se mostra adequado, pois na sua maioria tratava-se de 
casos de CR grave refratária ao tratamento inicial em pacientes com baixa adesão à 
terapêutica instituída (Tabela 02). A melhora clínica, de fato, somente poderia ser 
analisada após as 09 semanas de Prednisona oral que se seguem à terapia EV. Porém, 
o seguimento desses pacientes ambulatoriamente nem sempre consegue ser realizado 
adequadamente, em função da grande demanda do serviço e falta de conscientização 
dos pacientes em relação à terapia. Nesse contexto, os principais estudos encontrados 
na literatura que analisam o uso do CE na CR somente descrevem melhora clínica 
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significativa com o uso da medicação nos casos de CR moderada de grave, o que ainda 
não comprova eficácia clínica no uso de CE em casos de CR leve (HERDY et al, 2012; 
CILLIERS, ADLER & SALOOJEE, 2015). Foram encaminhados à cirurgia cardíaca 
25,0% dos pacientes que utilizaram Prednisona VO isolada (Tabela 02). Esses 
pacientes, quando do uso do CE oral apresentavam sintomatologia referente à CS ou 
Artrite e possuíam CR leve, não estando em seguimento a cardiologia pediátrica. Dessa 
forma, acabaram progredindo para formas mais graves da CR, havendo a necessidade 
de encaminhamento para intervenção cirúrgica. Dos pacientes que utilizaram 
Metilprednisolona EV sob orientação e supervisão da cardiopediatria, para controle da 
atividade inflamatória relacionada à CR especificamente, apenas 2/8 possuíam CS, e 
37,5% também foram encaminhados para a cirurgia cardíaca, pois não conseguiram a 
resolução total do quadro somente com a terapia com CE, não sendo esse 
obrigatoriamente um desfecho imediato, pois o paciente pode ter respondido à 
terapêutica e ter apresentado, em outro momento, piora do quadro clínico havendo 
encaminhamento para a cirurgia somente em um segundo momento. Dos pacientes 
encaminhados para cirurgia cardíaca 25,0% dos casos havia apresentado falha 
terapêutica anteriormente com falta de adesão ao tratamento, o que corrobora o 
supracitado, no sentido da ocorrência de episódios de rebote com o uso inadequado do 
CE oral após o EV. Em uma análise mais específica quanto aos pacientes que utilizaram 
a terapia combinada, a melhora clínica pode ser melhor expressa através da 
classificação da IC (Anexos 02 e 03), dessa maneira, na Tabela 03, pode-se observar 
que 75,0% dos pacientes submetidos à intervenção estavam em IC Classe Funcional 
IV, onde há indicação preferencial de se realizar a corticoterapia EV (HERDY, 2012). Na 
alta hospitalar, 62,5% dos pacientes já estavam em Classe Funcional I ou II, ou seja, 
assintomáticos ou com sintomas leves em relação à IC. Dessa forma, esses pacientes 
apresentaram boa resposta ao uso da Metilprednisolona e idealmente, após o término 
do CE oral devem apresentar-se assintomáticos. Todos os pacientes analisados foram 
classificados em estágio C quanto à classificação de IC para lactentes e crianças 
elaborada pelo American College of Cardiology (ACC) e American Heart Association 
(AHA), pois todos apresentaram doença cardíaca estrutural ou funcional, e sintomas de 
IC no passado ou no presente. Essa classificação em estágios foi empregada para 
obter-se melhor definição sobre os pacientes com IC em risco (CARVALHO, 2011). Em 
relação as complicações observadas durante o tratamento desses pacientes não houve 
prevalência significativa de nenhuma patologia específica e as mesmas podem ser 
conferidas na Tabela 04. Quanto ao encaminhamento para cirurgia cardíaca nos 
pacientes que não apresentaram melhora clínica com o uso do CE, seja VO ou EV, 
houve uma predominância nas cirurgias de Valva Mitral (VMi) – Troca de VMi em 18,8% 
e Plastia de VMi 12,5%. Em seguida apresentaram-se as cirurgias de Valva Aórtica 
(VAo) – Plastia de VAo em 6,2% e Abertura de VAo 6,2%. O que corrobora o fato de a 
grande maioria dos casos de CR ser por acometimento de VMi e em segundo lugar o 
apresentar-se o acometimento da VAo. A Plastia é a escolha preferencial caso a 
intervenção cirúrgica seja necessária, no entanto, em casos em que esta não seja 
possível de ser realizada a troca da válvula é realizada (LEMOS et al, 2018). Os 
resultados apresentados neste trabalho corroboram vários estudos que sugerem o uso 
de CE para tratamento das complicações da FR. O uso do CE Oral para controle da CS 
foi efetivo no controle dos sintomas. Nos pacientes com CR leve não foi possível realizar 
uma análise fidedigna em relação à resposta ao uso do CE diretamente, pois, na maioria 
dos casos, o paciente fez uso da droga em função de outra complicação da doença, 
neste caso a CS ou Artrite refratária ao tratamento e a CR não foi objetivamente 
avaliada. Por fim, em síntese, como sugerido por Lemos (2018), a corticoterapia EV 
mostrou-se efetiva para o controle de formas mais graves de CR. Além disso, observa-
se melhora significativa quanto à IC nos pacientes submetidos à corticoterapia EV, como 
já apresentado em trabalhos similares a este. Por exemplo, Torres (2017) submeteu 120 
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pacientes à corticoterapia EV combinada com a VO aplicando esquema terapêutico 
semelhante ao apresentado na seção “Métodos” deste trabalho, e obteve quase a 
totalidade de altas hospitalares de seus pacientes sem qualquer evidência de atividade 
reumática, a maioria na classe funcional I. O autor ressalta que o uso do corticosteroide 
oral teve papel importante em impedir os episódios de rebote. Dessa maneira, a 
despeito do N apresentado nesta proposta ser reduzido em relação a outros trabalhos 
disponíveis na literatura, ressalta-se que os resultados sugerem uma resposta 
adequada à terapêutica proposta de acordo com a classificação da CR No entanto, as 
dificuldades inerentes a trabalhos retrospectivos com base na análise de documentação 
hospitalar e ambulatorial, muitas vezes, tornam a análise de aspectos clínicos de 
resposta à terapêutica empregada subjetiva. O registro inadequado e incompleto de 
informações que seriam necessárias, por exemplo, para graduar a classe da IC, ou 
realizar-se o estudo desses pacientes com base em parâmetros objetivos seriados – 
como ecocardiograma – torna dificultosa a análise dessa evolução clínica. 
 
Conclusão 

 
Diversos fatores sobrepõem-se para que a FR seja subdiagnosticada e não tratada 
adequadamente, tais como ausência de marcadores laboratoriais específicos, 
apresentações clínicas atípicas de envolvimento articular, baixa disponibilidade de 
ecodopplercardiograma nas áreas onde ele é mais necessário e baixa disponibilidade 
da medicação e de profissionais de saúde que saibam manejar corretamente a doença. 
Todos estes contribuem para o subdiagnóstico desta patologia. Somam-se a uma 
situação de saúde em que recursos materiais são escassos e as formas mais graves 
das suas complicações apresentam-se frequentemente na população pobre de países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. Sabe-se que a depender da 
terapêutica aplicada, é possível diminuir a sua morbimortalidade, sobretudo relacionada 
à CR, tendo em vista o grande número de pacientes que evoluem para este quadro 
devido à falha terapêutica na profilaxia secundária da FR com a penicilina benzatina. 
Logo, o quadro apresentado retrata a necessidade da criação de programas para 
estabelecer-se a o combate sistemático à FR no intuito de toldar a incidência de suas 
complicações. O correto manejo e o melhor entendimento do quadro clínico 
apresentado, bem como a aplicação de protocolo clínico específico possibilita um 
melhor prognóstico ao paciente, em um contexto em que há uma grande prevalência de 
apresentações clínicas mais graves da doença; ao passo que a eficácia da terapêutica 
empregada varia com o grau de gravidade da CR. A terapia de suporte também deve 
ser instituída visando à estabilização do quadro e das descompensações. Neste caso, 
a partir dos dados obtidos no presente estudo piloto pode-se inferir que a corticoterapia 
mostrou-se eficaz na remissão dos sintomas dos pacientes com FR que apresentaram 
complicações decorrentes da atividade inflamatória. Para os pacientes que utilizaram o 
CE oral isoladamente para tratar CS e Artrite os esquemas aplicados também lograram 
êxito na remissão dos sintomas, no entanto, há ainda a necessidade de estabelecer-se 
uma padronização no registro desses dados, para viabilizar o estudo objetivo da 
resposta clínica à terapêutica de acordo com o esquema proposto. Dessa forma, poder-
se-á estabelecer protocolos clínicos que padronizem o uso de CE e beneficiar de forma 
mais efetiva esta população específica. Por tratar-se de um estudo piloto, o mesmo foi 
importante para se estabeleceram as bases iniciais para avaliação da necessidade de 
padronização no registro desses dados. Sendo, a partir deste, possível observar-se as 
potencialidades e fragilidades no que tange ao manejo da corticoterapia nos pacientes 
em acompanhamento no SUR; e ser estabelecidos protocolos clínicos no serviço que 
sirvam de modelo a nível nacional. 
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ANEXO 01 – Fluxograma para acompanhamento do processo metodológico. 
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ANEXO 02 – Quadro para Categorização da Cardite segundo gravidade. 

 

 

ANEXO 03 - Classificação de Ross modificada de IC em crianças. 

 

 

ANEXO 04 - Estágios de IC para lactentes e crianças elaborada pelo American College 
of Cardiology (ACC) e American Heart Association (AHA). 
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ANEXO 05 - Tabela 01 – Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com Cardite 
Reumática que utilizaram corticosteroides atendidos em Serviço Universitário de 
Referência no período de Maio de 2010 à Maio de 2019. 
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ANEXO 06 - Tabela 02 – Desfecho Clínico dos pacientes submetidos à corticoterapia 
Oral e Combinada e sua Classificação quanto à Categoria Diagnóstica 

 

 

ANEXO 07 - Tabela 03 – Classificação dos oito (8) pacientes que realizaram 
corticoterapia com Metilprednisolona Endovenoso (EV) quanto à Insuficiência Cardíaca 
(IC) 
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ANEXO 08 - Tabela 04 – Ocorrência de complicações e descompensações durante o 
período de uso do corticoide e cirurgias cardíacas realizadas. 
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TÍTULO: Evidências de validade do instrumento de adaptação, baseado no Modelo de 

Adaptação de Roy, para pessoas com úlcera venosa 

Resumo 

A insuficiência venosa crônica, é uma inadequação do funcionamento do sistema 
venoso, que tem como principal complicação a úlcera venosa (UV). É uma lesão 
localizada nos membros inferiores caracterizada pela destruição da epiderme, derme e 
tecidos mais profundos, provocada pela estase venosa crônica associada à hipertensão 
venosa. A UV representam desafios significativos para pacientes e sistemas de saúde: 
eles são frequentes, caras de gerenciar, recorrentes e podem persistir por meses ou 
anos. Trata-se de um estudo metodológico, com o objetivo de validar uma Escala para 
mensurar o nível de Adaptação aos cuidados com a Úlcera Venosa (EAUV) baseada no 
Modelo de Adaptação de Roy. Na primeira etapa, os itens da escala foram construídos 
a partir do Modelo de adaptação de Roy, de duas revisões integrativas da literatura e da 
entrevista a pessoas com úlcera venosa. Na segunda etapa, 24 juízes foram 
selecionados para julgarem a adequação dos itens, que passaram por uma correção 
léxica e gramatical, sendo posteriormente realizado um teste piloto para avaliar a 
compreensão dos itens pelas pessoas com úlcera venosa. Finalizou-se esta etapa com 
uma nova submissão aos juízes. O processo de validação teórica do instrumento seguiu 
o referencial de Pasquali e adotou a técnica Delphi para sua operacionalização. Foi 
considerado válido o item que apresentasse um Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 
≥ 0,9, como os ítens do presente estudo, os quais proporcionaram validação para a 
EAUV. 
 
Palavras-chave: Úlcera Varicosa; Adaptação; Enfermagem; Estudos de Validação; 

Modelos 

TITLE: Validity evidences of the adaptation instrument, based on Roy's Adaptation 

Model, for people with venous ulcer 

Abstract 
Chronic venous insufficiency is an inadequate functioning of the venous system, whose 
main complication is venous ulcer (UV). It is a localized lesion in the lower limbs 
characterized by the destruction of the epidermis, dermis and deeper tissues, caused by 
chronic venous stasis associated with venous hypertension. UV pose significant 
challenges for patients and healthcare systems: they are frequent, expensive to manage, 
recurring and can persist for months or years. This is a methodological study aimed at 
validating a Scale to measure the level of adaptation to venous ulcer care (SAVU) based 
on the Roy Adaptation Model. In the first stage, the items of the scale were constructed 
based on Roy's Adaptation Model, two integrative literature reviews and interviews with 
people with venous ulcers. In the second stage, 24 judges were selected to judge the 
appropriateness of the items, which underwent a lexical and grammatical correction, and 
then a pilot test was performed to assess the understanding of the items by people with 
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venous ulcer. This stage was completed with a new submission to the judges. The 
theoretical validation process of the instrument followed Pasquali's framework and 
adopted the Delphi technique for its operationalization. The item that presented a 
Content Validity Index (CVI) ≥ 0.9 was considered valid, as the items of the present study, 
which provided validation for SAVU. 
 
Keywords: Varicose Ulcer; Adaptation; Nursing; Validation Studies; Models 

Introdução 

A insuficiência venosa crônica consiste numa inadequação do funcionamento do 
sistema venoso, que tem como principal complicação a úlcera venosa (UV), uma lesão 
localizada nos membros inferiores caracterizada pela destruição da epiderme, derme e 
tecidos mais profundos, provocada pela estase venosa crônica associada à hipertensão 
venosa (BARBOSA; CAMPOS, 2010; CARMO et al., 2007; COLLINS; SERAJ, 
2010).  Em nível mundial, a prevalência das lesões venosas crônicas varia de 0,5% a 
2% da população. A UV atinge de forma semelhante homens e mulheres jovens, sendo 
mais acentuada em mulheres idosas, em pessoas com companheiro e com baixo nível 
de escolaridade (FARIA et al., 2011; LEAL, 2010; MACÊDO et al., 2010; OLIVEIRA et 
al., 2012; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2014; SALOMÉ; FERREIRA, 2012; SOUZA 
et al., 2013; TORRES et al., 2013). No Brasil, estima-se que 3% da população apresenta 
a lesão, o que representa um alto índice de pessoas com alterações na integridade da 
pele e configura, assim, um sério problema de saúde pública (REIS et al., 2013). 
Ademais, a UV causa ônus aos sistemas de saúde e previdenciário pelos altos custos 
com tratamento, pela possibilidade de faltas ao trabalho, afastamento do emprego e 
aposentadorias precoces (KAPP; MILLER; ELDER, 2011; SALOMÉ; FERREIRA, 2012). 
A recorrência da UV é alta, o que ocasiona tratamentos longos e complexos que 
produzem uma série de mudanças na vida do paciente e, consequentemente, na de 
seus familiares (ABBADE; LASTÓRIA; ROLLO, 2011; FARIA et al., 2011). Nesse 
contexto, viver com UV afeta o indivíduo em sua integralidade, compreendendo as 
dimensões: física (dor, odor, exsudato, distúrbios no padrão de sono, limitação da 
mobilidade); psicológica (alteração da autoimagem e da autoestima, preocupação, 
estresse, descontrole emocional, depressão, ansiedade, frustação); e social (isolamento 
social, limitada capacidade de se engajar socialmente, instabilidade financeira) 
decorrentes da dor e da redução da mobilidade, além dos gastos com o tratamento 
(BYRNE; KELLY, 2010; CHAMANGA, 2014; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 
2012).  Na assistência às pessoas com UV é indispensável ao profissional o 
conhecimento específico e a habilidade técnica, além da participação ativa dos 
pacientes e familiares, e da articulação entre os níveis de assistência do Sistema Único 
de Saúde (SUS) dentro de uma perspectiva integral da assistência (DANTAS et al., 
2010).  A utilização de uma teoria de enfermagem voltada para o objetivo da assistência 
é uma alternativa de instrumento da sistematização do cuidado de enfermagem à 
pessoa com UV. Um exemplo de uma grande teoria de enfermagem é o Modelo de 
Adaptação de Roy, o qual constitui a base para a compreensão do indivíduo como 
sistema capaz de se adaptar. A pessoa, nesse modelo, é a receptora dos cuidados de 
enfermagem; a saúde é entendida como um estado e um processo de tornar-se uma 
pessoa total e integrada; o ambiente inclui todas as condições e circunstâncias que 
afetam o comportamento e o desenvolvimento da pessoa, e, por fim, a meta da 
enfermagem é a promoção de respostas adaptativas em relação aos quatro modos 
adaptativos (fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência) (BRAGA; 
SILVA, 2011; ROY; ANDREWS, 2001).  O Modelo de Adaptação de Roy apresenta-se 
como um instrumento direcionador do cuidado, característica da grande teoria, e o 
processo de enfermagem (PE) proposto por ele como uma ferramenta de 
operacionalização dessa proposta. As duas primeiras etapas deste, investigação 
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comportamental e de estímulos, culminam no nível de adaptação. O julgamento crítico 
do nível de adaptação origina os diagnósticos de enfermagem, os quais subsidiam o 
estabelecimento de metas e os planos para implementação. No fim, é realizada uma 
avaliação dinâmica e flexível às necessidades apresentadas no processo adaptativo 
(ROY; ANDREWS, 2001; MCEWEN; WILLS, 2009).  
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo metodológico com abordagem quantitativa de tratamento 
e análise de dados.  Será realizado a proposição da versão preliminar do instrumento 
aos juízes do estudo por meio de um instrumento de coleta de dados do tipo formulário 
estruturado que estará disponível online na página Google docs. O percurso 
metodológico da validação do instrumento será conforme o referencial teórico de 
Pasquali (2010), seguindo a sua construção e submissão aos juízes especialistas 
operacionalizada pela técnica Delphi. A teoria de Pasquali (1998, 1999) baseia-se em 
três grandes polos ou procedimentos: teóricos; experimentais; e analíticos. A figura 1 
traz o modelo detalhado através de um diagrama.  O estudo seguirá as etapas do Polo 
Teórico completa e experimental até o passo 7 proposto por Pasquali (1999, 2010). O 
polo teórico focaliza a explanação da teoria sobre o construto ou objeto psicológico para 
o qual se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a operacionalização 
do constructo em itens. O polo empírico ou experimental define as etapas e técnicas 
para posterior aplicação do instrumento piloto e da coleta válida da informação para 
proceder à avaliação da qualidade psicométrica do instrumento. Para a validação de 
conteúdo referente ao instrumento, como um todo, utilizar-se-á a técnica Delphi, que se 
relaciona numa série de fases durante as quais um grupo de indivíduos, “experts” no 
assunto- juízes-, tomam conhecimento do conteúdo, utilizando questionários. A estes 
juízes é solicitado que se faça um julgamento ou que eles comentem sobre os itens 
apresentados. O local de estudo da segunda etapa será a plataforma Lattes do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
(www.buscatextual.cnpq.br) utilizando-se da busca avançada por assunto a fim de 
identificar profissionais de saúde do Brasil para participar da pesquisa como juízes na 
etapa de validação do instrumento. Os juízes dessa pesquisa foram selecionados por 
intencionalidade por meio da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (www.buscatextual.cnpq.br) 
utilizando a busca avançada e os seguintes critérios: • Assunto: úlcera venosa; • 
Doutores e demais pesquisadores; • Que atualizaram o currículo nos últimos 60 meses 
• Informações pessoais: formação acadêmica/titulação, área de atuação; • Informações 
sobre produções bibliográficas: artigos publicados, trabalhos em eventos, outras 
produções bibliográficas; • Período de produção: a partir de 2012. Mediante os critérios 
descritos, encontrou-se 1.458 currículo Lattes dos profissionais. Destes, selecionou-se 
102 com base nos critérios de escolha de Fehring (1987) adaptado, a saber: ser mestre 
em enfermagem; ser mestre em enfermagem, com dissertação na área; ter artigo 
publicado sobre úlceras venosas; ter capacitação (especialização) em área clínica 
relevante as úlceras venosas. Após aplicação dos critérios de Fehring para apoiar a 
inclusão ou exclusão dos juízes na pesquisa, foram incluídos os que atingiram 
pontuação mínima de 6 pontos nos quesitos pré-estabelecidos pelo autor (MELO et al, 
2011). Calculou-se a amostra para a escolha dos juízes através da seguinte fórmula 
Barbetta (2007): • N = Tamanho da população • E0 = erro amostral tolerável • n0 = 
primeira aproximação do tamanho da amostra • n = tamanho da amostra A amostra final 
de juízes será de 51 profissionais.  A participação na pesquisa como juízes na etapa de 
validação do instrumento será via online, e iniciará após o envio de uma carta convite 
explicando a proposta acompanhado pelo Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
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(APÊNDICE A) e o formulário estruturado. Esses documentos serão enviados via e-mail 
e pela ferramenta de contato da plataforma Lattes.  No decorrer da pesquisa serão 
excluídos os juízes que não responderem ou completarem o processo de coleta de 
dados e não realizarem dentro do período estabelecido, que será de 20 dias para o 
retorno das respostas. Esse fato, embora não seja desejável, não interfere na análise 
dos dados da pesquisa (SCARPARO et al, 2012). Após a seleção dos participantes será 
realizado contato via e-mail. Anexado ao e-mail enviou-se uma carta convite e o TCLE 
explicando a finalidade da participação do juiz e quais os propósitos da pesquisa. Após 
o aceite em participar da pesquisa, o juiz responderá um formulário eletrônico, 
construído via Google Docs. O formulário construído online será denominado “Validação 
de instrumento de adaptação da pessoa com úlcera venosa baseado no modelo de 
roy”.  Será realizado também estudo piloto com 10 pessoas com UV a fim de verificar o 
entendimento dessas pessoas quanto aos itens do instrumento. Ainda com a finalidade 
de certificar que os itens estão escritos de maneira clara, o instrumento será enviado 
para um revisor de português. Neste momento, será explicado que o instrumento será 
utilizado por pessoas com níveis de escolaridade variados, desde o ensino fundamental 
incompleto a pós-graduação,sendo necessário que as correções fossem realizadas 
levando em consideração a realidade da população meta.  Os dados obtidos serão 
analisados pela equivalência que, de acordo com Tristão (2008), ocorre por meio da 
concordância entre os avaliadores, onde dois ou mais avaliadores concordam na 
aplicação do mesmo instrumento. Essa correlação será obtida através do coeficiente de 
Kappa e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Poderá ser necessário a realização 
de mais de uma rodada de envio dos formulários (técnica Delphi) a depender das 
adequações sugeridas e análise da concordância, caso não atinja consenso. Conforme 
a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o estudo foi 
submetido à analise do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e obteve parecer favorável. 
 
Resultados e Discussões 
 
O processo de construção e validação teórico do instrumento escalar para avaliar o nível 
de adaptação aos cuidados com a UV foi sistematizado conforme a teoria e modelo de 
contrução de intrumentos proposto por Pasquali (2010). Este baseia-se em três grandes 
polos ou procedimentos, o polo teórico, o experimental e o analítico. O polo teórico 
focaliza a explanação da teoria sobre o construto para o qual se quer desenvolver um 
instrumento de medida, bem como a operacionalização do constructo em itens 
(PASQUALI, 2010). O polo empírico ou experimental define as etapas e técnicas para 
posterior aplicação da primeira versão do instrumento e da coleta válida da informação 
para proceder à avaliação da qualidade psicométrica do instrumento (PASQUALI, 
2010). O polo analítico refere-se aos procedimentos de análises estatísticas realizados 
sobre os dados para verificar a validade do intrumento, precisão e, se for o caso 
normatização (PASQUALI, 2010). Objetivou-se identificar os problemas adaptativos do 
Modelo de Adaptação de Roy presentes nos estudos acerca de pessoas com úlcera 
venosa. Foram identificados 432 artigos nas bases de pesquisa e feito a leitura dos 
títulos e resumos. Após essa leitura foram selecionados 105 artigos e realizada a 
exclusão de estudos duplicados e revisões, totalizando 36 artigos que foram lidos na 
íntegra, excluindo-se 11 que não obedeciam aos critérios de inclusão. Obedecendo-se 
os critérios elegíveis, a amostra final 53 foi constituída de 25 artigos, sendo BDENF (05), 
MEDLINE (08), LILACS (06), CINAHL (04) e SCOPUS (02). Dos 25 artigos selecionados 
para compor a amostra final desse estudo, 15(60%) foram publicados nos últimos cinco 
anos, 16 (64%) foram realizados em território nacional e 14 (56%) apresentaram 
abordagem qualitativa. Confome tabela 1. A identificação do nível de adaptação aos 
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cuidados com a UV é essencial na avaliação do paciente, pois orientará o enfermeiro 
na prestação da assistência (ROY; ANDREWS, 2001; ROY, 2008). Então, na primeira 
etapa dessa pesquisa a partir dos dados das revisões e entrevistas identificou-se quais 
os problemas adaptativos e indicadores de adaptação positivos nos diferentes modos 
adaptativos nas pessoas com UV. Considerando isso, o profissional de saúde deve 
reconhecer as complicações que podem interferir no processo cicatricial das úlceras 
crônicas, complicações como dermatites, osteomielites e infecção de partes moles. Sem 
falar na recidiva da lesão, que acaba incomodando bastante e até afetando 
emocionalmente a pessoa com UV. uma pesquisa que objetivou determinar a taxa de 
recidiva evidenciou uma taxa de 62,2%. Isso pode ocorrer devido ao maneja inadequado 
da insuficiência venosa, a não adoção de medidas de prevenção e a fatores subjetivos 
(SILVA et al., 2015; BORGES et al., 2016) (MELO et al., 2017). Corroborando com as 
informações apresentadas, uma revisão sistemática da literatura evidenciou que úlceras 
venosas crônicas causam impacto negativo em todas as áreas da vida diária. Dor, 
exsudato, odor e o impacto na mobilidade foram desafios diários. A capacidade de se 
envolver com as atividades diárias foi restrita devido à úlcera, ao curativo ou a um 
isolamento auto-imposto em resposta ao impacto dos sintomas. Depressão e alterações 
de humor eram comuns e, apesar disso, alguns estudos relataram que os participantes 
permaneceram esperançosos (GREEN et al., 2014) Frente ao exposto, fica claro a 
importância da assistência de enfermagem para a pessoa com UV com uma visão 
holística e não somente da lesão. O enfermeiro tem um papel fundamental no processo 
de adaptação do paciente nos quatro modos destacados pelo MAR, contribuindo, assim, 
para a alcance da cicatrização da lesão evitando também as recidivas, promovendo 
saúde e qualidade de vida ao indivíduo. Com isso, os problemas e indicadores positivos 
de adaptação apresentados pelas pessoas com UV constituíram a expressão 
comportamental do processo de adaptação e serviram com fonte dos itens. Além disso, 
para tornar o instrumento mais robusto pode-se buscar por instrumentos previamente 
construídos e/ou validados com o objetivo de medir o mesmo construto que se pretende 
validar o determinado estudo (PHILLIPS et al., 2018; COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 
2015; PASQUALI, 2010). Porém, não foram encontrados estudos análogos, mas 
algumas escalas puderam ser examinadas por apresentarem construtos relacionados a 
adaptação. Entretanto, alguns instrumentos prévios foram consultados a Escala de 
Verificação do Nível de Adaptação da Pessoa com Estomia - ENAE - (MEDEIROS, L., 
2016; XAVIER, 2017); a Escala Multidimensional de adesão terapêutica em pessoas 
portadoras de UV de perna (FAVAS, 2012); Escala de Autoestima de Rosenberg 
(ROSENBERG, 1965); e o Medical Outcomes Short-Form Health Survey - SF-36 
(CICONELLI et al., 1999). Os três últimos não mediam a adaptação, mas apresentavam 
aspectos presentes no contexto da adaptação. Então, a partir disso, iniciou-se a etapa 
do polo teórico considerando os 12 critérios propostos por Pasquali (2010), 
comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, relevância, precisão, variedade, 
modalidade, tipicidade, credibilidade, amplitude e equilíbrio. Assim, foram elaborados 
76 itens com atributos positivos e negativos, distribuídos nos modos adaptativos de Roy, 
sob a forma de um instrumento de medida escalar do tipo Likert, com cinco graus de 
escolha: concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente discordo 
parcialmente, discordo totalmente. A escala de Likert permite que os pesquisados 
respondam com vários graus de satisfação a cada item, estabelecendo respostas 
graduadas para cada afirmação, com vistas a medir percepções e atitudes (PASQUALI, 
2010). Várias pesquisas utilizam a medida escalar do tipo Likert (BURCHILL, 2015; 
GATTINGER et al., 103 2017; HOLANDA; MARRA; CUNHA, 2018; SHERIDAN; 
CARRAGHER; CARRAGHER, 2019; VRBNJAK et al., 2016;). A primeira submissão da 
EAUV aos juízes foi de extrema importância para que ocorressem alterações na 
quantidade dos itens, tendo em vista que foram identificados diversos problemas 
adaptativos e indicadores de adaptações positivas à pessoa com UV, como a primeira 
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versão da escala estava extensa, possuindo 76 itens divididos nos quatro modos 
adaptativos de Roy, 28 itens no modo físicofisiológico, 16 no modo autoconceito-
identidade, 21 no modo de função do papel e 11 no modo interdependência. Na segunda 
etapa a escala foi avaliada por 14 juízes, os quais recebem instruções específicas em 
cada estágio sobre como avaliar os itens podendo, também, realizar sugestões de 
melhoria. Sendo a tecnica de Delphi escolhida para guiar a etapa de análise pelos juízes 
com a finalidade de se obter consenso nas opiniões com o Índice de Validade de 
Conteúdo. Na rodada Delphi 1. a porcentagem dos itens que apresentaram IVC ≥ 0,9, 
em cada modo foram: físico-fisiológico 78%; autoconceito-identidade 81,2%; de função 
do papel 61,9%; e interdependência 100%. Ao final dessa etapa, 17 itens foram retirados 
do instrumento, 11 foram unificados e 3 foram realocados entre os modos. As sugestões 
de melhorias apontadas na Delphi 1 orientaram e aperfeiçoaram o conteúdo da EAUV, 
sobretudo no que se refere aos critérios de clareza, amplitude e equilíbrio.(PASQUALI, 
2010; COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). Realizada a correção léxica e gramatical 
com a finalidade de assegurar que o instrumento seja compreendido pela população 
meta. A escala foi submetida ao teste piloto com pessoas com UV e apresentou IVC ≥ 
0,9 em todos os itens, exceto o item “Sinto dificuldades para realizar todos os cuidados 
que a equipe de saúde orienta” (item 46) que apresentou IVC =0,8 que não foi retirado 
e sim modificado. Por fim, a rodada Delphi 2 foi efetuada com participação de 13 juízes 
e a escala alcançou o IVC ≥0,9 em todos os itens. Não sendo necessário ajustes nessa 
rodada. Apresentando-se assim, a EAUV com validade teórica (IVC = 0,99), com 48 
itens no total, sendo 17 no modo físico-fisiológico, 14 no modo autoconceito-identidade, 
4 no modo de função do papel e 5 no modo interdependência. 
 
Conclusão 

 
O estudo revelou que a construção da Escala de Adaptação da Pessoa com Úlcera 
Venosa, construída baseada no Modelo de Roy, possui validade teórica na prática 
clínica em pacientes com úlcera venosa conseguiu validade teórica com IVC = 0,99. O 
Processo de construção da EAUV a partir do polo teórico do modelo de Pasquali e o 
Modelo de Adaptação de Roy forneceu sua base teórica, em duas etapas: definição e 
operacionalização dos construtos; e análise teórica e semântica. Os principais 
problemas adaptativos apresentados pelas pessoas com UV foram: perfusão alterada 
dos tecidos; padrão inadequado de atividade e repouso; intolerância a atividade; 
mobilidade, andar e coordenação restrita; destruição da integridade da pele; atraso na 
cura da ferida; dor crônica; perturbação da imagem corporal; perda; padrão ineficaz de 
solidão e relação. Dentre os indicadores positivos de adaptação destacaram-se: 
estratégias de resistência quando de sensações alteradas; integração efetiva do eu ideal 
(auto-ideal/esperança pessoal); adequação afetiva (sistemas de apoio). A primeira 
etapa resultou na construção dos itens preliminares da EAUV sendo um total de 76 itens 
divididos nos quatro modos adaptativos de Roy, 28 itens no modo físicofisiológico, 16 
no modo autoconceito-identidade, 21 no modo de função do papel e 11 no modo 
interdependência. Ademais, os critérios de construção de Pasquali alcançaram 
concordância nessa etapa. Na segunda etapa a escala foi avaliada por 14 juízes na 
rodada Delphi 1. A porcentagem dos itens que apresentaram IVC ≥ 0,9, em cada modo 
foram: físico-fisiológico 78%; autoconceito-identidade 81,2%; de função do papel 61,9%; 
e interdependência 100%. Ao final dessa etapa, 17 itens foram retirados do instrumento, 
11 foram unificados e 3 foram realocados entre os modos. As sugestões de melhorias 
apontadas na Delphi 1 orientaram e aperfeiçoaram o conteúdo da EAUV, sobretudo no 
que se refere aos critérios de clareza, amplitude e equilíbrio. Realizada a correção léxica 
e gramatical a escala foi submetida ao teste piloto com pessoas com UV e apresentou 
IVC ≥ 0,9 em todos os itens, sendo validada. 
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TÍTULO: OS SENTIDOS DA PRÁTICA DO GOALBALL: UMA ANÁLISE COM 

ADEPTOS DA MODALIDADE 

Resumo 

 

Historicamente, o corpo com deficiência era compreendido como algo incapaz de 
pensar, agir e sentir. Contudo, os debates mais recentes sobre as pessoas com 
deficiências ganharam outras caracterizações, dando maior destaque e respeito a esta 
população. Deste modo, o esporte apresenta-se como recurso fundamental para o 
desenvolvimento humano destas. O estudo objetivou analisar os significados do goalball 
para atletas desta modalidade. Participaram da pesquisa 18 indivíduos com idades entre 
14 e 45 anos. Como destaque, foi visto que o goalball pode representar a superação de 
barreiras, a inclusão e ascensão social. Por fim, considera-se que estes achados serão 
ampliados em futura dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Educação Física da UFRN. 

 
 
Palavras-chave: Esporte Adaptado. Deficiência Visual. Igualdade. 

TITLE: THE MEANINGS OF GOALBALL PRACTICE: AN ANALYSIS WITH ADEPTS 

OF THE MODALITY 

Abstract 

 

Historically, the disabled body was understood as incapable of thinking, acting and 
feeling. However, the most recent debates about people with disabilities have gained 
further characterization, giving greater prominence and respect to this population. Thus, 
sport is presented as a fundamental resource for their human development. The study 
aimed to analyze the meaning of goalball for athletes of this sport. Eighteen individuals 
aged 14 to 45 years participated in the research. As a highlight, it was seen that goalball 
can represent overcoming barriers, inclusion and social ascension. Finally, it is 
considered that these findings will be expanded in future master's dissertation of the 
Postgraduate Program in Physical Education of UFRN. 

 
 
Keywords: Adapted Sport. Visual Impairment. Equality. 
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Do ponto de vista histórico, a compreensão acerca da pessoa com deficiência tem sido 
restringida ao modelo médico, que a associa à incapacidade, subjugando-a a uma 
definição de incompletude e inferioridade, até mesmo no que tange às capacidades 
expressivas e críticas de cada sujeito (MENDES et al., 2014). Ortodoxamente, Merleau-
Ponty (2004, p. 32) discorre que, para o pensamento de sua época, tudo que continha 
características distintas não passavam de “um mecanismo cego, um caos vivo”, não 
havendo, portanto, um sentido na existência do outro. Isso só veio trazendo prejuízos 
às pessoas com deficiência, como, por exemplo, no século XVII, em que elas foram 
sujeitadas a ser atrações em feiras livres, teatros e outros locais. 

Além disso, tal discriminação reverberava em outras práticas sociais, de modo que 
essas populações eram submetidas à exclusão social e, posteriormente, a reclusões em 
instituições de tratamento (MENDES et al., 2014). Já em tempos hodiernos, com o 
avanço da ciência e a democratização do acesso a informação, percebemos que o 
preconceito de outrora não se fundamentava em teorias científicas. 

Desta forma, as atividades desportivas e de lazer vêm despontando como uma 
importante ferramenta de inclusão e reabilitação, sendo utilizadas como recursos 
facilitadores para o desenvolvimento humano em grupos de pessoas com deficiências, 
estimulando as superações de limites e, por conseguinte, ofertando um estilo de vida 
melhor a estas populações (LIMA, 2007). 

Também é válido ressaltar que o esporte está relacionado a perspectivas que vão além 
dos benefícios fisiológicos, de modo que é possível explorar, por meio dele, desde 
aspectos relacionados a transformações externas, como a inclusão social, até as 
características intrínsecas e subjetivas do ser, a exemplo, o desenvolvimento de valores 
morais (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017). Destarte, estes autores colocam que é importante 
perceber o esporte como uma prática social, sendo a socialização entendida como “os 
contatos diretos com assimilação dos indivíduos de variados grupos sociais” (Ibidem, p. 
80). Além disso, também é destacado que o desporto pode apresentar uma dimensão 
fundamental para o desenvolvimento humano, isto é, o lazer. 

Neves, Brandão e Aragão (2012) colocam o goalball como uma modalidade esportiva 
de grande variabilidade motora, já que nela estão presentes movimentos básicos do ser 
humano: arremessar, sentar, deitar e deslizar. Além disso, nota-se que o referido 
desporto tem angariado expressivo número de adeptos, se tornando uma das práticas 
de maior adesão no público com deficiência visual. Essa prática, tendo como foco as 
pessoas com deficiência visual, demanda algumas adaptações e métodos de ensino-
aprendizagem que busquem as potencialidades dessa população, mas sempre 
respeitando suas necessidades. 

Desse modo, o presente trabalho justifica-se pela ampla gama de vivências e 
movimentos possibilitadas às pessoas com deficiência visual, quando em imersão na 
prática do goalball. Torna-se, assim, imprescindível verificar que representações sociais 
o goalball recebe de seus praticantes, de modo a entender os sentidos constantes nesta 
relação. Posto isto, objetivou-se com esta pesquisa analisar os significados do goalball 
para atletas desta modalidade. 

 
Metodologia 
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O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo, uma vez que, 
possibilitou ao observador aprofundar e ampliar o conhecimento sobre o goalball, e 
oportunizou apreciar as experiências realizadas no cotidiano dos praticantes, permitindo 
conhecer novos conceitos sobre a realidade perscrutada (FLICK, 2009). Sendo assim, 
aproximar-se do fenômeno estudado possibilitou conhecer e estabelecer experiências 
no campo pesquisado. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, ou seja, permitindo 
o entrevistador introduzir perguntas e fazer intervenções que expandissem o campo de 
explanação do entrevistado e aprofundassem o nível de informações ou opiniões 
(BANKS, 2009). O roteiro da entrevista semiestruturada obedeceu a um critério que 
envolveu questões pertinentes ao tema, dando autonomia para outros questionamentos, 
quando necessário para o entendimento de um assunto, o que tornou eficaz a obtenção 
das informações desejadas. 

Não obstante, foram adotados os cuidados sugeridos por Flick (2009) para a entrevista, 
isto é, forneceu-se uma sucinta introdução acerca do procedimento e do tema em 
questão, seguida de uma sessão de perguntas objetivas (para caracterização do grupo) 
e uma sessão de perguntas abertas. Ademais, pontua-se que houve máximo rigor para 
não influenciar os entrevistados com opiniões particulares ou tendenciosas durante a 
coleta dos dados. 

Participaram do estudo 18 indivíduos do sexo masculino e feminino, com idades entre 
14 e 45 anos, registrados no Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio 
Grande do Norte (IERC/RN), entidade situada no bairro do Alecrim, município de 
Natal/RN. Tal quantitativo foi estabelecido pelo critério de saturação, a partir das 
informações coletadas nas entrevistas, seguindo as recomendações sugeridas por 
Fontanella et al. (2011). Complementando a análise, também optou-se por descrições 
observacionais das práticas realizadas. 

Além disso, foi utilizado um gravador para os registros orais e um diário de campo, para 
anotações das descrições observações dos treinos, tais como interação grupal, 
gestualidade, ritual, expressões e aspectos emocionais. Um roteiro observacional, 
sugerido por Spradley (1980), foi empregado para documentar as observações das 
intervenções realizadas. O papel do observador foi determinado pelos critérios 
predefinidos no instrumento, envolvendo a consistência do roteiro, a ordenação para 
sua finalidade e o caráter sistemático do mesmo. 

Para a execução da pesquisa, foram realizadas visitas ao IERC/RN, entre maio e junho 
do presente ano, sempre nos horários de treinamentos da modalidade goalball, de modo 
que o registro de toda vivência fosse captado. Quanto as entrevistas, os dados foram 
obtidos após as intervenções realizadas, sendo consideradas, neste estudo, as 
informações daqueles que apresentaram o consentimento durante o ato da entrevista. 

Todos os participantes foram orientados acerca dos procedimentos técnicos da 
pesquisa, bem como da importância de concordar com o estabelecido pelo Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os sujeitos participantes da pesquisa foram 
informados do caráter voluntário no estudo, ficando a critério dos mesmos a 
permanência ou saída da pesquisa. 

Para a análise dos dados coletados advindos das entrevistas, as falas foram transcritas 
e associadas as demais informações advindas das intervenções. Após a transcrição do 
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grupo, foi realizada a leitura aprofundada dos achados, para compreender os discursos, 
e combinados com os dados coletados por meio das observações dos participantes, 
além das informações obtidas no diário de campo que foram tratadas a partir da análise 
de conteúdo, sugerida por Bardin (2002, p. 38), que a apresenta como “um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

Para a análise de conteúdo, foi utilizada a técnica de análise categorial, que consiste 
em recorrer ao desmembramento do texto em unidade de palavras e, em seguida, 
reagrupar por meio de analogias (BARDIN, 2002). Somente após a execução deste 
procedimento, foram criadas as categorias temáticas. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da leitura aprofundada das transcrições da entrevista, foi possível verificar as 
nuances que o esporte possui para os seus praticantes. Dentre os destaques realizados, 
categorizamos os achados em três vertentes: esporte como fator de inclusão; esporte 
transformador de vida; e esporte como fator de superação. 

No tocante a categoria “esporte como fator de inclusão”, destaca-se o goalball como 
elemento significativo para a emancipação e participação efetiva na vida, haja vista que, 
por meio dele, as posturas dos entrevistados perante a suas existências foram 
impactadas e ressignificadas. 

Rapaz, o Goalball para mim significa tudo, sabe? Significa que você tem uma 
responsabilidade logo cedo, de vir para o Instituto treinar. Você já se levanta com aquela 
responsabilidade na cabeça: “ah, hoje eu vou treinar, que hoje tem treino. Tem que 
chegar cedo que é para dar o meu melhor na quadra”, né? Então, o Goalball para nós, 
deficientes, significa tudo. Porque pelo menos nós não vamos estar em casa, parados, 
sem ter nada a fazer. (JOÃO, entrevista, 2019) 

Tal afirmação, traz consigo uma realidade enfrentada pela população com deficiência, 
que é a desmotivação perante a vida. Conforme relatado na última frase do eloquente, 
se o mesmo não estivesse envolvido com o goalball, possivelmente estaria em casa, 
desocupado. Possivelmente, esta é uma consequência do preconceito ainda presente 
na população, que favorece a reclusão das pessoas com deficiência (PIBER; TONÚS, 
2017). Outrossim, a falta de acessibilidade nos espaços públicos corrobora com a apatia 
do grupo, uma vez que não são fornecidas condições para a circulação destas 
(AGUIAR, 2014). 

Em contrapartida, percebe-se que o esporte pode representar um caminho para 
transformações de vidas, possibilitando ascensão social e econômica para seus 
praticantes, como relatado nos depoimentos a seguir: 

[...] eu comecei a ver que não era só um esporte, assim, de competição, né? Tem muito 
mais do que isso. É um esporte de alto nível, que se você se esforçar mesmo, você 
alcança várias coisas, que é o que praticamente todo mundo quer [...]. (ISABELA, 
entrevista, 2019) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2658 

 

Eu vejo o goalball hoje, para mim, eu penso já no meu futuro. Então, em crescimento... 
em crescer no goalball! Porque eu pretendo… tô treinando para isso, né? Participar, se 
Deus quiser, de uma seleção brasileira, então, crescimento. (JAQUELINE, entrevista, 
2019) 

Como sabido, o desporto de alta performance movimenta grandes cifras financeiras, 
proporcionando retornos financeiros a curto prazo para os atletas (CAMPOS; 
CAPPELLE; MACIEL, 2017). Paralelo a isso, existem expressivos investimentos na 
qualificação das equipes, deixando as competições com elevado nível de disputa 
(LOVISOLO; BORGES; MUNIZ, 2013). 

Ademais, deve-se compreender o esporte como um fenômeno mundial, atraindo olhares 
dos mais variados públicos (BITENCOURT, 1997), tornando-o um atrativo universal, em 
razão de sua estética, da comoção ocasionada aos adeptos, do desejo do ser humano 
pelo jogo e pela sede de vitória (DAMO, 2001; GRAÇA; LACERDA, 2011). 

Enquanto última categoria de análise, foram destacadas falas que enfatizassem o 
esporte como fator de superação, tendo em vista que a prática corporal fomenta um 
reaprendizado sobre si mesmo e a sobreposição de barreiras impostas (LAZZAROTTI 
FILHO; BANDEIRA; JORGE, 2005). 

Antes eu ficava só em casa. De casa para a escola, comendo, dormindo, né? Então o 
corpo era um pouco preguiçoso, né? Depois que eu conheci o goalball, eu comecei a 
fazer academia e o metabolismo foi acelerando e tô aí até hoje. Teve uma mudança 
enorme no meu corpo. Até porque, quando eu tinha onze anos, eu pesava setenta e 
seis quilos. E agora eu dei uma baixada, né? (LUCAS, entrevista, 2019) 

O impacto do esporte na vida dos atletas se deve, em grande parte, ao rigor necessário 
para se alcançar alta performance, reverberando em aspectos educacionais, de saúde, 
sociais e culturais (BRITO, 1995). Não somente a isto, a prática corporal pode ser 
compreendida como estímulo para a quebra de paradigmas comportamentais, tal como 
relatado: 

[...] eu era mais rebelde e sou tranquilo agora, sem estresse. [...] Se não fosse o 
Goalball, eu acho que eu não era uma pessoa assim não. Eu acho que eu era outra 
pessoa, depressiva, uma coisa assim. (LUAN, entrevista, 2019) 

Este pensamento corrobora com a ideia de que o esporte é fundamental na 
emancipação dos sujeitos, ao passo em que os estimulam a pensar criticamente sobre 
a realidade na qual eles estão inseridos, bem como sobre suas ações cotidianas e 
comportamentos perante os demais entes, auxiliando assim no desenvolvimento da 
personalidade de cada um (NASCIMENTO, 2012). 

Deste modo, as representações sociais atribuídas ao goalball apresentaram relações e 
tensionamento com a historicidade e o afeto dos praticantes, evidenciando que o sentido 
desta está pautado na existência do indivíduo. 

 
Conclusão 
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Conforme explicitado ao longo deste trabalho, o goalball, assim como outras 
modalidades desportivas, pode ser um caminho para mudança de vida, de hábitos e 
costumes. Igualmente, elenca-se que este esporte também oportuniza a seus 
praticantes momentos de diversão, haja vista que o jogo, a brincadeira e o convívio 
social são fenômenos intrínsecos a este. 

Outrossim, considerando a realidade e o potencial do esporte adaptado no Rio Grande 
do Norte, vemos a oferta de um campo ainda subjugado na Educação Física, uma vez 
que há carência de discussões sobre tal mote na literatura científica. Da mesma forma, 
é necessário consolidar e fomentar o paradesporto a nível local, em razão da sua 
importância cultural, econômica e social. 

Por fim, é perceptível que as representações sociais são qualidades pautadas nas 
subjetividades dos participantes, sendo um fenômeno abrangente e difícil de ser 
avaliado. Deste modo, foram vistos relatos diretamente relacionados a historicidade dos 
praticantes, assim como ao afeto dos mesmos pelo esporte, ampliando os horizontes 
de reflexão para o campo de investigação apresentado no texto. 

Em contraponto, é necessário comentar que o trabalho aqui exposto é o estudo inicial 
de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
da UFRN e que as informações contidas neste artigo serão rediscutidas, de maneira 
mais complexas, a posteriori. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS IMUNOSSUPRESSORES NO 

METABOLISMO ÓSSEO E RENAL DE RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL 

Resumo 

Receptores de transplante renal (RTxRs) têm um risco significativo de desenvolver 
alterações ósseas e renais, causadas por muitos fatores, incluindo medicamentos 
imunossupressores. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de 
imunossupressores no metabolismo ósseo e renal de RTxRs aos 6 meses após o 
transplante. 
Trata-se de um estudo transversal realizado com uma coorte de RTxRs aos 6 meses 
após o transplante (n = 54), os quais foram classificados em dois grupos baseados na 
terapia imunossupressora: non-mTORi e mTORi. Parâmetros bioquímicos, renais, 
ósseos, hepáticos e a densidade mineral óssea foram medidos para avaliar a influência 
dos imunossupressores nessas funções. Comparando os parâmetros bioquímicos entre 
os grupos, a mediana de ureia, creatinina, relação albumina-creatinina e paratormônio 
(PTH) foi significativamente maior (P = <0,001 para todos) no grupo mTORi e a taxa de 
filtração glomerular estimada (TFGe) foi significativamente menor (P = <0,001) no 
mesmo grupo. Quando comparados entre os grupos, o índice de massa corporal, massa 
total, massa gorda, massa magra, conteúdo mineral ósseo e escore T não apresentaram 
alterações significativas. Esses resultados indicam que a classe mTORi está associada 
a um declínio gradual da função renal e ao aumento nos níveis de PTH, exigindo 
monitoramento do regime imunossupressor, bem como avaliação periódica da função 
renal e do metabolismo ósseo nos RTx 
 
Palavras-chave: Transplante renal. Paratormônio. imTOR. 

TITLE: EVALUATION OF THE IMMUNOSUPPRESSANTS INFLUENCE IN THE BONE 

AND RENAL METABOLISM OF KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS 

Abstract 
Kidney transplant recipients (KTRs) has a significant risk of developing bone and kidney 
changes, caused by many factors, including immunosuppressive drugs. The aim of the 
present study was to assess the influence of immunosuppressants on the bone and renal 
metabolism of KTRs at 6 months post transplantation. This is a cross-sectional study 
performed with a cohort of KTRs at 6 months after transplantation (n = 54), which were 
classified into two groups based on immunosuppressive therapy: non-mTORi and 
mTORi. Biochemical, renal, bone, and hepatic parameters and bone mineral density 
were measured to evaluate the influence of immunosuppressants on these parameters. 
Comparing the biochemical parameters between the groups, the median urea, 
creatinine, albumin-creatinine ratio and parathyroid hormone (PTH) was significantly 
higher (P = <0.001 for all) in the mTORi group, and the estimated glomerular filtration 
rate (eGFR) was significantly lower (P = <0.001) in the same group. When compared 
between the groups, body mass index, total mass, fat mass, lean mass, bone mineral 
content and T score did not show significant changes. These results indicate that the 
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mTORi class is associated with a gradual decline in renal function and an increase in 
PTH levels, requiring monitoring of the immunosuppressive regimen, as well as periodic 
evaluation of renal function and bone metabolism in KTRs, in order to identify and early 
treat disorde 
 
Keywords: Kidney transplantation. Parathyroid hormone. mTORi 

Introdução 

Em pacientes com doença renal crônica (DRC) que se submetem ao transplante renal 
(TxR), os distúrbios do metabolismo ósseo e mineral são comumente encontrados. [1] 
O TxR é considerado como o tratamento de primeira escolha para pacientes em estágio 
mais avançado da DRC, devido à excelente qualidade de vida, redução da morbidade 
e mortalidade em pacientes, quando comparados àqueles que são mantidos em diálise 
ou hemodiálise. [2,3] 

No geral, o transplante bem sucedido melhora significativamente os distúrbios do 
metabolismo mineral, bem como a doença óssea durante o primeiro ano pós-TxR. [4] 
No entanto, os receptores de transplante de rim (RTxRs) têm fatores de risco 
significativos para o desenvolvimento de doença óssea e complicações associadas. [5] 
Por essa razão, muitos pacientes persistem com baixa densidade mineral óssea (DMO), 
resultado de uma complexa interposição de diferentes fatores, dos quais três principais 
podem contribuir para distúrbios do metabolismo ósseo em pacientes pós-TxR: piora da 
osteodistrofia renal preexistente, os efeitos da redução da função renal após o 
transplante e os efeitos adversos dos medicamentos imunossupressores na 
remodelação óssea. [6–8] 

Hiperparatireoidismo secundário persistente ou recorrente (HPTr), restabelecimento 
lento e pobre da osteodistrofia renal, insuficiência crônica das funções do enxerto e o 
uso de terapia imunossupressora são fatores de risco muito significativos em pacientes 
pós-TxR. Na ocorrência de HPTr, associada a implicações renais desfavoráveis, os 
níveis de paratormônio são inadequadamente elevados, favorecendo as complicações 
pós-TxR, como hipercalcemia e hipofosfatemia, principalmente. [9–11] Implicações 
clínicas e bioquímicas do pHPT podem persistir por anos se não forem adequadamente 
tratadas. [9,12,13] Mudanças abruptas na função renal e o uso de terapia 
imunossupressora, medicamentos essenciais para a manutenção do enxerto, são 
influências que afetam cumulativamente a doença óssea. [5,14] 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência dos imunossupressores 
no metabolismo ósseo e renal dos RTxRs aos 6 meses após o transplante. 

 
Metodologia 
 

2.1. Tipo de Estudo e População 

Trata-se de um estudo transversal realizado com uma coorte de pacientes que 
receberam transplante renal no período de agosto de 2015 a agosto de 2017, atendidos 
no Ambulatório de Nefrologia do Hospital Universitário Onofre Lopes / Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN), em Natal/RN, Brasil. No período foram 
rastreados 59 RTxRs. 54 foram incluídos por terem mais de 20 anos e menos de 70 
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anos. Um total de 5 pacientes foram excluídos por apresentarem nefropatia diabética, 
diabetes mellitus há mais de 5 anos ou glomeruloesclerose segmentar focal (GESF). Os 
54 foram avaliados nos 6 meses pós-TxR e divididos em 2 grupos de acordo com a 
terapia imunossupressora: grupo não-mTORi (pacientes em uso de micofenolato 
mofetil, tacrolimus e prednisona) e grupo mTORi (pacientes em uso de everolimus ou 
sirolimus, tacrolimus e prednisona). 

2.2. Coleta de Dados e Obtenção de Amostra 

Para caracterização dos participantes do estudo, foram obtidos dados como: idade, 
sexo, etnia, data do transplante, tempo de internação após o transplante, índice de 
massa corpórea, doença basal, tempo de hemodiálise e regime de terapia 
imunossupressora; em relação aos dados do doador foram coletados: tipo (vivo ou 
morto), idade e creatinina sérica. 

No período pós-TxR de 6 meses, foram coletadas amostras de sangue em jejum por 
punção venosa periférica, de acordo com a técnica recomendada pelo Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) [15] para a determinação de parâmetros 
bioquímicos. Assim como uma amostra isolada da primeira urina da manhã para a 
determinação de albumina e creatinina urinária, para o cálculo da relação 
albumina:creatinina (RAC). 

2.3. Análises Bioquímicas 

As concentrações séricas de creatinina, ureia, aspartato aminotransferase (AST), 
alanina aminotransferase (ALT), gama glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina 
(FAL), proteínas totais, albumina, cálcio e fósforo foram realizadas com os kits Wiener®. 
de acordo com a metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico 
CMD-800® (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). 

A dosagem do hormônio paratireóideo (PTH) foi realizada com o kit Beckman Coulter® 
no UniCel®DxI800 (Beckman Coulter, Brea, EUA). Por outro lado, a avaliação do estado 
da vitamina D foi realizada pela determinação da 25-hidroxivitamina D sérica [25 (OH) 
D] com os kits ABBOTT® utilizando o Analisador de Imunoensaio ARCHITECT i2000SR 
(ABBOTT Diagnostics, Illinois, EUA) pelo método de ensaio quimioluminescente. 

As concentrações urinárias de albumina e creatinina foram determinadas usando kits 
Wiener® usando o CMD-800® (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). O ponto de 
corte para albuminúria foi definido pelo Kidney Disease Improving Global Outcome 
(KDIGO) [16,17], 32 sendo considerados valores "normal ou leve" <30 mg/g, valores 
"moderadamente aumentados" entre 30-300 mg/g e valores "severamente aumentados" 
acima de 300 mg/g. 

As concentrações séricas de creatinina foram usadas para determinar a taxa de filtração 
glomerular estimada (TGFe) usando a fórmula de Colaboração de Epidemiologia da 
Doença Renal Crônica (CKD-EPI). [18] 

2.4. Densidade Óssea 

A densidade mineral óssea foi determinada usando o método de absortometria de raios 
X de dupla energia (DEXA) usando o densitômetro ósseo LUNAR-GE® (Lunar Radiation 
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Corporation, EUA). Avaliou-se o conteúdo mineral ósseo e o escore T da coluna lombar 
(L2-L4). 

2.5. Análise Estatística 

Os dados são relatados como a média ± DP ou a mediana e o intervalo. A normalidade 
das variáveis foi determinada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados 
paramétricos foram testados pelo teste t. Para a comparação das variáveis não 
paramétricas, foi realizado o teste de Mann-Whitney. A correlação entre as variáveis foi 
avaliada pelos testes de Pearson ou Spearman. As diferenças entre as variáveis 
categóricas foram testadas pela análise do χ2. Dados categóricos são apresentados 
como frequências (porcentagens). Todos os dados foram analisados pelo IBM SPSS 
Statistics 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Valores de p <0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. 

2.6. Ética 

Todos os procedimentos realizados no estudo envolvendo participantes humanos foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e seguiram a Declaração de 
Helsinque de 1964 e suas alterações posteriores (protocolo número 1144405). Todos 
os pacientes estudados concordaram em participar e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1. Características Demográficas dos Receptores de Transplante Renal e Seus 
Doadores 

As comparações das características demográficas entre os pacientes RTxRs em uso de 
imTOR e aqueles que não usam, grupo de inibidores não-imTOR são apresentados na 
Tabela 1. Os 54 pacientes estudados tinham uma idade mediana de 42,5 anos (variação 
de 33,5 - 52,0 anos). Em comparação com o grupo imTOR, a mediana do tempo de 
internação após o TxR foi significativamente maior (P = 0,031). No entanto, a idade, 
sexo, etnia e tempo de hemodiálise não mostram diferenças significativas entre os dois 
grupos. Sobre as características dos doadores de rim, o tempo de isquemia fria (TIC) 
foi significativamente maior (P = 0,005) no grupo imTOR quando comparado com o 
grupo não-imTOR. Foi observada uma correlação negativa significativa entre TIC e 
TFGe (r = -0,429, P = 0,002) e entre o tempo de internação após o TxR e a TFGe (r = -
0,694, P = 0,003). Não houve diferenças significativas entre os grupos quanto ao tipo, 
idade e creatinina do doador. 

4.1. Parâmetros Bioquímicos dos Receptores de Transplante Renal 

As comparações dos parâmetros bioquímicos entre os RTxRs em uso de imTOR e 
aqueles que não o utilizam são apresentadas na Tabela 2. Comparando os parâmetros 
da função renal entre os grupos, a mediana de ureia, creatinina e RAC foi 
significativamente maior (P = <0,001 para todos) no grupo imTOR, e a TFGe foi 
significativamente menor (P = <0,001) no mesmo grupo. Uma correlação negativa 
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significativa (r = -0,408, P = 0,004) entre TFGe e PTH foi observada. A função de 
enxerto, como indicado pela TFGe, não teve relação significativa com 25(OH) D. 

Os parâmetros da função hepática (proteínas totais, albumina, AST, ALT e GGT) não 
apresentaram alterações significativas quando comparados entre os grupos. O PTH foi 
significativamente maior (P = <0,001) no grupo imTOR quando comparado ao grupo 
não-imTOR, os demais parâmetros do metabolismo ósseo [25(OH) D, cálcio e fósforo] 
não apresentaram alterações significativas. Analisando 25(OH) D, observou-se que 
10,7% e 14,3% dos pacientes apresentavam deficiência, 42,9% e 50,0% tinham 
insuficiência e 46,4% e 35,7% tinham suficiência nos grupos não-mTORi e mTORi, 
respectivamente. Houve uma correlação negativa significativa entre os níveis de 25(OH) 
D e TIC (r = -0,153, P = 0,015) e uma correlação positiva entre os níveis de PTH e TIC 
(r = 0,398, P = 0,006). 

4.2. Avaliação óssea e corporal 

Comparando-se os parâmetros ósseos e corporais entre os grupos, o índice de massa 
corporal, massa total, massa gorda, massa magra, conteúdo mineral ósseo e escore T 
não apresentaram alterações significativas, mas analisando o escore T, observou-se 
que 83,3% e 66,7% dos pacientes nos grupos não-imTOR e imTOR, respectivamente, 
já iniciaram alterações ósseas como osteopenia ou osteoporose. Uma correlação 
negativa significativa foi encontrada entre os escores T e os níveis de PTH (r = -0,812, 
P = 0,050) e uma correlação positiva significativa entre escore T e fósforo (r = 0,900, P 
= 0,037).  

DISCUSSÃO 

Observou-se em pacientes do grupo imTOR que a TIC foi significativamente elevada, 
se correlacionando negativamente com a função do enxerto e com os níveis de 25(OH) 
D. Também foi encontrada correlação positiva entre TIC e PTH, sugerindo que o 
aumento no TIC provoca alterações na secreção de PTH pela paratireóide. Hansson, 
Mjörnstedt e Lindnér relataram que pacientes com TIC acima de 14 horas tendem a 
reduzir a função renal e têm um risco de perda do enxerto multiplicado por 2,3 quando 
comparados com pacientes com TIC abaixo de 14 horas. [19] 

Este estudo mostrou que pacientes em uso de imTOR tendem a apresentar declínio da 
TFGe e alterações nos parâmetros da função renal. Um estudo utilizando células 
epiteliais tubulares mostrou resultados semelhantes, onde após as células serem 
expostas ao imTOR por 48 horas, a liberação de proteína associada a microtúbulos 
(marcador de lesão tubular) foi significativamente aumentada em relação ao controle e 
ao número de células viáveis reduzidas. O aumento da autofagia celular e a redução da 
expressão dos marcadores de proliferação também foram encontrados, indicando que 
o imTOR diminui a função renal devido a lesão tubular aguda. [20,21] 

Embora não tenha sido encontrada correlação entre 25(OH) D e TFGe neste estudo, 
observou-se que 64,3% dos pacientes do grupo imTOR tinham insuficiência ou 
deficiência de 25(OH) D e esse achado pode estar associado à baixa TFGe desses 
pacientes. Outros estudos mostraram que a deficiência de 25(OH) D tem sido associada 
com fibrose intersticial progressiva e atrofia tubular aos 3 meses pós-TxR e em 1 ano 
essas alterações resultam em uma redução na taxa de filtração glomerular, que pode 
progredir e causar perda do enxerto. [5,22] 
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Os pacientes do grupo imTOR tiveram um aumento significativo do PTH, provavelmente 
devido a vários fatores, incluindo os baixos níveis de 25(OH) D observados nesses 
pacientes e a resistência esquelética ao PTH, uma vez que a estimulação contínua da 
glândula paratireóide causa o aumento da síntese e secreção de PTH. [5] Estudos 
realizados por Kneissel et al. demonstraram que a atividade dos osteoclastos em células 
humanas e de ratos foi inibida pela ação da imTOR, causando uma diminuição na 
expressão da catepsina K, principal protease presente nos osteoclastos responsáveis 
pela digestão do colágeno tipo I no osso. [23] Essa possível ação protetora do imTOR 
na reabsorção óssea pôde ser observada neste estudo, pois ao comparar o escore T 
entre os grupos não-imTOR e imTOR, uma diferença sutil é mostrada, no qual os 
pacientes do grupo imTOR apresentam escores T mais altos o que pode justificar a 
resistência esquelética ao PTH e o hiperparatireoidismo observado nesses pacientes. 

As limitações do nosso estudo incluem o pequeno tamanho da amostra devido a análise 
unicêntrica, o baixo número de pacientes usando imTOR (everolimus e sirolimus) como 
um regime imunossupressor e as dificuldades para realizar o DEXA em todos os 
pacientes estudados, o que não nos permite generalizar resultados. Outros estudos com 
um tamanho amostral maior permitiriam inferência com maior confiança. 

 
Conclusão 

 
Com base em nossos resultados, a classe imTOR foi associada com um declínio gradual 
significativo na função renal e aumento nos níveis de PTH em RTxRs. A fim de prevenir 
complicações renais e ósseas associadas à imunossupressão, é necessário monitorar 
o regime imunossupressor, bem como avaliar periodicamente a função renal e o 
metabolismo ósseo nos RTxRs, a fim de identificar e tratar precocemente os distúrbios 
em algumas dessas funções. 
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TÍTULO: Avaliação da efetividade de um programa de treinamento aeróbio na aptidão 

física relacionada à saúde de adolescentes escolares. 

Resumo 

Introdução: O sedentarismo e a obesidade implicam negativamente na saúde dos 
adolescentes, tornando interessante o acompanhamento e análise das modificações 
sociais e comportamentais nesta fase. Método: Estudo epidemiológico do tipo Ensaio 
Clínico Randomizado composto por 4 etapas. A amostra será composta por 
adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 15 anos, matriculados na rede pública de 
ensino de Natal/RN. Etapa 1 - Submissão do comitê de ética. Etapa 2 Revisão 
Sistemática. Etapa 3 Formação de professores. Etapa 4 Execução da intervenção. 
Resultados e Discussão: A Etapa 1 Projeto aprovado no Comitê de Ética. Etapa 2 Foram 
elaborados dois protocolos de Revisão Sistemática e Metanálise registrados no 
PROSPERO 2018 CRD42018110683 e 2019 CRD42019116520, além de artigo 
publicado, sob o número doi: 10.1097/MD.0000000000016445. Os estudos de Revisão 
Sistemática e metanálise encontram-se em fase de elaboração. Etapa 3 - fase de 
realização de oficinas para apresentar a metodologia proposta aos docentes das 
escolas, visando possíveis aprimoramentos e adequação com a realidade da instituição 
e elaboração de material pedagógico de apoio. Etapa 4 – essa etapa ainda não teve 
início e corresponde a intervenção. O estudo objetiva a consolidação do trabalho 
elaborado pelo grupo AME na execução do projeto. Conclusões: Essa proposta estima 
trazer uma associação entre disciplina e prática de exercícios no incentivo ao 
condicionamento físico, redução do sedentarismo e obesidade em escolares. 
 
Palavras-chave: Revisão Sistemática; Atividade Motora; Comportamento Sedentário. 

TITLE: EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL 

FITNESS RELATED TO HEALTH AND COGNITIVE CAPACITY OF ADOLESCENTS. 

Abstract 
Introduction: Physical inactivity and obesity negatively imply adolescent health, making 
it interesting to monitor and analyze social and behavioral changes at this stage. Method: 
Epidemiological study of the type Randomized Clinical Trial composed of 4 steps. The 
sample will be composed of male adolescents, aged between 12 and 15, enrolled in 
public schools of Natal/RN. Step 1 - Ethics Committee Submission. Step 2 Systematic 
Review. Step 3 Teacher Training. Step 4 Implementation of the intervention. Results and 
Discussion: STEP 1 Project approved by the Ethics Committee. STEP 2 Two Systematic 
Review and Meta-analysis protocols were prepared and registered on the PROSPERO 
2018 CRD42018110683 and 2019 CRD42019116520 website, in addition to a published 
article, under the number: 10.1097/MD.0000000000016445. The Systematic Review 
and meta-analysis studies are under preparation. STEP 3 Currently there are workshops 
to present the proposed methodology, aiming at possible improvements and adaptation 
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to the reality of the institution and elaboration of pedagogical support material. STEP 4 
The intervention step regarding the application of the RCT. The study aims to consolidate 
the work done by the AME group in the execution of the project. Conclusions: This 
proposal estimates to bring an association between discipline and exercise in 
encouraging physical fitness, sedentary reduction and obesity in schoolchildren. 
 
Keywords: Systematic Review; Motor Activity; Sedentary Behavior. 

Introdução 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm apresentado crescimento 
considerável, tornando-se causa de 60% da mortalidade mundial (Andersen LB. et al.). 
Desta forma, o sedentarismo implica no estado de saúde da população que afeta 
negativamente a aptidão física. Além disso, o aumento dos casos de obesidade em 
crianças e adolescentes apresenta-se como um desafio em escala global (Andreasi V 
et al) (Antić S. et al). Tal condição associa-se a comorbidades como a síndrome 
metabólica, doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, pulmonares e 
psicológicas (Chaudhary S. Kang M, Sandhu J.) (Guo W. et al.). Assim, torna-se 
interessante o acompanhamento e análise da adolescência pelas modificações sociais 
e comportamentais presentes nesta fase, que influenciam nos hábitos de vida. A prática 
de condicionamento físico voltada para combater a obesidade compreende exercícios 
aeróbicos como favoráveis para a modulação do comportamento. (Janssen I, Leblanc 
AG.) (Lee YH. Et al). O projeto de pesquisa que originou o presente plano de trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito de um treinamento aeróbio na aptidão física 
relacionada à saúde de adolescentes escolares, assim, especificamente o presente 
plano de trabalho teve como objetivo a avaliação da efetividade de um programa de 
treinamento aeróbio na aptidão física relacionada à saúde de adolescentes escolares. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado e composto 
por 4 etapas. A amostra será composta por adolescentes do sexo masculino com idade 
entre 12 a 15 anos, matriculados na rede pública de ensino da cidade de Natal/RN. Os 
critérios de exclusão são adolescentes que possuam: necessidades especiais, 
deficiência intelectual, distúrbios endócrinos; doença crônica não transmissível 
diagnosticada, e baixo peso de acordo com a OMS. A intervenção será efetuada na 
escola e adicionada ao currículo escolar dos alunos do ensino fundamental do 7° ao 9° 
ano. O ECR será executado nas seguintes etapas: ETAPA 1 - Submissão do comitê de 
ética – Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-
HUOL). ETAPA 2 - Revisão Sistemática – uma pesquisa Revisão Sistemática sobre a 
temática do ECR. ETAPA 3 - Formação de professores – curso de formação de 
professores como apoio pedagógico para inserção de atividade física nas disciplinas do 
7º ao 9º ano. ETAPA 4 - Intervenção do ECR - execução da intervenção com 
adolescentes escolares. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados e discussão serão apresentados de acordo com a realização e 
cumprimento das etapas apresentados no projeto de pesquisa. Assim, os resultados 
são os seguintes: ETAPA 1 - O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) - número de parecer 3.127.228. 
ETAPA 2 – Foram elaborados dois protocolos de Revisão Sistemática e Metanálise que 
foram registrados no site do Prospero: 1. PROSPERO, 2018 - CRD42018110683 - 
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Disponível em: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42018110683; 2. 
PROSPERO, 2019 - CRD42019116520 - Disponível em: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42019116520); 
Ademais, esses protocolos foram submetidos a revista científica e foram aceitos, sendo 
que um deles já se encontra publicado, sob o seguinte número: doi: 
10.1097/MD.0000000000016445. Os estudos de revisão sistemática e metanálise estão 
em fase de elaboração. ETAPA 3 - A pesquisa encontra-se na etapa 3, que se refere a 
capacitação dos Professores para viabilizar a prática de exercícios físicos no ambiente 
escolar. A formação de professores constitui uma abordagem voltada para a 
capacitação dos profissionais objetivando a inclusão da atividade física nas disciplinas 
escolares com fundamentação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de 
revisão de literatura e elaboração de propostas de exercício físico para inserção na 
estrutura curricular de acordo com a BNCC. Nesse contexto, a intervenção inserida na 
estrutura curricular elenca ao ensino, práticas relacionadas à atividade física, 
contemplando do 7° ao 9° ano habilidades e competências intrínsecas a BNCC. A 
execução da etapa formação dos professores configura estratégias inerentes ao apoio 
pedagógico, em que corrobora com a execução da estrutura da BNCC. A competência 
geral da Educação Básica a partir do plano código alfanumérico apresenta em sua 
composição etapas como educação, bloco de anos componente curricular e a habilidade 
a ser adquirida pelos estudantes direcionando conteúdo específicos da grade curricular. 
Serão realizadas oficinas com os professores para apresentar a metodologia proposta, 
visando discussões para possíveis aprimoramentos e adequação com a realidade da 
instituição. Assim, foi elaborado um material pedagógico para apoio ao professor, 
produzido de acordo com a BNCC. Tal ferramenta almeja colaborar para a 
implementação de atividade física com utilização de exercícios aeróbicos. ETAPA 4 - A 
etapa de intervenção referente a aplicação da ECR está programada para o primeiro 
semestre de 2020. O estudo de ensaio clínico objetiva o fortalecimento do trabalho 
elaborado pelo grupo AME na execução do projeto, compartilhado por três doutorandos 
e um mestrando do PPGSCoL. 
 
Conclusão 
 
Essa proposta estima trazer uma abordagem que permita a associação entre disciplina 
e prática de exercícios. A atividade dinâmica possibilita o desenvolvimento de atividades 
e competências como trabalho em equipe e relações interpessoais, além de melhoria 
do condicionamento físico e redução do sedentarismo e obesidade em escolares. A 
promoção à saúde no ambiente educacional mostra sua importância pela perspectiva 
de utilizar uma metodologia lúdica que oportuniza a efetivação de saberes teóricos e 
práticos voltados à necessidade do local em estudo. 
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TÍTULO: Promoção da Educação em Saúde no que tange ao Teste do Coraçãozinho 

para os profissionais da área da saúde nas Maternidades Públicas da Grande Natal. 

Resumo 

Oximetria de pulso ou teste do coraçãozinho (TC) é um exame de triagem utilizado para 
a detecção de cardiopatias congênitas (CC) críticas, regulamentado no Brasil desde 
2014. Pela necessidade de implementação em cenário nacional e pela carência de 
dados publicados na literatura acerca do processo de educação em saúde (ES) aos 
profissionais da área da saúde (PAS) sobre o TC, o estudo objetivou promover ES aos 
PAS nas maternidades públicas da Grande Natal, a fim de aprimorar competências em 
relação ao TC. O estudo prospectivo, de agosto de 2018 a julho de 2019, realizou 
capacitações teórico-práticas, com formulários para avaliar conhecimento dos PAS 
sobre o TC, além da geração de produtos de tecnologia da informação (TI). Houve 
capacitação de 131 PAS de 06 instituições de saúde. Com a comparação entre os 
formulários pré e pós-capacitação, houve progressão importante de acertos de 62,6% 
para 88,6%; a análise comparativa da média do nível de confiança para avaliar aptidão 
para aplicação do TC na rotina de trabalho aumentou 27,7%. Ademais, viu-se a 
necessidade de ampliar o processo de ES por meio das TI’s, sobretudo a Plataforma 
AVASUS. A promoção da ES aos PAS possibilitou maximização do conhecimento no 
tocante ao procedimento. Os produtos de educação a distância motivam novos estudos 
para avaliar sua eficácia no aprimoramento de aptidões relativas ao TC. Por 
conseguinte, esse conjunto de ações abre margem à instalação de uma linha de cuidado 
integral à criança cardiopata. 

 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Oximetria de Pulso. Cardiopatia Congênita. 

TITLE: Promotion of Health Education in relation to the Pulse Oximetry for health 

professionals in the metropolitan region of Natal maternity hospitals. 

Abstract 

 

Pulse oximetry is a screening test used for the detection of critical congenital heart 
diseases (CHD), regulated in Brazil since 2014. Due to the need for implementation in a 
national setting and the lack of published data on the health education (HE) process to 
healthcare professionals (HP) about this test, the study aimed to promote HE to HP in 
public maternity hospitals of Natal, in order to improve competencies in relation to the 
procedure. The prospective study, from August 2018 to July 2019, carried out theoretical-
practical training, using a form to evaluate knowledge of HP over the method, as well as 
the generation of information technology (IT) products. 131 professionals from 06 health 
institutions were trained. With the comparison between the pre and post-qualification 
forms, there was an important progression from 62.6% to 88.6%; the comparative 
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analysis of the average confidence level to assess the ability to apply the pulse oximetry 
in the work routine increased by 27.7%. In addition, there was a need to extend the 
educational process through IT, especially the AVASUS Platform. The promotion of HE 
to HP made it possible to maximize the knowledge about the procedure. Distance 
education products motivate further studies to evaluate their effectiveness in improving 
the skills related to this screening method. Therefore, this set of actions create new 
perspectives to the installation of a comprehensive care line for the cardiopathy 
childrens. 

 
 
Keywords: Health Education. Pulse Oximetry. Congenital Heart Disease. 

Introdução 

Seguindo a linha de raciocínio da evolução da sociedade, em meio às transformações 
socioculturais e políticas vividas em todo o mundo, surge o conceito de educação em 
saúde (ES), amplamente utilizado nos dias atuais, embasado no caráter transformador 
da educação e no enfoque mais integral e humanista da saúde. Nessa perspectiva, a 
ES é capaz de suprir lacunas, com um caráter mais promocional, preocupado com o 
meio em que o indivíduo está inserido, relacionando questões socioeconômicas e 
epidemiológicas aos índices de morbimortalidade das doenças (FEIO, 2015).   
 
No contexto de reformulação da ES, a educação permanente em saúde (EPS) - com 
suas diferentes estratégias de ensino, seja presencial ou a distância - busca alternativas 
aos problemas concretos do trabalho do profissional da área da saúde (PAS), de modo 
a privilegiar o processo laboral como eixo central da aprendizagem bem como enfatizar 
a criação de novos conhecimentos, a partir da discussão e análise conjuntas e 
participativas dos problemas reais, de suas causas e das implicações que as 
alternativas de solução têm na busca da transformação da prática de saúde (LUCAS, 
2019). 
 
O Teste do Coraçãozinho (TC), também conhecido como Oximetria de Pulso, é um 
exame de triagem neonatal indolor e não invasivo, disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS) desde 2014 (GADELHA, 2014), a fim de detectar cardiopatias congênitas 
(CC) críticas, a partir da aferição do nível de saturação de O2 (SpO2), por sensores 
acoplados ao membro superior direito e a um dos membros inferiores (ALMAWAZINI et 
al, 2017). 
 
O exame pode ser utilizado como triagem dessas patologias porque a maioria delas 
apresentam hipóxia, podendo permanecer até assintomáticas (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2017). Dessa forma, a avaliação da SpO2, que permanece alta em neonatos 
normais, é um indicativo interessante para diagnosticar um caso de CC crítica antes do 
surgimento de sintomas graves (AMSBAUGH, 2015), tendo em vista a necessidade de 
intervenção cirúrgica precoce, ainda no 1º ano de vida (OSTER, 2019). Contudo, estima-
se que 29,5% dos neonatos com CC são diagnosticados com mais de 03 dias após seu 
nascimento (PETERSON et al., 2014) e diagnósticos tardios, no extra-hospitalar, 
resultam em 30% de óbitos (OSTER, 2019). 
 
Apesar da importância e das melhorias trazidas por esse teste na linha de cuidado do 
recém-nascido, o exame não vem sendo executado rotineiramente de forma eficaz em 
todo o país, sobretudo por lacunas operacionais, seja pela falta de oxímetros neonatais 
ou pela carência de capacitação dos PAS (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO PARANÁ, 2017). 
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São evidentes as grandes dificuldades enfrentadas para a realização de uma 
assistência com resolutividade acerca das CC em muitas localidades brasileiras. É 
fundamental salientar que o fator menos desenvolvido no acompanhamento de 
processos de capacitação de PAS é o aspecto avaliativo, de modo a prejudicar a prática 
eminente do TC e a representar impacto negativo na qualidade dos serviços de saúde 
(PEDUZZI et al, 2009). Nesse cenário, a apropriação da EPS, com suas diferentes 
estratégias de ensino, torna-se base para transformar a prática dos PAS e aprimorar 
suas competências para ser compatível com o desenvolvimento de suas 
responsabilidades, melhorando consequentemente a assistência prestada aos usuários 
(PEDUZZI et al, 2009). 
 
Tendo em vista a carência de dados publicados na literatura científica acerca de um 
protocolo de ES para capacitação de PAS para a aplicação do TC, além da necessidade 
de implementação sistemática desse teste na rotina de trabalho das instituições, 
cumprindo-se integralmente a Portaria nº 20 de 2014, o trabalho teve como objetivos a 
promoção da educação em saúde relativa ao TC para os PAS nas maternidades 
públicas da Grande Natal, no estado do Rio Grande do Norte (RN), além da 
potencialização do fluxo de ES para a realização do TC como rotina de triagem bem 
como a atualização técnico-científica e a replicação dos conhecimentos adquiridos. 
 
Metodologia 
 

Estudo prospectivo realizado na Grande Natal no período de agosto de 2018 a julho de 
2019, baseado na promoção da educação em saúde aos PAS por meio de capacitações 
nas maternidades e da utilização de tecnologias de informação (TI) em saúde, tendo em 
vista a carência de informações acerca de um modelo de implementação do TC por 
meio de um processo educacional ofertado aos PAS, de modo a fundamentar os 
objetivos de ofertar aptidões para os PAS no tocante à execução do TC e à 
disseminação de informações sobre o teste, bem como avaliar a eficácia do processo 
de ensino promovido pela equipe do TC quanto às capacitações promovidas e quanto 
à sistematização de um fluxo otimizado de realização desse teste de triagem. 

Em termos de capacitação, fundamentou-se em exposição dialogada com recurso de 
mídia audiovisual, seguida de simulação em manequins quanto ao uso do oxímetro e 
de posterior demonstração da técnica em neonatos presentes nas instituições. As 
capacitações vislumbravam 10 maternidades públicas, pertencentes à Unidade 
Regional de Saúde Pública (URSAP) da Grande Natal, e são as seguintes: 

• Natal - Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC); Maternidade Dr. Araken 
Irerê Pinto; Maternidade de Felipe Camarão; Maternidade Leide Morais; Hospital 
Dr. José Pedro Bezerra; Hospital Central Coronel Pedro Germano; 

• Parnamirim - Maternidade Divino Amor; 
• Macaíba - Hospital Alfredo Mesquita Filho; 
• Extremoz - Hospital Maternidade Presidente Café Filho; 
• São Gonçalo do Amarante - Hospital Maternidade Belarmina. 

Pela presença de poucos estudos com metodologia semelhante publicados até o 
momento, não havendo ainda - como consequência - um questionário validado para 
avaliar o processo educacional ofertado aos PAS acerca do TC, os pesquisadores 
elaboraram um formulário de coleta de dados próprio (vide Anexo 01), a fim de analisar 
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a apreensão de conhecimentos inerentes à realização do TC, sendo contidas nele as 
seguintes variáveis: local e data de realização da capacitação; nome, idade e formação 
do PAS; questões para mensurar o conhecimento geral sobre o TC; além da atribuição 
de nível de confiança relativo à aptidão do PAS para aplicação do TC na rotina de 
trabalho, a partir de adaptação de escala Likert (LIKERT, 1932). Com consentimento 
dos PAS, houve a coleta de dados por meio da aplicação do formulário, pré e pós-
capacitação, contendo as mesmas variáveis em ambos os momentos. 

Após a aplicação dos formulários, houve tabulação de dados, em Plataforma Excell, 
programação por meio da linhagem denominada Python, com análise pela Biblioteca 
Pandas. 

Além desse produto para educação em saúde nas capacitações, houve também 
distribuição de folder educativo sobre o TC (vide Figura 01 - Anexo 02), elaborado 
diretamente para os PAS para ES, além de fornecimento via e-mail 
(testedocoracaozinhoufrn@gmail.com) de conteúdo teórico para atualização técnico-
científica, fluxograma elaborado para orientar a realização do procedimento (vide Figura 
02 - Anexo 03) e formulário avaliativo sobre a intervenção realizada, para otimizar o 
processo de ES. 

Nessa organização, foram também inseridos discentes - futuros profissionais - como 
instrutores, estando aptos após processo de ES a auxiliar no fluxo de ensino aos PAS 
e na busca pela implementação do TC nos serviços. Os futuros PAS desenvolveram 
habilidades de liderança, comunicação e organização, podendo aprimorá-las ao longo 
de sua formação. 

A divisão em etapas possuiu o objetivo de levar o capacitando ao processo de 
construção do conhecimento. O conceito do construtivismo aplica-se à ES por meio da 
integração das práticas de ensino com as vivências do profissional. Logo, a cada etapa 
o PAS foi incentivado a refletir sobre sua atuação e sobre a importância do que foi visto 
para a execução da etapa seguinte. Assim, é gerada uma interdependência entre as 
fases do processo, refletindo a necessidade de se adotar as novas práticas 
apresentadas, para impactar substancialmente a assistência à saúde. 

O processo de ensino tomou como base a EPS, com uma educação longitudinal, 
principalmente a partir da aplicação de formulários para os profissionais - para solidificar 
uma logística de acompanhamento contínuo e estruturado dos serviços de saúde 
atingidos, as maternidades públicas integradas ao projeto - e da distribuição do material 
didático complementar para promover educação continuada, com objetivo de promover 
ES com qualidade e multiplicar o conhecimento acerca do TC para os demais 
profissionais que tenham contato apenas com o material didático e com os colegas de 
trabalho capacitados. 

Com base em dados preliminares do grupo de pesquisa, foi vista a necessidade de se 
ampliar as intervenções que buscam a capacitação dos PAS acerca da realização do 
TC (SOUZA et al., 2018). Devido à expansão do acesso à Internet e ao baixo custo 
associado, como uma possibilidade de superar barreiras geográficas e de amplificar a 
democratização do acesso educacional, um grande impulso nesse processo foi o 
envolvimento de TI, sobretudo sob a modalidade de educação a distância (EaD), como 
estratégia inovadora potencial para o fluxo da EPS, facilitadora de aprendizagem e 
multiplicadora do ensino. Além do uso das redes sociais, a exemplo do Instagram, foi 
firmada a construção de um curso, de grande valor para os profissionais e para os 
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serviços de saúde, em elaboração em parceria com a equipe da Secretaria de Educação 
a Distância (SEDIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com um 
bloco de aulas temáticas sobre o TC, relativamente a conceitos em anatomia e fisiologia 
do sistema cardiovascular no feto e no recém-nascido; ao conhecimento acerca das CC 
críticas, seu espectro clínico e epidemiologia; à fundamentação da triagem neonatal; e 
à definição, importância, realização, interpretação e conduta referentes ao TC. 

 
Resultados e Discussões 

 

Realizado estudo prospectivo, no período de agosto de 2018 a julho de 2019, com 131 
PAS, de 06 instituições de saúde, nas quais houve promoção da ES aos PAS por meio 
das capacitações teórico-práticas para aprimorar aptidões para realização do TC na 
rotina de trabalho. Em relação aos dados preliminares (SOUZA et al., 2018), nesse 
período houve avanço para as instituições referentes a Parnamirim e a Macaíba, 
também pertencentes à URSAP da Grande Natal. 

No período de agosto a dezembro de 2018, as capacitações do TC contemplaram 41 
PAS, sendo 13 da Maternidade Divino Amor (Parnamirim) e 28 do Hospital Alfredo 
Mesquita Filho (Macaíba). Durante o período de janeiro a julho de 2019, foram 
capacitados 90 profissionais das seguintes instituições: Maternidade Escola Januário 
Cicco (MEJC) - 02 PAS, Maternidade Divino Amor - 03 PAS, Hospital Central Coronel 
Pedro Germano - 09 PAS, Maternidade Leide Morais - 15 PAS, Maternidade Araken 
Irerê Pinto - 27 PAS, Hospital Alfredo Mesquita Filho - 34 PAS. Os instrutores e futuros 
profissionais foram fundamentais na realização das intervenções, tendo em vista a 
necessidade de apoio técnico e logístico para direcionar os capacitandos. 

Feita revisão da literatura ampla visando identificar estudos que envolvessem um 
protocolo de ES aos PAS acerca da oximetria de pulso na rotina de trabalho, a fim de 
atualizar o conhecimento técnico-científico e aprimorar habilidades dos profissionais 
para aplicação ainda mais resolutiva desse procedimento. A procura dos artigos foi 
realizada no período compreendido entre agosto de 2018 e julho de 2019, utilizando-se 
o Portal Periódicos CAPES, os portais da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, 
as bases de dados UpToDate, Cochrane Library bem como Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO). Para a busca avançada, foram utilizados os seguintes descritores: 
“pulse oximetry” AND “health education”. As publicações foram selecionadas 
previamente pela leitura dos títulos e dos resumos, restando um número de 05 artigos 
que correspondiam de certa forma à temática suscitada. 

Nesse contexto, tendo em vista não haver uma base teórica publicada até o momento, 
consolidada e com validade externa suficiente para estruturar o processo educacional 
objetivado, sem - consequentemente - um questionário adaptado para a língua 
portuguesa, houve construção e aplicação de um formulário de coleta de dados para 
levantar conhecimentos dos PAS sobre o TC, sendo aprimorado ao longo do tempo. 

Comparativamente, o número de instituições e de PAS envolvidos neste modelo de ES 
sobre a oximetria de pulso foi semelhante ao trabalhado no modelo “Nurse Champion” 
aplicado no Texas, nos Estados Unidos, um dos locais de maior avanço em termos de 
implementação do TC como rastreio universal de CC críticas (FARNER et al., 2014). Na 
avaliação comparativa dos formulários pré e pós-processo de ES, relativamente ao 
número de acertos (vide Tabela 01 - Anexo 04), houve progressão substancial no pós-
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teste, sendo fundamental analisar a melhora importante nas questões tidas como 
essenciais à aplicação do teste e ao seu devido direcionamento: o tempo preconizado 
para realizar o teste (de 78,5% de acertos para 97,9%), os locais corretos de aferição 
(de 73,6% para 99,5) e a conduta a ser tomada após a sua realização (de 33,1 para 
71,7%). A média do conhecimento contabilizando todas as questões foi de 62,6% 
previamente ao treinamento, evoluindo para 88,6% no pós-treinamento, 
correspondendo a resultados demonstrados em outros estudos, a exemplo do avanço 
da média de 71% para 92,5% no Texas (GUILLORY et al., 2017) e de 76% para 92% 
em Nova Iorque (GARG; ARORA; HAND, 2016). 

A abordagem dessas questões, a posteriori, pode viabilizar a melhora constante nas 
taxas gerais de rastreamento, como já foi visto, ainda de forma inicial, nesses estudos. 
Dessa forma, insere-se na ótica de uma implementação bem sucedida, a qual requer 
uma abordagem educacional de base, com o treinamento adequado também incluindo 
as bases teóricas dos procedimentos de triagem, da interpretação dos resultados e da 
resposta apropriada para neonatos com rastreio falho/alterado (OSTER et al., 2016). 

A avaliação comparativa pré e pós-teste do nível de confiança para avaliar aptidão para 
aplicação do TC na rotina de trabalho (vide Tabela 02 - Anexo 05) demonstrou redução 
muito representativa do menor nível a ser atribuído (1 = sem confiança): de 10 PAS que 
atribuíram o valor no momento prévio para 1 no pós-intervenção, representando 90% 
de diminuição. Em relação ao maior nível (5 = muito confiante), houve evolução de 14 
PAS (16,9% das respostas) para 51 (61,5%), sendo um aumento de 264,3%. Somando-
se os valores relativos à maior segurança para realização do procedimento, ou seja, a 
atribuição de 4 e 5, o resultado passou de 50,7% para 88% dos respondentes. 

Ainda em relação à análise comparativa pré e pós do nível de confiança, em termos de 
média (vide Tabela 03 - Anexo 06), houve aumento de 27,7% (pré = 3,6; pós = 4,6), 
tendo a confiança entre os PAS - representada em porcentagem, sendo 5 equivalente 
a 100% - aumentado de 72% para 92%, uma evolução bem inferior à demonstrada em 
Ashish Garg, Arora e Hand (2016), na qual o valor foi de 38% para 95% após a 
intervenção. Essa diferença 

possivelmente teria relação com os respondentes, no estudo de 2016, serem residentes 
de pediatria, sem ainda estarem habituados com a regulamentação relativamente 
recente da triagem de CC críticas e sem se sentirem realmente aptos à rotina de 
trabalho. 

Sob esse raciocínio, afirmou-se a essencialidade de uma educação oportuna e 
sistemática ofertada aos PAS após a introdução de novas diretrizes para sua correta 
execução, tendo em vista que intervenções educativas se relacionam fortemente com o 
avanço da conscientização, do conhecimento e da confiança teórico-prática sobre novas 
políticas, adentrando o contexto do TC (GARG; ARORA; HAND, 2016). 

Em meio à ES por meio das capacitações, variados foram os produtos educativos 
gerados, como a execução e apresentação de slides, folders, banners, fluxogramas e 
material didático próprio para serem utilizados durante e após as capacitações, de forma 
a maximizar os recursos estratégicos de EPS e multiplicar o conhecimento acerca do 
TC para os demais profissionais que tenham contato apenas com os materiais e com 
os colegas de trabalho capacitados, visando a um maior poder de satisfação, adequação 
e resolução das ações e dos serviços propostos às necessidades de saúde (FARIAS et 
al., 2017). 
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A fundamentalidade do aporte teórico e da abordagem do estudo se alicerçou nos 
pilares da EPS, com construção e fortalecimento de conhecimentos sob a luz de um 
processo educativo que adotou a problematização da prática, sendo um dos seus 
princípios a aprendizagem significativa (LUCAS, 2019). Permitiu-se ao profissional 
manter ou potencializar suas aptidões, para que seja compatível ao desenvolvimento de 
suas responsabilidades, na perspectiva de transformação de sua prática. Dessa forma, 
houve otimização do aprendizado, pois as considerações teórico-práticas realizadas 
embasaram o conhecimento e explicaram a necessidade de se aplicar a técnica 
corretamente; ademais, possibilitou a geração de multiplicadores do conhecimento, de 
maneira a aprimorar a rotina neonatal do serviço. 

Mesmo sem a estrutura metodológica deste estudo, a partir de dados prévios do grupo 
de pesquisa, foi se estabelecendo a lógica de amplificação desse processo educacional 
aos PAS sobre o TC (SOUZA et al., 2018). Nessa apreensão, o cenário de TI, sob a 
ótica da EaD, ganhou forças diante da facilidade e comodidade de acesso, permitindo 
alcançar um elevado número de pessoas, e do baixo custo, ampliando assim as 
oportunidades para aqueles que estão limitados por tempo e/ou espaço insuficiente 
(FARIAS et al., 2017). 

Como produto educativo mais valoroso aos PAS, além do fortalecimento do uso da rede 
social Instagram, o curso de capacitação on-line - via Plataforma AVASUS - com um 
bloco de aulas temáticas sobre conhecimentos inerentes ao TC, em processo de 
elaboração e finalização juntamente à equipe da SEDIS-UFRN, representou mais um 
recurso de construção de aprendizagem significativa para estímulo de raciocínio crítico 
e de protagonismo dos participantes, promissor para corroborar o aumento significativo 
de conhecimento nos testes relativos ao TC e a melhora na documentação correta do 
exame, dados encontrados em Ryan et al. (2014). A posteriori, novos estudos poderão 
mensurar a eficácia e viabilidade desse processo de EaD na manutenção de um 
programa de capacitação permanente dos PAS, aliado sempre às necessidades de 
aprendizagem para transformar as práticas em saúde, no contexto da EPS (FARIAS et 
al., 2017). 

Como limitações do estudo, ao testar diversas estratégias para a adequação dos 
serviços às novas diretrizes, a fim de encontrar uma que tenha êxito pleno na 
incorporação efetiva do TC na triagem neonatal, foram encontradas, nesse contexto, as 
seguintes: adesão insuficiente dos profissionais, sobretudo pela dificuldade de negociar 
o horário de sua liberação pelo serviço para a capacitação; conhecimento e atualização 
técnico-científica insuficientes em relação às novas políticas e às portarias do Ministério 
da Saúde; desmotivação dos profissionais em realizar o procedimento, também pela 
carga já extensa de atividades na rotina de trabalho; carência de insumos, 
equipamentos e infraestrutura necessários nas instituições; falta de um fluxograma 
explicativo sobre o passo a passo do TC da aplicação à conduta após a interpretação 
dos resultados, sobretudo no que se refere ao encaminhamento dos neonatos com 
resultado alterado para realização de ecocardiograma e avaliação cardiológica. Após a 
intervenção educativa, apesar de a iniciativa ser aprovada e bem avaliada entre os 
participantes, as dificuldades estruturais prejudicaram a motivação em realizar o teste e 
reforçar sua implementação realmente universal na rotina do serviço. 

Endossam também o cenário as insuficientes parcerias a fim de incentivar e facilitar a 
expansão do processo de ES, além da carência de informações por parte dos usuários 
do sistema de saúde a respeito da existência e da importância da aplicação do exame 
para a saúde do bebê, implicando em menor cobrança por parte de quem poderia ser 
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agente ativo no fluxo do protocolo de implementação efetiva do TC nas instituições de 
saúde. 

Durante o período compreendido entre agosto de 2018 e julho de 2019, 04 instituições 
apresentaram entraves logísticos, de forma a não participarem da composição dos 
resultados: Hospital Dr. José Pedro Bezerra; Maternidade de Felipe Camarão; Hospital 
Maternidade Belarmina; Hospital Maternidade Presidente Café Filho, devido à não 
marcação; reforma da unidade e incapacidade de receber a equipe para realizar a 
intervenção; mudança no fluxo de atendimento e substituição de maternidade por centro 
de ginecologia e obstetrícia. Dessa maneira, de modo geral, houve defasagem no 
processo de ES aos PAS. 

Embora ainda existam desafios a serem superados, a EPS configurou-se como um 
instrumento de auxílio na otimização dos processos de trabalho em saúde, com a busca 
por alternativas para aprimorar competências para realização otimizada do TC. 
Identificou-se a necessidade de mais instruções aos PAS acerca do protocolo de 
triagem de CC críticas, sobretudo para amplificar a eficácia na realização desse rastreio, 
sendo possível somente com um processo educacional bem estruturado, de modo a 
inserir também os recursos de TI, sob a modalidade EaD, como complemento e 
possibilidade educacional para o desenvolvimento contínuo de PAS. Desse modo, 
ressalta-se a importância dos resultados obtidos para o amadurecimento do sistema de 
triagem neonatal no estado do RN, aspirando grande contribuição na linha de cuidado 
materno-fetal, com a atuação de diversos públicos nesse processo, de modo a gerar 
múltiplas contribuições. 

 
Conclusão 

 
O processo educacional aos PAS nas maternidades públicas da Grande Natal a fim de 
aprimorar aptidões para a aplicação do TC bem como fomentar a atualização técnico-
científica acerca desse teste demonstrou ser um método eficaz para promover 
qualificação das ações de saúde, de forma vinculada às necessidades reais de saúde, 
levando em consideração que a EPS é a premissa para garantir a melhoria das 
instituições. A promoção de ES aos PAS - por meio das capacitações e dos produtos 
educativos gerados - possibilitou maximização do conhecimento e da segurança de 
suas competências no tocante ao procedimento. 
 
Partindo-se de Souza et. al (2018) e dos resultados deste estudo, foi possível observar 
a relevância das TI como potencializadoras do cenário da EPS relativamente à oximetria 
de pulso, surgindo como ferramentas inovadoras as quais podem favorecer o processo 
de ensino-aprendizagem, além de gerar módulos de educação replicáveis para 
complementar o processo de implementação da triagem de CC críticas com 
monitoramento educacional contínuo (RYAN et al., 2014), a exemplo do curso a partir 
da Plataforma AVASUS. 
 
Apesar dos diversos desafios, o estudo já traz à tona resultados que fomentam a 
essencialidade do preparo técnico dos profissionais referente à assistência neonatal, 
além da produção e disponibilização de materiais potencializadores de uma educação 
permanente e transformadora do cenário de saúde, destacando a adequação das 
instituições atingidas para a implementação universal efetiva do teste na rotina das 
maternidades de Natal e para a otimização da rede de atenção aos neonatos com CC. 
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Torna-se fundamental recomendar estudos multicêntricos para avaliar, nos locais de 
adoção dessas diretrizes sobre o TC, os programas educacionais de treinamento, a fim 
de mensurar o impacto a longo prazo na prática profissional dos serviços, além de 
propor aperfeiçoamento contínuo. No Brasil, seria importante a regulamentação, assim 
como sugerida em estudo-piloto no território americano (GUILLORY et al., 2017), de um 
“kit implementação” para minimizar as dificuldades em locais que não dispõem 
prontamente de recursos para implementar a triagem. Relativamente aos produtos de 
EaD, esses recursos motivam novos estudos para avaliar sua eficácia no 
aprimoramento de aptidões relativas ao TC, também em comparação à ES presencial. 
O passo a passo na íntegra do processo educacional tido por este grupo de pesquisa 
ao longo dos anos, também servindo de base para estudos a posteriori, está em fase 
de elaboração para publicação ao final do presente ano, com vistas à potencialização 
do fluxo de ES para a realização do TC como rotina de triagem. 
 
Esse conjunto de ações - inserido na ótica da busca por um programa sustentável de 
rastreamento da oximetria de pulso - abre margem à instalação de uma linha de cuidado 
integral à criança cardiopata e à organização da assistência neonatal, de modo a 
impactar futura e positivamente na redução dos índices de mortalidade neonatal por CC. 
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ANEXO 01 - Formulário de coleta de dados, a fim de analisar a apreensão dos 
Profissionais da Área da Saúde (PAS) acerca de conhecimentos inerentes à realização 
do Teste do Coraçãozinho (TC). 
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ANEXO 01 - Formulário de coleta de dados, a fim de analisar a apreensão dos 
Profissionais da Área da Saúde (PAS) acerca de conhecimentos inerentes à realização 
do Teste do Coraçãozinho (TC). 
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ANEXO 02 - Folder educativo sobre o TC, elaborado diretamente para os Profissionais 
da Área de Saúde (PAS) para fomentar o processo de Educação em Saúde (ES). 
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ANEXO 02 - Folder educativo sobre o TC, elaborado diretamente para os Profissionais 
da Área de Saúde (PAS) para fomentar o processo de Educação em Saúde (ES). 
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ANEXO 03 - Fluxograma elaborado para orientar a realização do procedimento e a 
conduta após a interpretação dos resultados. 
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Tabela 01: Avaliação pré e pós-teste dos Profissionais da Área da Saúde (PAS), no 
período de janeiro de 2019 a julho de 2019, para mensurar a apreensão de conteúdos 
inerentes ao Teste do Coraçãozinho (TC) a partir do processo de educação em saúde 
(ES). 
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Tabela 02: Avaliação pré e pós-teste dos Profissionais da Área da Saúde (PAS), no 
período de janeiro de 2019 a julho de 2019 - relativa ao nível de confiança para aplicação 
do Teste do Coraçãozinho (TC) atribuído a partir de adaptação de escala Likert. 

 

 

Tabela 03: Avaliação pré e pós-teste dos Profissionais da Área da Saúde (PAS), no 
período de janeiro de 2019 a julho de 2019, relativa à média do nível de confiança por 
instituição e total em relação à aptidão para aplicação do Teste do Coraçãozinho (TC). 
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TÍTULO: Efetividade da terapia vocal na disfonia comportamental 

Resumo 

A disfonia é uma alteração vocal que afeta a comunicação e a qualidade de vida. A 
grande parcela de disfonias tem origem no comportamento vocal inapropriado, podendo 
causar lesões benignas,que acarretam desordens na produção vocal.São necessários 
estudos avaliando a efetividade dos modelos de intervenção terapêutica na voz dos 
indivíduos com disfonias comportamentais. Dentre as ferramentas mais acessíveis para 
verificar este aspecto estão os questionários de autoavaliação. Deste modo,o objetivo 
deste trabalho foi identificar os efeitos da terapia vocal com tubo flexível na água na 
qualidade de vida de indivíduos com disfonia comportamental.Até o momento sete 
mulheres entre 18 e 56 anos com diagnóstico de disfonia comportamental.Todas 
responderam ao questionário de Qualidade de Vida relacionada à Voz (QVV) antes e 
após a terapia fonoaudiológica com a fonação em tubo flexível na água. Os escores das 
respostas dos questionários foram tabulados e a comparação entre os momentos pré e 
pós terapia foi realizada de maneira descritiva devido ao tamanho limitado da amostra. 
Os resultados demonstraram melhora nos escores do QVV após a terapia em cinco das 
sete pacientes.Houve piora em uma paciente e ausência de mudanças significativas em 
outra. Desta forma conclui-se que a terapia fonoaudiológica com a utilização de tubo 
flexível na água tem potencial de melhorar os aspectos de qualidade de vida relacionada 
a voz, entretanto estudos com maior número de participante devem ser realizados. 
 
Palavras-chave: Disfonia. Qualidade de vida . Voz . Autoavaliação. 

TITLE: Effectiveness of vocal therapy in behavioral dysphonia 

Abstract 

 

Dysphonia is a vocal disorder that affects communication and quality of life. The large 
proportion of dysphonia originates from inappropriate vocal behavior and can cause 
benign lesions that lead to disorders in vocal production. Studies are needed to evaluate 
the effectiveness of therapeutic intervention models in the voice of individuals with 
behavioral dysphonia. Among the most accessible tools for verifying this aspect are self-
assessment questionnaires. Thus, the objective of this study was to identify the effects 
of water-tube vocal therapy on the quality of life of individuals with behavioral dysphonia. 
To date, seven women between 18 and 56 years old were diagnosed with behavioral 
dysphonia. Voice-related Quality of Life (QOL) before and after speech therapy with 
water-tube phonation. Questionnaire response scores were tabulated and the 
comparison between pre and post therapy moments was performed descriptively due to 
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the limited sample size. Results showed improved QoL scores after therapy in five of 
seven patients. There was worsening in one patient and no significant changes in 
another. Thus, it is concluded that speech therapy with the use of flexible tubing in water 
has the potential to improve aspects of voice-related quality of life, however studies with 
a larger number of participants should be performed. 

 
 
Keywords: Dysphonia. Quality of life . Voice Self-evaluation. 

Introdução 

O termo disfonia é utilizado para definir uma alteração vocal que impede a produção 
natural da voz, limitando a transmissão da mensagem verbal e emocional (BEHLAU; 
PONTES, 1995; BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Tal alteração pode interferir na 
qualidade de vida do indivíduo e restringir suas atividades sociais e laborais (GARTNER-
SCHIMIT et al., 2015; PEDROSA et al., 2015; TEIXEIRA; BEHLAU, 2015). 

A literatura é variada no que se refere a classificação das disfonias, sendo o método 
baseado na etiologia da alteração (funcional, organofuncional e orgânica) o mais 
utilizado no Brasil (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Segundo os autores, as 
disfonias organofuncionais são aquelas nas quais a função vocal inadequada leva ao 
aparecimento de lesões benignas nas pregas vocais. Dentre as alterações 
organofuncionais, as lesões mais descritas são os nódulos de prega vocal e os pólipos 
(BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Os primeiros são largamente estudados quanto 
aos tipos de intervenção fonoaudiológica (SILVÉRIO et al., 2015; FU, THEODOROS; 
WARD, 2015; SIQUEIRA, 2016). Já com relação aos pólipos, os estudos utilizando 
tratamento vocal para melhora dos parâmetros de qualidade de voz e reabsorção da 
lesão são mais recentes (SE LEE et al., 2017). 

É escassa na fonoaudiologia a realização de ensaios clínicos controlados para 
comprovar a eficácia dos métodos terapêuticos, já que este desenho de estudo 
necessita de um rigor metodológico difícil de ser alcançado quando o tratamento envolve 
o processo terapêutico, que está sujeito à interferência tanto do terapeuta quanto do 
paciente. Entretanto, já existem pesquisas com evidência científica, comprovando que 
a intervenção fonoaudiológica é eficaz no tratamento das disfonias relacionadas ao 
comportamento vocal inadequado (GARTNER-SCHIMIT et al., 2015; PEDROSA et al., 
2015; FU; THEODOROS; WARD, 2015; TEIXEIRA; BEHLAU, 2015; SIQUEIRA, 2016). 
Algumas abordagens terapêuticas se utilizam de técnicas variadas dentro de uma 
mesma sessão, aplicando exercícios pensados de acordo com a fisiologia da fonação e 
a alteração apresentada (ZIEGLER et al., 2014; GARTNER-SCHIMIT et al., 2015; 
PEDROSA, 2015). Dentre elas destacam-se os Exercícios de Trato Vocal Semiocluído 
(ETVSO), que têm objetivo de promover expansão do trato vocal, estabilidade na 
emissão e redução na interferência supraglótica (BEHLAU, 2010). Uma das variações 
deste tipo de exercícios são os que utilizam tubos de diferentes materiais e dimensões 
com uma das extremidades imersa em água de maneira que a produção de bolhas 
resultantes da fonação são refletidas na glote, criando um efeito de ressonância 
retroflexa (SIMBERG; LAINE, 2007). 

A técnica do Lax Vox ou fonação em tubo flexível na água é uma das modalidades de 
ETSVO na qual são utilizados de tubos de silicone e a fonação é feita com uma das 
extremidades do tubo dentro de uma garrafa pet com cerca de 2/3 de água. A literatura 
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sugere que a realização deste tipo de exercício promova melhora vocal nos indivíduos 
com diferentes tipos de disfonia, favorecendo uma fonação mais equilibrada, com ampla 
vibração de mucosa e relaxamento das estruturas laríngeas, o que pode promover a 
reabsorção das lesões benignas. 

Desta forma, são necessários estudos que permitam investigar quais técnicas trazem 
maior benefício nos aspectos laríngeos, na qualidade vocal e consequentemente na 
qualidade de vida dos indivíduos que apresentam disfonias. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi de identificar os efeitos da terapia vocal com tubo flexível na água na 
qualidade de vida de indivíduos com disfonia comportamental. 

 
Metodologia 
 

Este é um estudo transversal de intervenção no formato de relato de casos, realizado 
nas dependências da Clínica escola de Fonoaudiologia da UFRN. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição – CEP (CAAE: 84589517.3.0000.5292, 
com parecer de número 2.631.081). Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) após receber as devidas orientações quanto 
aos procedimentos realizados, fornecendo concordância expressa. 

Em relação aos critérios para inclusão no estudo, estes foram: apresentar idade superior 
a 18; condições gerais de saúde estável; queixas vocais relacionadas ao abuso ou uso 
inadequado. Quanto aos critérios de exclusão, estes foram: relatar problemas 
neurológicos centrais ou periféricos; ter realizado cirurgia laríngea ou terapia 
fonoaudiológica prévia; fumar ou estar sem fumar há menos de cinco anos. 

Até o presente momento doze mulheres foram convidadas a participar deste estudo, 
tendo passado por avaliação fonoaudiológica prévia para confirmação dos critérios de 
inclusão e exclusão e para coleta de dados pré e pós intervenção. Porém apenas sete 
pacientes compareceram às sessões de terapia fonoaudiológica e completaram a 
avaliação pós. A idade das participantes variou de 32 a 56 anos. 

Os procedimentos de avaliação foram realizados uma semana antes do início do 
tratamento (Pré) até uma semana após o término do mesmo (Pós). A avaliação 
fonoaudiológica constou de entrevista inicial de forma dirigida para identificar os fatores 
de inclusão ou exclusão e aplicação de questionário de autoavaliação de Qualidade de 
Vida em Voz (QVV), validado no Brasil (GASPARINI; BEHLAU, 2009). O questionário é 
uma ferramenta para avaliar percepção dos indivíduos quanto ao impacto da voz sobre 
sua qualidade de vida, além de auxiliar no acompanhamento da evolução do 
atendimento clínico. O protocolo é breve e composto por dez questões, dividido em 
domínio físico (itens 1,2,3,6,7,9) e sócio-emocional (itens 4,5,8,10), fornecendo valores 
tanto dos dois domínios separadamente quanto da pontuação total do questionário. O 
intuito é avaliar os possíveis problemas vocais e seus impactos na vida dos pacientes. 
As respostas ao questionário são graduadas de um a cinco, e devem ser respondidas 
considerando “quanto isto é um problema”. O valor um representa “não é um problema”; 
dois representa “é um problema pequeno”; três representa “é um problema 
moderado/médio”; quatro representa “é um grande problema”; cinco representa “é um 
problema muito grande”. O cálculo para o escore final é feito a partir da fórmula 
específica fornecida pelo instrumento, que transforma o valor de cada escore (físico, 
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socioemocional e total) em porcentagem. Quanto maior o valor total obtido pelas 
respostas no protocolo, maior a qualidade de vida do indivíduo com a disfonia. 

O tratamento fonoaudiológico foi aplicado pelo pesquisador discente, cego em relação 
aos procedimentos de avaliação e que realizou com o coordenador do projeto encontros 
de treinamento da metodologia de exercícios a ser aplicada. Após, o discente do curso 
de fonoaudiologia estar apto a aplicar os procedimentos da terapia fonoaudiológica, esta 
foi realizada com frequência de uma vez por semana, duração de uma hora, por seis 
semanas. 

Quanto à metodologia utilizada na terapia vocal, os exercícios vocais foram feitos com 
fonação dentro de um tubo de silicone de 35cm de comprimento e 9-12mm de diâmetro 
(Lax Vox) colocado na boca, entre ou em frente aos dentes incisivos e acima da língua, 
que deveria estar relaxada e poderia tocar levemente o tubo, sem ocluí-lo, com a 
extremidade oposta mergulhada dentro da garrafa pet de água com capacidade de 
500ml de líquido, preenchida com 2/3 de sua capacidade de água. O tubo deveria ser 
imerso no líquido na profundidade de cerca de quatro centímetros e o participante 
deveria inspirar o ar pelo nariz e durante o momento da fonação produzir som 
semelhante a um “u" ou “v” (DENIZUGLU; SIHVO, 2010). 

Foram feitos primeiramente dois minutos do exercício com fonação sustentada em 
frequência vocal habitual, seguidos de dois minutos de descanso ativo e mais dois 
minutos da mesma atividade; em seguida o paciente realizava da mesma maneira dois 
minutos de exercício, porém na frequência vocal mais aguda possível, seguido de 
descanso ativo e retorno ao mesmo exercício; por subsequente eram realizados dois 
minutos de emissão na frequência vocal mais grave possível seguida de dois minutos 
de descanso ativo e mais dois minutos de exercício; após era solicitada a emissão no 
canudo glissando da frequência mais grave para a mais aguda, repetindo até totalizar 
dois minutos de exercício, dois minutos de descanso ativo e mais dois minutos de 
exercício; ao final da sessão terapêutica eram solicitadas emissões em Tempo Máximo 
de Fonação reproduzindo as frequências solicitadas pela terapeuta, referentes às notas 
ré, mi, fa, sol pertencentes à terceira oitava de um piano. A série toda de exercícios era 
realizada mais uma vez, totalizando duas sequências de exercícios vocais. Após a 
segunda semana de atendimento os sujeitos do presente estudo foram orientados a 
realizar os exercícios também em casa, dessa forma foram repassados exercícios aos 
quais eles já realizavam de forma eficiente. 

Com relação às pacientes que não conseguiram realizar a emissão em TMF 
reproduzindo as notas musicais, uma vez que não possuíam domínio para reprodução 
de tais notas, este foi substituído pela emissão em TMF na frequência habitual. Todas 
as emissões foram realizadas com a fonação dentro do tubo Lax Vox, imerso em água. 
O participante realizava pausas para descanso e ingestão de água quantas vezes 
necessário. Após a finalização do processo terapêutico e realização de nova avaliação 
fonoaudiológica, os dados foram analisados de forma descritiva, quantificando diferença 
entre os dois momentos avaliativos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Este estudo é uma análise dos efeitos da terapia vocal com tubo flexível na água, na 
autoavaliação da qualidade de vida relacionada à voz (QVV). Foram extraídos os 
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valores dos escores físico, emocional e total antes e após a terapia fonoaudiológica 
utilizando tubo de ressonância na água, em sete pacientes. Estas apresentavam queixa 
vocal relacionada ao uso intenso da voz e diagnóstico otorrinolaringológico de disfonia 
comportamental, com presença de lesões laríngeas (nódulos de pregas vocais). 

Os escores do protocolo QVV, foram tabulados (Tabela 1), porém não foi realizada 
análise estatística devido ao número reduzido da amostra. De forma geral houve 
melhora em todos os escores do questionário após a terapia vocal. Duas pacientes 
obtiveram piora, sendo que uma delas foi de um ponto no escore físico, o que pode ser 
considerado como sem modificações relevantes após a terapia, e a outra demonstrou 
piora em todos os escores. 

Pesquisas têm demonstrado a importância da análise de protocolos de autoavaliação 
nos momentos de pré e pós terapia para um melhor reconhecimento da evolução do 
atendimento, especialmente do ponto de vista do paciente, já que a fonoterapia é um 
método de intervenção comportamental. 

Estudos avaliando o efeito da terapia vocal nas disfonias comportamentais obtiveram 
resultados de melhora nos escores do QVV após a intervenção (OLIVEIRA, 2013; 
PEDROSA et al., 2015; RIBEIRO et al., 2017) e da mesma forma alguns métodos de 
intervenção mostraram melhora na autopercepção do paciente, porém utilizando outros 
protocolos de autoavaliação (WATTS et al., 2015; CAVALCANTI et al., 2018). 

Além disso, um estudo comparando a terapia fonoaudiológica direta, ou seja, com a 
realização de exercícios vocais, com a indireta que envolve apenas encontros de 
orientação sobre cuidados com a voz, demonstrou a superioridade da terapia vocal 
direta na autopercepção dos indivíduos com disfonia comportamental (RODRÍGUES-
PARRA; ADRIÁN; CASADO, 2011). Desta forma, sabe-se que independentemente do 
efeito benéfico produzido apenas pelo comparecimento do paciente à terapia 
fonoaudiológica, a intervenção vocal com exercícios vocais diretos tem maior propensão 
de melhora na percepção do paciente. 

Ainda assim, é importante ressaltar que nesta amostra de pacientes houve piora nos 
valores do questionário em dois casos. Acredita-se que tal piora tenha relação com a 
melhor percepção do paciente em relação aos impactos da disfonia na sua vida. Tal 
aspecto é citado no estudo de Leite et al (2018), em que os profissionais de voz que já 
passaram por atendimento fonoaudiológico tiveram piora na autoavaliação vocal no 
QVV e instrumento Índice de Desvantagem Vocal (IDV), já que eles passavam a ter 
maior consciência do seu problema vocal. 

Entretanto, de acordo com Cavalcanti et al (2018), em seu estudo em professoras com 
disfonia comportamental, em relação à avaliação da autopercepção do paciente após a 
terapia fonoaudiológica por meio do protocolo de Índice de Desvantagem Vocal (IDV-
10), 57,6% apresentaram uma melhora em relação à desvantagem vocal percebida 
após a terapia e 42,4% mantiveram os valores pré terapia. O que se assemelha aos 
resultados deste estudo em relação à porcentagem de indivíduos que perceberam 
melhora e piora nos aspectos de qualidade de vida relacionada a voz. 

A literatura evidencia que a técnica com fonação em tubos é bastante relevante, pois 
abaixa a laringe, amplia o trato vocal e restringe o impacto das pregas vocais (Sihvo M, 
Denizoglu I, 2010; Kapsner-Smith MR 2015), podendo beneficiar pacientes com nódulos 
vocais. Acredita-se também que o diferencial dessa terapia, além do canudo, que 
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direciona melhor a ressonância, é a resistência da água que aumenta a pressão 
supraglótica, causando um efeito massageador nas pregas vocais (SIMBERG; LAINE, 
2007). Tais aspectos podem justificar a melhora vocal especialmente em relação ao 
domínio físico do QVV, já que este [1] evidencia o quanto a disfonia interfere na 
qualidade de vida do ponto de vista da limitação física causada por ela. Nos pacientes 
em que foi observada melhora na pontuação do questionário, a diferença de pontuação 
no domínio físico antes e após a terapia foi alta comparada às diferenças nas respostas 
dos pacientes que não obtiveram melhora no questionário. 

Ainda assim, apesar de a maior parte da amostra deste estudo ter apresentado melhora 
da qualidade de vida relacionada à voz após a terapia, é importante a realização de 
estudos com um maior número de participantes a fim de identificar os efeitos da terapia 
vocal na qualidade de vida dos indivíduos com disfonia comportamental. Especialmente 
após aplicação de novas técnicas terapêuticas, como no caso deste estudo. 

 
Conclusão 

 
A terapia vocal com a técnica do tubo de ressonância na água, de forma geral, 
apresentou efeitos positivos no protocolo de qualidade de vida relacionada à voz em 
mulheres com disfonia comportamental. Entretanto como o estudo apresentou um 
número reduzido de amostra, é importante observar o comportamento dos parâmetros 
caso a caso. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Valores dos escores físico, emocional e total pré e pós terapia fonoaudiológica 
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TÍTULO: Indice de Qualidade Acústica Vocal Pré e Pós terapia fonoaudiológica com Lax 

Vox no tratamento de lesões benignas de laringe 

Resumo 

 
A disfonia é uma alteração vocal que afeta a comunicação e a qualidade de vida. As 
mais frequentes têm origem no comportamento vocal inadequado. Dentre as 
metodologias utilizadas na reabilitação destes pacientes estão os exercícios de trato 
vocal semiocluído que podem ser realizados com a utilização de canudos ou tubos. 
Entretanto, não existem estudos clínicos suficientes comprovando os resultados deste 
tipo de intervenção. O objetivo deste estudo foi comparar os aspectos vocais de 
indivíduos com disfonia comportamental após a terapia fonoaudiológica utilizando o 
método do tubo flexível na água. Até o momento participaram sete mulheres com 
diagnóstico de disfonia comportamental e idade entre 32 a 56 anos. Para a comparação 
da qualidade vocal antes e após a intervenção fonoaudiológica foi realizada gravação 
de voz na semana anterior ao início do tratamento e na semana posterior ao término do 
mesmo. Foi realizada extração do índice AcousticVoiceQuality Index (AVQI) e a análise 
de dados foi feita de forma descritiva em virtude do tamanho da amostra. Os resultados 
demonstraram melhora nos parâmetros do AVQI em quatro dos sete participantes. 
Houve piora nos mesmos parâmetros em dois pacientes e ausência de mudanças em 
um paciente. Desta forma conclui-se que a terapia vocal com tubo flexível na água pode 
trazer benefícios nos aspectos vocais de indivíduos com disfonias comportamentais, 
entretanto até o momento estes dados não podem ser generalizados devido ao tamanho 
da amostra. 
 
Palavras-chave: Disfonia. AVQI. Treinamento vocal 

TITLE: Index of Vocal Acoustic Quality Pre and Post phonoaudiologic therapy with Lax 

Vox in the treatment of benign lesions of larynx 

Abstract 

 

Dysphonia is a vocal alteration that affects communication and quality of life. The most 
frequent ones originate in the inappropriate vocal behavior. Among the methodologies 
used in the rehabilitation of these patients are the semioccluded vocal tract exercises 
that can be performed with the use of straws or tubes. However, there are not enough 
clinical studies proving the results of this type of intervention. The objective of this study 
was to compare the vocal aspects of individuals with behavioral dysphonia after 
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phonoaudiologic therapy using the flexible tube method in water. So far, seven women 
with a diagnosis of behavioral dysphonia and age between 32 and 56 years have 
participated. For the comparison of the vocal quality before and after the phonoaudiologic 
intervention, voice recording was performed in the week before the beginning of the 
treatment and in the week after the end of the treatment. The AcousticVoiceQuality Index 
(AVQI) was extracted and the data analysis was descriptive due to the sample size. The 
results showed an improvement in the parameters of the AVQI in four of the seven 
participants. There was worsening in the same parameters in two patients and absence 
of changes in one patient. In this way it is concluded that the vocal therapy with flexible 
tube in the water can bring benefits in the vocal aspects of individuals with behavioral 
dysphonia, however so far these data cannot be generalized due to sample size. 

 
 
Keywords: Dysphonia. AVQI. Vocal training 

Introdução 

O termo disfonia é utilizado para definir uma alteração vocal que impede a produção 
natural da voz, limitando a transmissão da mensagem verbal e emocional (BEHLAU; 
PONTES, 1995; BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Tal alteração pode interferir na 
qualidade de vida do indivíduo e restringir suas atividades sociais e laborais (GARTNER-
SCHIMIT et al., 2015; PEDROSA et al., 2015; TEIXEIRA; BEHLAU, 2015). A literatura 
é variada no que se refere a classificação das disfonias, sendo o método baseado na 
etiologia da alteração (funcional, organofuncional e orgânica) o mais utilizado no Brasil 
(BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Segundo os autores, as 
disfoniasorganofuncionais são aquelas nas quais a função vocal inadequada leva ao 
aparecimento de lesões benignas nas pregas vocais. Dentre as alterações 
organofuncionais, as lesões mais descritas são os nódulos de prega vocal e os pólipos 
(BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Os primeiros são largamente estudados quanto 
aos tipos de intervenção fonoaudiológica (SILVÉRIO et al., 2015; FU, THEODOROS; 
WARD, 2015; SIQUEIRA, 2016). Já com relação aos pólipos, os estudos utilizando 
tratamento vocal para melhora dos parâmetros de qualidade de voz e reabsorção da 
lesão são mais recentes (SE LEE et al., 2017). 

É escassa na fonoaudiologia a realização de ensaios clínicos controlados para 
comprovar a eficácia dos métodos terapêuticos, já que este desenho de estudo 
necessita de um rigor metodológico difícil de ser alcançado quando o tratamento envolve 
o processo terapêutico, que está sujeito à interferência tanto do terapeuta quanto do 
paciente. Entretanto, já existem pesquisas com evidência científica, comprovando que 
a intervenção fonoaudiológica é eficaz no tratamento das disfonias relacionadas ao 
comportamento vocal inadequado (GARTNER-SCHIMIT et al., 2015; PEDROSA et al., 
2015; FU; THEODOROS; WARD, 2015; TEIXEIRA; BEHLAU, 2015; SIQUEIRA, 2016). 
Algumas abordagens terapêuticas se utilizam de técnicas variadas dentro de uma 
mesma sessão, aplicando exercícios pensados de acordo com a fisiologia da fonação e 
a alteração apresentada (ZIEGLER et al., 2014; GARTNER-SCHIMIT et al., 2015; 
PEDROSA, 2015). Dentre elas destacam-se os Exercícios de Trato Vocal Semiocluído 
(ETVSO), que têm objetivo de promover expansão do trato vocal, estabilidade na 
emissão e redução na interferência supraglótica (BEHLAU, 2010). Uma das variações 
deste tipo de exercícios são os que utilizam tubos de diferentes materiais e dimensões 
com uma das extremidades imersa em água de maneira que a produção de bolhas 
resultantes da fonação são refletidas na glote, criando um efeito de ressonância 
retroflexa (SIMBERG; LAINE, 2007). 
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A técnica do Lax Vox ou fonação em tublo flexível na água é uma das modalidades de 
ETSVO na qual são utilizados de tubos de silicone e a fonação é feita com uma das 
extremidades do tubo dentro de uma garrafa pet com cerca de 2/3 de água. A literatura 
sugere que a realização deste tipo de exercício promova melhora vocal nos indivíduos 
com diferentes tipos de disfonia, favorecendo uma fonação mais equilibrada, com ampla 
vibração de mucosa e relaxamento das estruturas laríngeas, o que pode promover a 
reabsorção das lesões benignas. 

Desta forma, são necessários estudos que permitam investigar quais técnicas trazem 
maior benefício nos aspectos laríngeos, na qualidade vocal e consequentemente na 
qualidade de vida dos indivíduos que apresentam disfonias. Sendo assim, o objetivo 
deste deste estudofoi comparar os aspectos vocais de indivíduos com disfonia 
comportamental após a terapia fonoaudiológica utilizando o método do tubo flexível na 
água. 

 
Metodologia 

 

Este foi um estudo transversal de intervenção no formato de relato de casos, realizado 
nas dependências da Clínica escola de Fonoaudiologia da UFRN. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição – CEP (CAAE: 84589517.3.0000.5292, 
com parecer de número 2.631.081) e os participante assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido, após receber as devidas orientações quanto aos 
procedimentos realizados, fornecendo concordância expressa. 

Em relação aos critérios para inclusão no estudo, estes foram: condições gerais de 
saúde estável; queixas vocais relacionadas ao abuso ou uso inadequado da voz. Quanto 
aos de exclusão, estes foram: relatar problemas neurológicos centrais ou periféricos; ter 
realizado cirurgia laríngea ou terapia fonoaudiológica prévia; fumar ou estar sem fumar 
há menos de cinco anos. 

Os indivíduos que participaram desse estudo passaram por avaliação fonoaudiológica 
prévia para confirmação dos critérios de inclusão e exclusão e para coleta de dados 
antese após intervenção. Os procedimentos de avaliação foram realizados uma semana 
antes do início do tratamento (Pré) e na semana seguinte ao término do mesmo (Pós). 
A avaliação fonoaudiológica constou de entrevista inicial de forma dirigida para 
identificar os fatores de inclusão ou exclusão e de gravação de material de voz e fala 
para posterior análise acústica da voz. Até o presente momento foram convidadas a 
participar deste estudo 12mulheres com diagnóstico de disfonia comportamental por uso 
intenso e abusivo da voz. Todas passaram pela sessão inicial de avaliação e foram 
encaminhadas para terapia fonoaudiológica, entretanto apenas sete compareceram às 
sessões e completaram o programa de intervenção. As sete pacientes que finalizaram 
o estudo até o momento apresentam idade entre 32 a 56 anos. 

Para a avaliação de vozforam gravadas no computador, por meio do 
programaPRAAT6.0.50 as emissões de uma vogal sustentada /a/ e de fala encadeada 
por meio de contagem de números de um a 10. Foi utilizado microfone da marca Shure 
SM8 apoiado em um pedestal, posicionado à 90graus e 4 cm de distânciada boca do 
indivíduo sentado confortavelmente dentro de uma cabina acústica. A análise acústica 
computadorizada de voz foi feita também no programa PRAAT 6.0.50, com extração do 
AcousticVoiceQuality Index (AVQI) versão 03.01, de acordo com o sugerido para sua 
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aplicação no português brasileiro (três segundos mediais da vogal sustentada /a/ 
concatenados à emissão de fala)utilizando a contagem de números de um a dez. Foram 
tabulados também os valores do SmoothedCepstralPeakProminence (CPPS) da 
mesma emissão, fornecidos pela aplicação do script do AVQI, bem como valores de 
Proporção Harmônico Ruído (HNR). 

O tratamento fonoaudiológico foi aplicado por um pesquisador diferente daquele que 
realizou os procedimentos de avaliação, conferindo caráter cego do terapeuta em 
relação aos procedimentos de avaliação e vice-versa.A terapia fonoaudiológica, foi 
realizada com frequência de uma vez por semana, duração de uma hora, por seis 
semanas. Quanto à metodologia utilizada na terapia vocal, todos os exercícios vocais 
foram feitos com fonação dentro de um tubo de silicone de 35cm de comprimento e 9-
12mm de diâmetro (Lax Vox), colocado na boca, entre ou em frente aos dentes incisivos 
e acima da língua, que deveria estar relaxada e poderia tocar levemente o tubo, sem 
ocluí-lo. A extremidade oposta do tubo deveria estar mergulhada dentro de uma garrafa 
pet de água com capacidade de 500ml de líquido, preenchida com cerca de 2/3 de sua 
capacidade comágua. O tubo deveria ser imerso no líquido na profundidade de cerca 
de quatro centímetros e o participante deveria inspirar o ar pelo nariz e durante o 
momento da fonação produzir som semelhante a um “u" ou “v” (DENIZUGLU; SIHVO, 
2010). 

Foram feitos primeiramente dois minutos do exercício com fonação sustentada em 
frequência vocal habitual, seguidos de dois minutos de descanso ativo e mais dois 
minutos da mesma atividade; em seguida o paciente realizava da mesma maneira dois 
minutos de exercício, porém na frequência vocal mais aguda possível, seguido de 
descanso ativo e retorno ao mesmo exercício; por subsequente eram realizados dois 
minutos de emissão na frequência vocal mais grave possível seguida de dois minutos 
de descanso ativo e mais dois minutos de exercício; após era solicitada a emissão no 
canudo glissando da frequência mais grave para a mais aguda, repetindo até totalizar 
dois minutos de exercício, dois minutos de descanso ativo e mais dois minutos de 
exercício; ao final da sessão terapêutica eram solicitadas emissões em Tempo Máximo 
de Fonação reproduzindo as frequências solicitadas pela terapeuta, referentes às notas 
ré, mi, fa e sol pertencentes à terceira oitava de um piano. Toda a sequência de 
exercícios foi realizada duas vezes em cada sessão. Todas as emissões foram 
realizadas com a fonação dentro do tubo Lax Vox, imerso em água.Oparticipante 
realizava pausas para descanso e ingestão de água quantas vezes necessário. 

Após a finalização do processo terapêutico e realização de nova avaliação 
fonoaudiológica, os dados foram analisados de forma descritiva, quantificando diferença 
entre os dois momentos avaliativos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Este estudo é uma análise dos parâmetros obtidos na avaliação acústica da voz por 
meio da análise do AVQI antes e após a terapia fonoaudiológicautilizando tubo de 
ressonância na água. Foram extraídos os valores de todos os parâmetros fornecidos 
pela aplicação do índice acústico em questão antes e após a terapia fonoaudiológica 
em sete pacientes. Todos os participantes do estudo apresentavam queixas vocais 
relacionadas ao uso intenso da voz e diagnóstico otorrinolaringológico de disfonia 
comportamental, com presença de lesões laríngeas (nódulos de pregas vocais). 
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Os valores do AVQI e de dois dos parâmetros fornecidos pelo cálculo deste índice, 
CPPS e NHR, antes e após a intervenção fonoaudiológicaencontram-se na Tabela 1. 
Foram extraídos os valores de média para cada parâmetro, porém não foi realizada 
análise estatística para comparação entre os momentos de avaliação devido ao número 
reduzido da amostra. De forma geral houve melhora vocal após a terapia, 
demonstradapela redução do AVQI e aumento tanto do CPPS quanto doHNR após a 
terapia fonoaudiológica. Duas pacientes obtiveram piora e uma paciente não apresentou 
diferença nos parâmetros acústicos antes e após a intervenção. 

A voz por ser um fenômeno acústico, envolve muitas características que podem ser 
avaliadas de modo multidimensional. O parâmetro de avaliação utilizado na presente 
pesquisa foi o Acoustic Vocal Quality Index (AVQI), que é um índice numérico que varia 
de zero a 10 e tem relação com a qualidade vocal, de maneira que quanto maior o valor, 
maior a alteração de voz encontrada por meio da análise acústica do sinal. Os 
resultados apresentados pelos indivíduos de forma geral foram satisfatórios. Com base 
no resultado do AVQI dos pacientes pré e pós terapia vocal, foi possível observar que 
houve melhora dos parâmetros acústicos da voz após a intervenção fonoaudiológica, 
entretanto, o número da amostra foi reduzido, sendo importante observar o 
comportamento dos parâmetros caso a caso. 

Na análise dos dados obtidos observou-se piora no AVQI em dois pacientes, além disso, 
em um dos indivíduos a melhora não pode ser considerada, uma vez que para 
comparação do índice ser considerada como melhora ou piora é preciso que sua 
diferença seja maior ou igual a 0,54 (MARYN; BARSTIES, 2013). 

É importante ressaltar que o índice utilizado como parâmetro de avaliação neste estudo 
tem sido amplamente estudado, sendo proveniente da análise multivariada de diversos 
parâmetros obtidos por meio da análise acústica do sinal e se relaciona diretamente 
com o desvio vocal global percebido por meio da análise perceptual da voz que, apesar 
de ser padrão ouro para avaliação vocal, sofre grande influência de sua subjetividade 
(MARYN et al., 2010; MARYN; BARSTIES, 2013; MARYN et al., 2014). Além disso, uma 
das vantagens na utilização do AVQI é análise de uma amostra da emissão da vogal 
sustentada e da fala encadeada, concatenadas. Tal método é relevante uma vez que a 
análise acústica tradicional pode ser realizada apenas com a emissão sustentada, não 
sendo representativa do que acontece com o sistema fonatório durante a emissão usual 
da fala(MARYN et al., 2010). Outro fator relevante é que o parâmetro base para análise 
multivariada do cálculo do índice é o CepstrumPeakProeminence, que atualmente é 
indicado como o parâmetro acústico mais relevante a ser considerado na análise do 
sinal vocal uma vez que pode ser aplicado em vozes com qualquer tipo de sinal, o que 
não era possível na análise acústica linear que fornece parâmetros baseados na 
obtenção da frequência fundamental da voz, o que é dificultado na presença de sinais 
vocais quase-periódicos ou totalmente aperiódicos (PATEL et al., 2018), como é o caso 
das vozes disfônicas.Assim, os valores do cepstrum são maiores quanto mais periódico 
e menos ruidoso é o sinal vocal. O mesmo acontece com o parâmetro HNR que 
demonstra a intensidade com que os harmônicos obtidos na produção vocal se 
sobrepõem ao ruído presente na emissão. 

Em um estudo realizado por Englert et al, 2019, com as vozes de 53 sujeitos , sendo 40 
disfônicas e 13 saudáveis, em que foram gravadas a emissão sustentada da vogal “a”, 
a contagem de 1 a 20 e a leitura de texto, foi possível reafirmar a confiabilidade do AVQI, 
sendo uma ferramenta válida de avaliação vocal. 
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Maryn et al.(2010), buscaram investigar a generalização e utilidade clínica do AVQI, a 
sua validade externa, depois determinar sua sensibilidade com relação as mudanças na 
gravidade da disfonia após o tratamento cirúrgico e/ou comportamental da voz. Neste 
estudo os resultados revelaram uma validade externa aceitável do AVQI, sendo este 
sensível às mudanças resultantes do tratamento. Dessa forma, os autores consideraram 
que o AVQI consiste em um parâmetro que traz resultados relacionados a qualidade 
vocal de forma robusta e objetiva. Ainda, os autores discorrem acerca da importância 
do AVQI dentro das avaliações objetivas da voz, afirmando que tal parâmetro foi 
construído de forma semelhante a outros modelos e possui grande importância na 
avaliação objetiva da gravidade da disfonia em vogais sustentadas e na fala 
sequenciada. 

Pesquisas recentes realizadas com pacientes que apresentam disfonias 
comportamentais têm demonstrado a importância da intervenção fonoaudiológica na 
melhora da qualidade vocal desses indivíduos. Tais avanços podem ser comprovados 
pelos dados estatísticos referentes a análise acústica da voz, bem como através da 
análise perceptivo auditiva, dos pacientes disfônicos antes e depois da terapia vocal. 
Além disso, a própria percepção que o paciente possui sobre a qualidade de sua voz 
deve ser considerada (MADAZIO et al.,1994; PEDROSA et al., 2015; CAVALCANTI et 
al., 2018; SIQUEIRA et al., 2019). 

Segundo Cavalcanti et al. (2018), em sua pesquisa realizada com 33 professoras com 
disfonia comportamental, os sujeitos da pesquisa relataram ter apresentado melhora na 
percepção vocal, na comparação pré e pós terapia vocal, além de melhoras em todas 
as medidas acústicas analisadas. Na pesquisa realizada por Madazioet al. (1994) foram 
analisados 109 prontuários e foi constatado que ao final da terapia 82% da amostra 
apresentou bons resultados, evidenciando assim a eficácia da fonoterapia em pacientes 
com disfonias comportamentais. 

Segundo Cavalcanti et al. (2018) a fonoterapia é a melhor forma de se tratar as disfonias 
comportamentais. Dessa forma, é fundamental que haja um trabalho de intervenção 
junto a esses pacientes que muitas vezes terminam por se afastar de suas atividades 
laborais e relações interpessoais, devido as dificuldades vocais apresentadas. 

A respeito do uso dos tubos de ressonância na terapia vocal, método utilizado na 
presente pesquisa, Simberg e Lane(2007), em seu artigo discorrem sobre o fato dessa 
técnica estar presente nas terapias há mais de quatro décadas. Segundo os autores, os 
fonoaudiólogos costumam modificar a técnica afim de atender às metas da terapia, 
adaptando para cada paciente. 

Ainda sobre a técnica do tubo de ressonância,Paes et al.(2013), buscou investigar os 
efeitos imediatos deste método para professores com disfonia comportamental. 
Participaram da pesquisa 25 professoras, com pelo menos 5 anos com histórico de 
disfonia. Foram obtidas amostras de voz de antes e depois da terapia, os resultados 
foram positivos, 68% dos professores perceberam maior conforto fonatório e 52% 
relataram melhora na 
qualidade da voz após a realização dos exercícios. 

Apartir damelhora do índice do AVQI após a terapia vocal utilizando a técnica do tubo 
flexível na água, foi possível observar benefícios nos aspectos vocais da maior parte 
dos indivíduos que participaram da presente pesquisa. A comparação dos valores pré e 
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pós terapia fornecem respostas ao pesquisador, acerca da eficiência e os benefícios da 
técnica utilizada. 

  

 
Conclusão 

 

A terapia vocal com tubo flexível na água pode trazer benefícios nos aspectos vocais 
acústicos de indivíduos com disfonias comportamentais. Entretanto a amostra 
observada é limitada em número de sujeitos, sendo necessário estudos com maior 
amostragem. 
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Anexos 

 

 

AVQI – Acoustic Voice Quality Index; CPPS – Cepstral Peak Proeminence Smoothed 
(dB); HNR –Proporçãoharmônico-ruído (dB). 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO IN SILICO DE COMPOSTOS BIOATIVOS CONTRA 

Plasmepsina II: Planejamento de antimaláricos. 

Resumo 

A malária é uma doença infecciosa febril que atinge todo o globo e representa um 
cenário de real importância para a descoberta de novos fármacos. O Plasmodium 
falciparum, forma mais virulenta do parasita, é responsável pela crescente resistência 
da terapia atualmente aplicada, tornando a busca por um novo alvo terapêutico o ponto 
inicial na busca por novas compostos com atividade antiparasitária. Neste contexto, a 
Plasmepsina II é um das 10 proteases aspárticas responsáveis pelo metabolismo da 
hemoglobina pelo Plasmodium, mostrando-se um alvo pertinente. Uma série de 
inibidores derivados da 2-aminoquinazolin-4(3H)ones foi usada para criar um modelo 
preditivo 3D-QSAR. O modelo de ligação das moléculas foi estimado por meio de 
docking em conjunto com simulações de dinâmica molecular. O modelo QSAR 
conseguiu prever bem a atividade com apenas 6 descritores com R^2 = 0,89 e Q^2 = 
0,84. O modelo funcionou muito bem para um conjunto de dados externo Q^2 = 0,74. O 
perfil de Activity Cliff foi obtido pela comparação de todas as moléculas através da 
similaridade de Tanimoto. O modelo foi utilizado para prever a atividade dos inibidores 
da plasmepsina II propostos. 
 
Palavras-chave: Malaria; Plasmodium; Plasmepsin; QSAR; Molecular dynamic. 

TITLE: IN SILICO PROSPECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS AGAINST 

Plasmepsin II: Antimalarial Development 

Abstract 
Malaria is a feverish infectious disease that reaches the globe and represents a real 
important scenario for drug discovery. Plasmodium falciparum, the most virulent form of 
the parasite, is responsible for the increasing resistance of currently applied therapy, 
making the search for a new therapeutic target the starting point for new compounds with 
antiparasitic activity. In this context, Plasmepsin II is one of 10 aspartic proteases 
responsible for plasma metabolism of hemoglobin by Plasmodium, being a relevant 
target. 2-aminoquinazolin-4 (3H)-ones is a series of inhibitors used to create a predictive 
3D-QSAR model. The binding model of the molecules was estimated by docking in 
conjunction with molecular dynamics simulations. The QSAR model could predict activity 
well with only 6 descriptors with R^2 = 0.89 and Q^2 = 0.84. The model worked very well 
for an external dataset Q^2 = 0.74. Activity Cliff profile was obtained by comparing all 
molecules through Tanimoto similarity. The model was used to predict the activity of the 
proposed plasmepsin II inhibitors. 
 
Keywords: Malaria; Plasmodium; Plasmepsin; QSAR; Activity Cliff. 

Introdução 
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Mundialmente, estima-se que 3.3 bilhões de pessoas (40%) da população mundial estão 
sob risco de serem infectadas pela Malária, e 1.2 bilhões estão sob um alto risco (a 
probabilidade de contrair a doença é >1/1000). A mortalidade é bastante expressiva 
especialmente em crianças menores de 5 anos de idade (78% das mortes) e em 
mulheres grávidas. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2014). No Brasil, fatores 
socioeconômicos e ambientais têm sido determinantes na dinâmica da transmissão da 
malária, principalmente na Região Amazônica. Esses fatores favorecem a proliferação 
do vetor da doença. No período de 200 a 2011, 99,7% dos casos de malária foram 
notificados na Região Amazônica. Nos últimos 12 anos foram notificados uma média de 
422.858 casos por ano (BRASIL, 2013). A espécie prevalente no Brasil é o Plasmodium 
vivax. Apesar da alta prevalência no Brasil, o continente africano é o mais afetado no 
mundo tendo uma maior carga da doença associada ao Plasmodium falciparum (NOOR 
et al., 2014). Embora existam muitos fármacos para o tratamento, um dos maiores 
desafios do controle da malária é a resistência do parasito aos antimaláricos (COSTA 
et al, 2017) em razão de sua grande variabilidade genômica e alta capacidade de se 
adaptar, o que lhe permite desenvolver mecanismos de resistência fármaco-específicos. 
A resistência à Cloroquina, por exemplo, é causada por um mutação no gene P. 
falciparum chloroquine resistance transporter (PfCRT), que é expresso na membrana 
do vacúolo digestivo (FIDOCK et al., 2000), esta mutação confere ao parasito a 
capacidade de gerar uma bomba de efluxo quando a Cloroquina entra na célula, a partir 
do vacúolo digestivo intracelular, o local de ação da droga (ECKER et al., 2012). Com 
relação à Artemisina, há a mutação do P. falciparum multidrug-resistance 1 (PfMDR1), 
que também é capaz de modular resistência contra Mefloquina e Quinina (KREMSNER; 
KRISHNA, 2004). Dentro desse contexto, este trabalho busca avaliar a atividade de 
novos compostos com potencial antimalárico a partir de metodologias in silico, tendo 
como alvo a Plasmepsina II, enzima pertencente à família das proteases aspárticas que 
residem no vacúolo digestivo do parasito e está envolvida no processo de degradação 
de hemoglobina (BHAUMIK; GUSTCHINA; WLODAWER, 2012). Além da Plm II existem 
outras três enzimas envolvidas neste processo, as Plm I, Plm IV e histo-aspartic 
protease (HAS), mas por ter sido a Plm II a primeira a ter sua estrutura elucidada e 
disponibilizada para estudos, ela é a enzima alvo na escolha de novos estudos com foco 
em desenvolvimento de drogas antimaláricas. 
 
Metodologia 

 
2.1 Seleção das moléculas para construção da base de dados A partir de uma pesquisa 
na literatura, foram selecionadas 178 moléculas com suas respectivas atividades 
biológicas previamente definidas em estudos in vivo. O valor de atividade biológica pré-
definido é importante para validar a metodologia. Todas as moléculas foram desenhadas 
no MarvinSketch (MarvinSketch, 2015) em 3D no formato “.mol2” A protonação foi 
estimada levando em consideração o pH 7.4 para simular condições fisiológicas. 2.2 
Activity Cliff Para auxiliar na interpretação dos resultados do modelo de predição, foi 
construído um gráfico de Activity Cliff, que se referem a pares de moléculas com alta 
similaridade estrutural, porém larga diferença de potência (STUMPFE; BAJORATH, 
2012). Para cálculo de similaridade foi usado o coeficiente de Tanimoto. O Activity Cliff 
é executado a partir de Shell Script e os resultados plotados no Gephi para serem 
visualizados na forma de gráficos (BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009). 
Posteriormente foi calculado o SALI (structure-activity landscape index), que representa 
uma medida onde um par de moléculas exibe um Activity Cliff, quanto maior o valor, 
melhor o Cliff (GUHA, 2012). 2.3 Seleção do receptor e alinhamento O alinhamento 
molecular dentro do sítio de ligação foi feito com base na busca de uma estrutura 
proteica com ligante cristalografado estruturalmente similar às moléculas da série 
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estudada. A proteína selecionada foi o cristal com código 4Z22 no PDB e as moléculas 
em estudo foram alinhadas a partir de docking manual de acordo com o ligante 4KG 
presente nesta proteína. Simulações de dinâmica molecular foram realizadas para 
relaxar o sítio de ligação, visto que o Chimera não considera a flexibilidade da proteína 
e algumas moléculas eram extensas e não ficaram completamente encaixadas no bolso, 
mais especificamente numa sub região denominada flap-pocket. 2.4 Construção e 
validação do modelo Para a construção do modelo QSAR (Quantitative Structure-
Acitivity Relationship) é necessário um “n” mínimo de 30 moléculas com o mesmo 
scaffold (FERREIRA, 2016). Para esta separação foi usado o Activity Cliff, onde todas 
as moléculas submetidas ao cálculo de similaridade se agruparam de acordo com sua 
estrutura. O maior cluster formado foi o selecionado e as 43 moléculas (RASINA et al., 
2016, 2018)presentes nele foram utilizadas para a construção do modelo. Para estimar 
qual seria a melhor conformação bioativa, foi realizado um docking manual de todas as 
moléculas, usando Chimera UCSF, numa estrutura da Plasmepsina II retirada do Protein 
Data Bank (PDB), identificada pelo código 4CKU. Os descritores foram calculados 
usando LQTAgrid (MARTINS et al., 2009). Filtros foram aplicados no R excluindo 
aqueles com variância menor que 0,02kcal/mol, assim como aqueles com valores 
absolutos de correlação entre cada descritor e atividade biológica (variável 
independente e latente, respectivamente) inferiores a 0,3 foram eliminados. Descritores 
mostrando má distribuição quando comparados à atividade biológica foram eliminados 
por meio do filtro digital e, por fim, descritores quase idênticos também foram 
descartados. Foram mantidos apenas aqueles com melhor correlação com a variável 
latente. Após filtrangem, os dados foram separados em dois grupos, sendo o grupo 
menor o teste, com 10 moléculas, e o grupo maior o treinamento, com 33 moléculas. 
Modelos de regressão linear (MLR) foram montados usando o software NanoBridges 
(AMBURE et al., 2015). O algoritmo de seleção variável do S-MLR foi utilizado para 
reduzir a quantidade de variáveis e, ainda assim, continuar prevendo os valores de 
atividade biológica. Um modelo foi construído e sua qualidade avaliada quanto aos 
parâmetros estatísticos Q² e R², Leave-N-Out (LNO) e teste de y-randomization. A 
previsibilidade externa foi avaliada por parâmetros estatísticos externos do Q². Os 
descritores do melhor modelo foram ilustrados pelo Chimera UCSF contribuindo, 
também, para a interpretação das relações entre suas po sições e o sítio de ligação 
adjacente. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Construção e validação do modelo QSAR Depois de calculados os descritores, 10 
das 43 moléculas foram separadas para validação externa. Os descritores foram 
filtrados e aqueles que tinham pouca correlação com a atividade biológica, pouca 
variabilidade ou que eram altamente correlacionados entre si foram eliminados, 
reduzindo assim a quantidade de variáveis independentes. A seleção especializada de 
variáveis e a regressão MLR foram obtidas com o software Nanobridges, que forneceu 
um modelo QSAR com apenas 6 descritores, Q2 = 0.84 e R2 = 0,89. A maioria deles 
representam interações do tipo van der Waals, descritas pela equação de Lennard-
Jones, e um descritor de interação hidrofóbica. Os descritores foram representados 
espacialmente no Chimera (PETTERSEN et al., 2004) e foram nomeados de acordo 
com a sua natureza e o sinal de acordo com o coeficiente de regressão. A validação do 
modelo foi feita utilizando os métodos y-randomization e Leave-N-out. O y-
randomization exclui a possibilidade de correlação casual e o Leave-N-out remove 
amostras para mostrar até que ponto os descritores são capazes de prever a atividade 
biológica (MARTINS et al., 2009). O modelo mostrou-se robusto até a remoção de 13 
amostras (30%). 3.3 Interpretação dos descritores A fenda denominada Flap-pocket é a 
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região que ocupa as partes variáveis da estrutura, ou grupamentos R, e é nesta porção 
onde são feitas as modificações que podem incrementar ou não a atividade biológica. 
De acordo com a análise de dados, o aumento da cadeia alquílica na região do Flap-
pocket é favorável à atividade biológica, mas apenas cadeias alifáticas mostraram esta 
característica, pois, ao adicionar um anel aromático nesta extremidade, a molécula se 
posiciona de forma diferente, acarretando na perda de interações cruciais entre ela e a 
proteína, reduzindo assim a potência. Os descritores LJ1-, LJ2- e LJ1+ vão de acordo 
com esta informação, estando posicionados do lado em que a cadeia alifática se 
acomoda mostrando interações entre ela e um resíduo de Valina (VAL82). Outra região 
explorada pelas moléculas é a fenda S1’, onde fica posicionado o 5-fenil-2-
tetrahidrofurano, sendo a porção do anel fenil acomodada numa subregião específica 
denominada S1’-subpocket. Este posicionamento, inicialmente, mostrou-se importante 
no incremento da atividade biológica devido à interação entre o anel Fenil e um resíduo 
de Fenilalanina (PHE294), o que vai de acordo com o descritor LJ3-. Contudo, estudos 
posterioes mostraram que a retirada dele, se combinada à adição de um radical R2 na 
posição 7 do 2-aminoquinazolin-4(3H)-ones, não causava grande impacto no que diz 
respeito à potência, visto que sua saída permite a formação de uma interação hidrfóbica 
entre o tretrahidrofurano (THF) e um resíduo de Interleucina (ILE300), condizente com 
o descritor HF-. O papel da adição do novo radical na melhora da atividade biológica é 
corroborado pela presença do descritor LJ2+ naquela posição, mostrando interações 
entre o novo radical e um resíduo de Valina (VAL78). 
 
Conclusão 

 
Um modelo QSAR 3D foi construído para uma série de derivados da 2-aminoquinazolin-
4(3H)-ones com comprovada atividade contra Plasmepsina II. O modelo apresentou 
excelente poder de predição com poucos descritores. Os resultados das interações 
mostradas pelos descritores ajudam a entender melhor a forma de ligação das 
moléculas com o sítio de ligação da proteína, além de mostrar quais pontos estruturais 
são importantes no incremento da atividade biológica. Estes resultados podem ser 
auxiliares no desenvolvimento de novos compostos ativos contra o parasito. 
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TÍTULO: UMA FENOMENOLOGIA DO MOVIMENTO DAS PRÁTICAS CORPORAIS 

NA NATUREZA 

Resumo 

 

O estudo do corpo e do movimento humano em sua compreensão enquanto fenômeno 
é tematizado pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Nessa 
abordagem, o corpo é o centro da experiência humana, envolvendo o corpo próprio, o 
esquema corporal, a motricidade, os afetos e a cultura. Logo, objetivamos com esta 
pesquisa sistematizar uma nova possibilidade de análise de movimento, articulando 
imagens e relatos que ampliem a compreensão do corpo, bem como possibilitar o 
acesso ao corpo vivo nas práticas corporais. Sendo assim, nesta nova etapa da 
pesquisa nos adentramos no universo dos Esportes Naúticos, em especial, o Kite e 
Windsurf. O campo da pesquisa foi escolhido de forma intencional: a praia de São 
Miguel do Gostoso no estado do Rio Grande do Norte, lugar conhecido como a “esquina 
do continente”, ideal para a prática desses esportes. Diante deste cenário evidenciamos 
as narrativas de 12 praticantes dos referidos esportes que frequentam ou habitam na 
região. Fez-se uso dos recursos imagéticos para gravar as entrevistas e as práticas 
corporais. Portanto, ao juntar os discursos com a análise e decoupagens das cenas, 
formando uma rede de sentidos e significados do corpo em movimento, entendemos 
que o movimento humano possui o caráter de nortear as práticas corporais, para que 
estas consigam recuperar o real sentido e significado no processo do movimentar-se, 
do se conscientizar e do existir. 

 
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Cultura Corporal. Movimento 

TITLE: A PHENOMENOLOGY OF THE BODY PRACTICE MOVEMENT IN NATURE 

Abstract 

 

The study of the body and human movement in its comprehension, while the 
phenomenon is filmed by the french Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). In this 
approach, the body is the center of human experience, involving the body itself, body 
scheme, motor skills, affections, and culture. Thus, the objective of this research is to 
systematize a new possibility of motion analysis, articulate images and reports that 
broaden the understanding of the body, as well as enable access to the living body in 
corporate practices. Thus, in this new stage of research we enter the universe of water 
sports, in particular, kite and windsurf. The research field was chosen intentionally: a 
beach of São Miguel do Gostoso, in the state of Rio Grande do Norte, a place known as 
“corner of the continent”, ideal for the practice of these sports. Given this scenario, we 
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highlight the narratives of 12 sports practitioners who are frequent or inhabit the region. 
We make use of imagery resources to record as interviews and as corporate practices. 
Therefore, by combining the discourses with an analysis and decoupage of scenes, 
forming a network of senses and meanings of the body in motion, we understand what 
human movement has the character of guide as corporate practices, so that they can 
recover the real meaning in the process of movement, becoming aware and existing. 

 
 
Keywords: Phenomenology. Body Culture. Movement 

Introdução 

O estudo do corpo e do movimento humano em sua compreensão enquanto fenômeno 
é tematizado pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Nessa 
abordagem, o corpo é o centro da experiência humana, envolvendo o corpo próprio, o 
esquema corporal, a motricidade, os afetos e a cultura. De acordo com Nóbrega (2015), 
no corpo próprio, nesse que se distingue entre o "meu" e o "não-meu", ou seja, entre o 
corpo e o mundo, respectivamente, reconhecemos também o corpo sensível a partir do 
qual nos relacionamos conosco e com o outro. Assim, a experiência do corpo cria 
sensações, sentimentos e sentidos polimorfos: 
 
É o próprio corpo criando significações na sua relação primordial com o mundo. Nossos 
costumes, nossa língua, nossas crenças, a forma como nos comunicamos (verbalmente 
ou não), nossa linguagem corporal, todo nosso repertório funda-se a partir da relação e 
das experiências de nosso corpo com o mundo, com o outro e com nós mesmos. 
(SILVA, 2015, p. 79) 
 
Esta perspectiva abrange ainda o conceito de corporeidade que é a maneira como tais 
relações e interações estabelecem-se com o próprio corpo, com o outro e com os 
objetos que os rodeiam, influenciam e orientam a atuação dos mesmos na sociedade. 
Corrobora também com o ponto de vista individual e subjetivo articulando-se com o 
ponto de vista do outro e da intersubjetividade. 
 
Além disso, assimilar o conceito de corpo, principalmente acerca de seus movimentos, 
exige também distinguir o que é esquema corporal. Este se caracteriza como a maneira 
do corpo “ser e estar” no mundo, equivalendo à todos os gestos realizados pelo corpo, 
seja nele mesmo ou sobre outros elementos, conscientes ou não e das mais variadas 
formas de execução e de expressividade. O esquema corporal conforme sua 
compreensão fenomenológica diz respeito às posturas corporais, tônus muscular, 
percepções corporais que possibilitam a motricidade geral e fina, abrangendo tanto 
gestos cotidianos como hábitos motores mais complexos como é o caso da dança ou 
dos esportes, por exemplo (NÓBREGA, 2000). 
 
Entende-se que a fenomenologia do movimento parte primeiro da concepção do próprio 
corpo em ação motriz, assim como técnica corporal de modo amplo ou específico como 
no caso dos esportes ou da dança. Sendo as técnicas corporais a maneira como o 
homem, de maneira tradicional, sabe servir-se de seu corpo, entendendo que este é o 
primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo, o meio técnico do homem 
(MAUSS,1974). 
 
No Grupo de Pesquisa Estesia – Corpo, Fenomenologia e Movimento e o Laboratório 
VER tem-se desenvolvido pesquisas que enfocam a análise de filmes cinematográficos 
como forma de visibilidade do corpo e da cultura de movimento (LIMA NETO; 
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NOBREGA, 2014). Sabendo da possibilidade de uma relação entre as imagens e a 
conscientização corporal através destas, como conceber a estesiologia do corpo e sua 
expressividade neste meio? É justamente sobre isso que o atual artigo se trata. 
 
A partir desse contexto fenomenológico, a pesquisa apresenta como objetivo principal 
sistematizar uma nova possibilidade de análise de movimento, articulando imagens e 
relatos que ampliem a compreensão dos conceitos abordados. Objetiva-se também a 
criação de um dispositivo metodológico para a produção de conhecimento sobre o corpo 
estesiológico, bem como ampliar a conscientização sobre este corpo que existe, 
percebe, sonha e se move. 
 
Entretanto, nesta nova etapa da pesquisa estendemos nossos horizontes para análises 
de movimentos que vão além de nossas vivencias costumeiras. Nos adentramos no 
universo dos Esportes Naúticos, em especial, o Kite e Windsurf, práticas corporais que 
nos colocam frente a frente com a natureza, favorecendo no desenvolvimento da prática 
e da ecologização corporal, isto é, o trabalho de sensibilização e conscientização do 
corpo a partir das experiências corporais existentes na relação corpo-natureza, 
ressignificando novas formas de perceber o corpo próprio, a sociedade e a natureza 
(RIBEIRO, 1997). 
 
Metodologia 

 

O caminho pelo qual se norteou este estudo concerne à fenomenologia do corpo e do 
movimento humano proposto por Nóbrega (2000), baseado nos estudos de Merleau-
Ponty sobre o corpo e natureza de maneira ampla, bem como os estudos da ecologia 
corporal, visando especificamente compreender e compilar o apanhado ideológico 
sobre o corpo e seus movimentos como um fenômeno nas práticas corporais na 
natureza, em específico, no Kite e Windsurf. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho fenomenológico e exploratório na qual nos interessa 
propor uma conversa entre Merleau-Ponty, as experiências dos sujeitos envolvidos com 
a prática desses esportes náuticos. 

O campo da pesquisa foi escolhido de forma intencional: São Miguel do Gostoso, lugar 
conhecido como a “esquina do continente” e que faz parte do Polo Costa das Dunas, 
localizado no extremo leste do continente sul-americano. Gostoso, também conhecido 
como lugar “onde o vento faz a curva”, é um destino turístico cuja grande atração é a 
natureza, sendo um espaço ideal para a prática de esportes como o Kite e o Windsurf. 
Na região há sol e vento nove meses por ano, com condições perfeitas para este tipo 
de esporte. Empresários locais e estrangeiros transformaram a vila em um importante 
centro turístico, apreciado pela beleza da paisagem e a calma do lugar. 

Diante deste cenário apresentado, evidenciou-se as narrativas de 12 praticantes dos 
referidos esportes náuticos que frequentam ou habitam na região, cuja as idades variam 
entre 18 e 45 anos, a partir de entrevistas semiestruturadas e registros das visitas in 
loco, realizadas em abril de 2018. Entre os participantes do estudo encontram-se 
turistas, proprietários de clubes de Kite e Windsurf da região, instrutores, atletas. A 
escolha dos participantes não foi intencional, pois considerou-se a disponibilidade e 
consentimento dos sujeitos, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, em contribuir com este estudo. 
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Fez-se uso dos recursos imagéticos para gravar as entrevistas e captar não somente 
as falas, mas também as expressões corporais, pois é sabido da ligação entre a 
expressão e o corpo através dos gestos as quais podem também comunicar as 
influências da cultura e dos códigos sociais (NÓBREGA, 2015). Enquanto recursos 
tecnológicos utilizamos de celulares diversos para a captura do áudio, câmeras Go Pro 
para registro das imagens durante as entrevistas, além de contar com a ajuda dos 
membros do grupo de pesquisa Estesia nessa primeira visita. 

Enfatizamos, neste estudo, as experiências de vida do Kauli Seadi – tri campeão 
mundial em Windsurf e atual proprietário do Clube Kauli Seadi que conta com a Pousada 
Bangalô Kauli Seadi, o Village Flats e o Clube de esportes aquáticos, empreendimentos 
que agregam no sustento e na economia da Praia de São Miguel do Gostoso, tornando-
o peça chave no fomento ao turismo e ao esporte na região. 

Além disso, realizamos a análise e decoupagens de imagens da prática do Kite e Wind 
surf. Vale salientar que por falta de aparatos tecnológicos que fossem compatíveis com 
as práticas náuticas, realizamos as decoupagens dos vídeos disponibilizados online na 
página oficial e no canal do Youtube do Clube Kauli Seadi.[1] 

Desta forma, oferecemos voz e escuta para os relatos de experiência com o esporte, 
destacando a prática de Kite e Windsurf; bem como das sensações e sentimentos 
evocados por meio do esporte e do contato com a natureza servindo como base para 
os diálogos e reflexões aqui expostos. 

Os momentos que se sucedem as visitas à São Miguel do Gostoso, serviram para a 
realização das transcrições das entrevistas, objetivando ter essas falas em forma 
ajudando na apreciação dos discursos; para as análises e decoupagens dos vídeos 
encontradas na internet; para a construção de uma rede de sentidos e significados que 
dialogam com as vivências dos participantes entrevistados e com as referências teóricas 
aqui supracitadas. 

Foi a partir dos relatos dos sujeitos que buscamos, neste estudo, dar destaque aos 
elementos significativos das narrativas que podem esclarecer a problemática desta 
pesquisa, estendendo os fios intencionais que nos ligam ao mundo da percepção 
individual, social e histórica e tornando mais abrangente e viva nossa compreensão do 
fenômeno através dos horizontes de sentidos possíveis. 

Escolhemos, então, extratos das entrevistas que consideramos mais significativos para 
abordar a percepção do corpo na natureza através do esporte, a relação com a ecologia 
corporal (ANDRIEU, 2010; 2014) e com a estesiologia (MERLEAU-PONTY, 1995), nos 
levando a uma compreensão mais abrangente do fenômeno da ecologia corporal, da 
estesiologia do corpo no contato com a natureza e as práticas corporais. 

[1] Devido a extensão do material coletado, disponibilizaremos nos anexos a entrevista 
completa, bem como a análise e decoupagens de uma das cenas da prática corporal. 

 
Resultados e Discussões 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2717 

 

Diante do exposto, optou-se na redução fenomenológica por trabalhar com unidades de 
sentidos que exploram os aspectos percebidos nas análises imagéticas, são elas: a 
motricidade; o esquema corporal; o espaço e tempo do movimento; e a expressividade. 
A partir da escolha intencional desses temas, estabeleceu-se um Roteiro para Análise 
de Movimento das Práticas Corporais, elaborado pela Profª. Petrucia da Nóbrega 
(Filmagem, análise de movimento e auto-confrontação da experiência vivida nas 
práticas corporais: um dispositivo metodológico para as pesquisas sobre o corpo 
estesiológico e a experiência emersiva. Projeto de Pesquisa. Pró-Reitoria de Pesquisa, 
UFRN, 2016) a qual foi utilizado durante a análise desse estudo. 

As unidades de sentidos aqui exploradas são norteadores do discurso que almeja-se 
analisar “é a resolução não de suprimir, mas de colocar em suspenso, e como que fora 
de ação, todas as afirmações espontâneas nas quais vivo" (MERLEAU-PONTY, 1973, 
p. 30 apud MOREIRA; TORRES, 2013, p.190), “mas não para negá-las, e sim para 
compreendê-las” (MOREIRA, TORRES, 2013, p.190). 

E assim começa a análise das imagens das práticas corporais...: com a unidade de 
sentido da motricidade intencionamos investigar a descrição de elementos que 
configuram a técnica corporal, a relação com o espaço e o tempo do movimento 
realizado. A exposição de uma descrição pura e simples das técnicas do corpo, sendo 
estas as expressões pelas quais o ser, de uma forma tradicional, sabem servir-se de 
seu corpo procedem do concreto ao subjetivo e não inversamente (MAUSS, 1974). 
Sendo assim é nesta unidade de sentido que compreendemos a técnica do movimento, 
o plano de ação da execução, a motricidade. 

Eu tinha uma consciência corporal muito boa que eu adquiri através da Yoga. Porque 
todas as posturas, elas tem vários pontos, e eu sempre usei isso muito do meu lado de 
atleta, porque pra apresentar a manobra, ela não é simplesmente um movimento, ela é 
um movimento cheio de pontos e direções que meu corpo tem de estar fazendo e eu 
preciso ter uma consciência corporal muito boa, até mesmo quando está aprendendo, 
para você ver qual o erro, perceber o erro, do que que tua mão ta fazendo, o seu pé fez, 
qual a posição do seu pé, pra onde sua cabeça olhou, para... sabe, consiga executar 
muito bem uma manobra. (KAULI SEADI – Entrevista, 2018). 

A partir dessa fala do Kauli compreende-se a dimensão fenomenológica do movimento 
que atribui além da força exercida, além da biomecânica, a percepção como movimento 
e não como processamento de informações, que modifica e reorganiza o organismo 
como um todo (NÓBREGA, 2005). Justificada através das análises imagéticas que 
constroem essa “estruturação” do curso da ação, isto é, da motricidade: 

(Vide Tabela 1) 

Outrossim, na unidade de sentido do esquema corporal procuramos conceber, durante 
a análise das imagens, não apenas a descrição de como o corpo, suas representações 
e suas relações deste com o outro, com o mundo, estão no espaço, mas percebê-lo, 
evidenciá-lo e recriá-lo enquanto corpo sujeito da ação. 

À exemplo, desta esquematização corporal temos o discurso de Bruno: 

E eu gosto disso, o Kite eu acho massa, porque é um dos poucos esportes aí que você 
tem a junção de duas forças da natureza, dois elementos naturais que uma é o vento e 
a outra é agua, né, e você ta no meio dessa conexão toda, então é o céu e você fazendo 
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conexão com a terra, com a água, é um contato muito direto, a gente quando estamos 
velejando, a gente ver golfinho, ver tartaruga, ver peixe, já vi até peixe-boi na água, já... 
Então o contato sempre direto, o ar puro, pô, é qualidade de vida! (BRUNO – Entrevista, 
2018) 

É, então, através da experiência de vida, do contato com a natureza, com os outros 
corpos animais, com a prática corporal que se “abrem horizontes simbólicos, estéticos 
e ontológicos” (NÓBREGA, 2018) que modifica o esquema corporal e o faz perceber 
como ponte, como elo, como natureza. A isso, ver-se a aproximação com a ecologia 
corporal, como propõe Andrieu (2014), no sentido da experimentação do sujeito no 
corpo do mundo e no corpo do outro. 

Poderíamos também relacionar esta relação entre o corpo e a natureza e esquema 
corporal ao vermos que a pipa do Kitesurf ,ou a prancha do Wind surf, se acopla ao 
corpo do praticante, no caso dos vídeos analisados, do Kauli, e vira uma extensão de 
seu corpo aos céus e o impulsiona favorecendo a suspensão e realização das 
manobras. Assim como Merleau-Ponty fez analogia com a bengala do cego: a pipa não 
é mais um objeto que o praticante perceberia, mas um instrumento com o qual ele 
percebe. A pipa “é um apêndice do corpo, uma extensão da síntese corporal” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p.211). 

No tocante, a unidade de sentido do espaço e tempo do movimento, entendemos que 
esta é interligada ao tempo executado, ao ritmo da ação; a intensidade e a velocidade, 
corroborando a noção temporal da imagem. Isto é, durante a análise é explicitado as 
relações do movimento com a temporalidade, as pausas, os planos as quais o 
movimento foram executados. Tal conceito foi amplamente estudado por Buytendjik e 
suas teorias acerca do movimento humano e a expressividade. O mesmo corrobora com 
a pesquisa, no que diz respeito à unidade de sentido do tempo e espaço: 

Todo o movimento orgânico vai do “aqui” ao “lá”. Agora, o "lá", o futuro ou o objeto de 
"espera", está sempre contida no "aqui". O movimento de um organismo não ocorre no 
espaço e no tempo; o organismo faz mover de uma só vez o espaço e o tempo. [...] 
Todo movimento é uma performance. Como um movimento limpo no espaço vital, o 
movimento humano tem a própria temporalidade. Se o tempo (físico) mudar, a 
performance mudará, e, portanto, igualmente o sentido do movimento. (BUYTENDJIK, 
1957, p.94) 

À exemplo dessa temporalidade própria do movimento humano, ao perguntado se há 
diferença em instruir o Windsurf e praticá-lo, Paolo, um dos entrevistados, responde 
que, sim, “o tempo era mais quando eu fazia para treinar ou para meu prazer eu 
esquecia do tempo, podia ficar 4h e para mim era 1h, 2h” (PAOLO – Entrevista 2018). 

Assim conseguimos ressaltar a correlação entre as unidades de sentidos já supracitadas 
até aqui, visto que o movimento é em si uma relação subjetiva com o espaço e o tempo 
e que não pode ser visto apenas como uma sucessão de fases, já que: 

[...] Todo o tempo é tempo de movimento e, portanto, um sinal de mudança no espaço. 
Enquanto nada acontecer, desde que não haja movimento próprio, não há tempo. O que 
acontece é sempre uma mudança relativa que se segue e co-realiza o movimento. 
(BUYTENDIJK, 1957, p.90). 
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Por fim, no que diz respeito a unidade de sentido da expressividade visamos destacar 
as metas realizadas, os sentidos, os significados funcionais do movimento, o que foi 
sentido, bem como expressado ao interlocutor, aos aspectos simbólicos do movimento 
relacionados à cultura, ao desejo, ao inconsciente. Logo, a expressividade se preocupa 
com a intencionalidade do movimento, afirmando-o enquanto ação de um sujeito, se 
configurando numa experiência viva, vivida, sentida e percebida na pele, no corpo. 
Merleau-Ponty (1999, p. 210), logo, afirma, “não é ao objeto físico que o corpo pode ser 
comparado, mas antes à obra de arte [...] ele é um nó de significações vivas e não a lei 
de um certo número de termos co-variantes”. 

Percebemos, então, que as unidades de sentidos formam um todo: a ação, o corpo em 
ação. Estas apenas nos encaminham ao entendimento de algumas concepções: o que 
é, porque, quando, como e de que forma pode-se compreender este corpo durante as 
práticas corporais na natureza. 

Ao que que é, na vivência deste movimento, que há uma tomada de posição em relação 
a situação e ao mundo, um sentido, um fundo intencional, um intenção que reflete em 
movimento e em experiência corporal, no que diz respeito à atitude, à postura, ao tônus 
muscular e, por consequência, no esquema corporal. 

Portanto, entendemos que se faz necessário ir além das unidades de sentidos da 
análise, é importante perceber nos relatos de experiência, bem como nos recursos 
imagéticos, a consciência do gesto executado, pois, há uma reconstrução da 
esquematização corporal e uma operação de significação no mundo. E é nesta 
significação, nesta atribuição de sentidos e significados que o corpo se torna corpo e se 
torna mundo e se torna existência (NÓBREGA, 2015). 

Essa temática de pesquisa das práticas corporais na natureza insere-se no campo dos 
estudos sociofilosóficos da Educação Física, em particular no domínio das práticas 
corporais, corpo e natureza, percepção do corpo e ecologia corporal, a qual nos 
apresenta horizontes importantes para ir além do conceito de corpo como substância, 
vitalismo ou finalismo, a fim de propor um conceito ecológico do corpo (NÓBREGA, 
2014). 

 
Conclusão 
 

  

O entendimento do movimento humano possui o caráter de nortear as práticas 
corporais, para que estas consigam recuperar o real sentido e significado no processo 
do movimentar-se, do se conscientizar e do existir, tornando o corpo sujeito do 
movimento e não mero objeto da ação. 

A pesquisa contribui para os estudos sociofilosóficos da Educação Física, ampliando-
se as estratégias metodológicas para a compreensão do corpo em movimento, das 
práticas de esporte e lazer em nossa região, da percepção subjetiva do corpo e da 
ecologia corporal, pois se liga as áreas da saúde e da educação, com seus benefícios 
para a educação, o lazer e a ecologia corporal como práticas que contribuem para o 
bem estar dos sujeitos na sociedade contemporânea, em termos de ludicidade, 
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relaxamento psicofísico, equilíbrio corpo e mente, autoconhecimento, interação social e 
afetiva, entre outros benéficos das práticas corporais na natureza. 

O roteiro metodológico criado durante esta pesquisa serve para dar enfoque a este 
corpo sujeito da ação, estesiológico, subjetivo, que ainda não é compreendido em sua 
totalidade, isto é, entender o corpo em ação como uma fenomenologia do movimento, 
para tanto exige, em parte, a compreensão do corpo próprio e, também, a visão do outro 
sobre o movimento. 

Outrossim, cabe frisarmos que o dispositivo continua em desenvolvimento e 
aprimoramento para a validação, dado que este possibilita uma análise sistemática 
sobre o corpo “ontológico” nas mais variadas práticas corporais. 
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Tabela 1 - Análise e Decoupagens (WINDSURF). Fonte: Fonte: Nóbrega (2016). Análise 
dos autores. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2723 

 

CÓDIGO: SB1141 

AUTOR: SIMONE APARECIDA TORRES FIGUEREDO 

ORIENTADOR: HIPOLITO VIRGILIO MAGALHAES JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Caracterização dos Atendimentos Fonoaudiológicos em Disfagia Orofaríngea 

no Hospital Universitário 

Resumo 

Introdução: A Disfagia Orofaríngea (DO) é o distúrbio da deglutição, que afeta a sua 
segurança e eficácia, tem como consequências desnutrição e desidratação. O 
fonoaudiólogo é o profissional que avalia, diagnostica e intervém nesses casos. Este 
trabalho tem o objetivo de caracterizar estes indivíduos atendidos pela fonoaudiologia 
de um hospital universitário. Método: Trata-se de um estudo de caráter transversal, feito 
a partir da análise de prontuários. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos e idade 
maior de 20 anos. Foram excluídos os pacientes com alteração cognitiva. Resultados: 
A amostra foi composta por 51 pacientes, em que 26 (51%) foram do sexo feminino e 
25 (49%) do masculino, a média de idade foi de 57 anos (±18,6) variando de 20 a 93 
anos. Desses indivíduos, 51% residem na capital do Estado e 49% nas cidades da 
macrorregião. As comorbidades encontradas foram Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) (37,3%), Diabetes Miellitus (DM) (25,5%) e Complicações Pulmonares (23,5%). 
As doenças de bases mais encontradas foram a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 
(31%) e o Acidente Vascular Encefálico (AVE) (15,7%). Conclusões: O sexo 
predominante foi o feminino, a média de idade é 57 anos, e a procedência maior é da 
capital do Estado. A comorbidade mais frequente é HAS, e as doenças de base 
principais foram ELA e AVE. Logo, a DO é demanda importante no HUOL e requer a 
fonoaudiologia como parte da equipe. 
 
Palavras-chave: assistência ambulatorial; fonoaudiologia; disfagia. 

TITLE: Speech Therapy Characterization in Oropharyngeal Dysphagia at the University 

Hospital 

Abstract 

 

Introduction: Oropharyngeal Dysphagia (DO) is the swallowing disorder, which affects 
its safety and is triggered, resulting in malnutrition and dehydration. The speech therapist 
is the professional who evaluates, diagnoses and intervenes in these cases. This paper 
aims to characterize these patients treated by speech therapy in a university hospital. 
Method: This is a cross-sectional study, based on the analysis of medical records. We 
included individuals of sexes and ages over 20 years. Patients with cognitive impairment 
were excluded. Results: The sample consisted of 51 patients, of which 26 (51%) were 
female and 25 (49%) male, mean age of 57 years (± 18.6) ranging from 20 to 93 years. 
Of these individuals, 51% reside in the state capital and 49% in the cities of the 
macroregion. Comorbidities were: Systemic Arterial Hypertension (SAH) (37.3%), 
Diabetes Miellitus (DM) (25.5%) and Pulmonary Complications (23.5%). The most 
common underlying diseases were Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (31%) and 
Stroke (15.7%). Conclusions: The predominant gender was female, the average age is 
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57 years old, and the largest origin of the state capital. The most frequent comorbidity 
has been, as the underlying diseases were ALS and stroke. Therefore, DO is an 
important issue in HUOL and requires speech therapy as part of the team. 

 
 
Keywords: Outpatient care; speech therapy; dysphagia. 

Introdução 

A deglutição é um ato complexo, que ocorre, em média, 1000 vezes ao dia, 
desempenhada por estruturas anatômicas que recebem o controle do sistema 
neurológico (FUSSI; ARAKAWA-SUGUENO, 2013). Estas estruturas precisam estar 
íntegras para agirem de forma sinérgica e coordenada, a fim de que ocorra a deglutição, 
que se divide em fases intrinsecamente relacionadas, a saber: antecipatória, 
antecipatória oral, oral propriamente dita, faríngea e esofágica (FURKIM, 2014). 

O ato de comer tem caráter social, logo, quando há desvios que interferem este 
momento, as consequências são físicas e psicológicas, de modo a afetar diretamente a 
qualidade de vida do indivíduo (PIZZORINI, 2017). A Disfagia é a alteração na 
deglutição que compromete sua eficiência e segurança (LOGEMANN, 2011), pode ser 
classificada quanto à causa: mecânica, neurogênica ou psicogênica, e quanto à fase ou 
fases comprometidas, a esclarecer: disfagia oral, faríngea ou orofaríngea e esofágica 
(VALE-PRODOMO, ANGELIS E BARROS, 2009). 

Dentre essas alterações, a Disfagia Orofaríngea (DO) é um transtorno da deglutição que 
compromete as fases oral e faríngea, que traz impacto na saúde geral do indivíduo, 
podendo gerar como consequências desnutrição e desidratação, e em casos mais 
graves, quadro de pneumonia aspirativa (BUSCH et al, 2013). 

O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para avaliar, diagnosticar e reabilitar a DO, 
seus objetivos são possibilitar e facilitar a reintegração do paciente ao meio social. No 
ambiente hospitalar, os ambulatórios são locais possíveis de atuação do fonoaudiólogo 
nesta área, mas essa não é uma realidade em todos os hospitais. Um estudo feito por 
Guimarães, Barbosa e Porto (2009) mostrou que de 25 hospitais universitários 
brasileiros, 9 (36%) não oferecem o serviço da Fonoaudiologia. 

Com base na escassez de informações sobre o perfil sociodemográfico e condições de 
saúde geral dos pacientes com DO que receberam atendimento fonoaudiológico nos 
ambulatórios hospitalares, esta pesquisa buscou caracterizar a demanda dos pacientes 
atendidos em um hospital universitário em relação às variáveis sociodemográficas, 
história médica e doenças de base. 

 
Metodologia 

 
Esta pesquisa trata-se de um estudo quantitativo de caráter transversal com observação 
direta dos dados para levantamento das informações, por meio da análise de 
prontuários arquivados no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
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Foram considerados pacientes de ambos os sexos, atendidos durante o período de 
fevereiro a dezembro de 2018, em que foram incluídos os indivíduos com idade a partir 
de 20 anos e excluídos os com alterações cognitivas e quadros de afasia de 
compreensão. 

Para a alimentação do banco de dados, foi utilizada uma Ficha de Registro de Dados, 
que continham as informações mais relevantes para se atingir os objetivos desse 
estudo, dentre elas: variáveis sociodemográficas, história médica, avaliação clínica e 
instrumental e diagnósticos. 

As variáveis quantitativas e qualitativas foram tabuladas no software PSPP que analisou 
a distribuição das frequências absolutas e relativas 
O projeto, em que esta pesquisa está inserida, foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa (CEP) em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes e está de 
acordo com a Resolução nº 466/2012 CONEPE/MS, aprovada pelo CEP do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, sob o parecer de número 1.324.701, aprovado em 16 de 
novembro de 2015. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Foram analisados os prontuários de 51 pacientes atendidos pela fonoaudiologia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), e constatada uma frequência absoluta e 
relativa de 26 (51%) mulheres e 25 (49%) homens, a média de idade encontrada foi de 
57 anos (±18,6) e mínima de 20 anos e máxima de 93 anos (Tabela 1), achados 
parecidos com outro estudo, em que a variação de idade foi de 19 a 97 anos, contudo 
com diferenças na frequência maior ser de usuários do sexo masculino, que ficou em 
torno de 66%(MACEDO, MENDES E FERREIRA, 2017). 

Quanto à cidade de origem, os dados mostram que 26 (51%) residem no Natal e 25 
(49%) nas demais cidades da macrorregião. Vale salientar que o HUOL atende a 
demanda de todo o Estado (Figura 1) e fornece serviços considerados de referência, 
assim como outros Hospitais Universitários de referência, a exemplo como o de Alagoas 
em que maior proporção (88,89%) eram de pacientes residentes da capital do Estado 
(AZEVÊDO, MELO E CANUTO, 2018). 

Foram investigadas presenças de doenças/comorbidades associadas, e foi verificado 
que das 51 pessoas que contemplaram a amostra, 31 (60,8%) delas apresentaram ao 
menos uma dessas. As de maior frequência foram Diabetes Mielitus (25,5%), 
Hipertensão Arterial Sistêmica (37,3%) e Complicações Pulmonares (23,5%) descritos 
na Tabela 2. Há estudos que convergem com estes resultados e apontam a HAS como 
a comorbidade prevalente em pacientes disfágicos (SANTOS, 2015). 

Na Tabela 3 são ilustradas as doenças de base encontradas na amostra, do total de 
indivíduos, 62,6% deles apresentaram doenças de base de origem neurológica e as 
duas mais encontradas foram a Esclerose Lateral Amiotrófica (n = 16; 31%), seguido de 
Acidente Vascular Encefálico (n= 8;15,7%) e outras causas (n = 24; 47,1%). 
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Um fato importante de ser relevado como justificativa da maior frequência de casos 
atendidos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é devido o HUOL ser um Hospital 
de referência para demanda de usuários com essa enfermidade, que tem como uma 
das principais condições clínicas associadas a presença de quadros de disfagia 
orofaríngea (CASTRO; BORGHERESI, 2013), o que tem fomentado a realização de 
pesquisa e extensão na área. 

A segunda doença de base encontrada em maior número foi o AVE, cuja frequência de 
DO é em torno de 50% dos casos (MOURÃO et al., 2016) e em outro estudo, considerou 
em torno de 70,3% (NOGUEIRA et al., 2012). 

 
Conclusão 
 

Os pacientes com DO atendidos no HUOL são predominantemente do sexo feminino, 
com idade média de 57 anos, procedência, em sua maioria, da capital do estado, e 
predominantemente portadores de HAS. 

Houve predomínio de doenças de base neurológica, especificamente a DO em 
decorrência de ELA, seguida do AVC. 

Os dados encontrados quanto à comorbidade HAS são frequentes, e quando associado 
à presença de AVC chama a atenção para que se delineiem medidas possíveis de 
serem tomadas em educação em saúde para a prevenção e diagnóstico precoce dessas 
enfermidades associadas. 

Com os resultados explanados, pode-se concluir que os usuários portadores de disfagia 
orofaríngea são demanda expressiva no hospital, o que requer a atenção e atuação da 
fonoaudiologia dentro da equipe interdisciplinar para contribuir com sua especificidade 
na avaliação, diagnóstico e intervenção deste distúrbio, com vista a propiciar melhora 
na qualidade de vida da população assistida. 
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Tabela 1 - Distribuição, segundo frequência, do sexo e idade dos pacientes com disfagia 
orofaríngea atendidos pelo setor de fonoaudiologia no HUOL no período de fevereiro e 
dezembro de 2018. Natal – RN. 

 

 

Tabela 2 - Distribuição, segundo frequência, das comorbidades apresentadas pelos dos 
indivíduos (n=31) com disfagia orofaríngea atendidos pelo setor de fonoaudiologia no 
HUOL de fevereiro a dezembro de 2018. Natal – RN. 
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Tabela 3 - Distribuição, segundo frequência, das doenças de base dos indivíduos (n=51) 
com disfagia orofaríngea atendidos pelo setor de fonoaudiologia do HUOL, no período 
de fevereiro a dezembro de 2018. Natal – RN 
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Figura 1 – Distribuição das cidades de procedência dos pacientes (n=52) com disfagia 
orofaríngea atendidos pelo setor de fonoaudiologia do HUOL no período de fevereiro a 
dezembro de 2018. Natal – RN. 
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TÍTULO: Caracterização de habilidades metalinguísticas de estudantes monolíngues e 

bilíngues com risco para dislexia 

Resumo 

É considerado um sujeito bilíngue aquele que fala fluentemente duas línguas distintas. 
A literatura sugere que as crianças bilíngues apresentam melhor desempenho quando 
comparadas às monolíngues no que se refere às habilidades de consciência fonológica. 
Grande parte desta vantagem se baseia na teoria que defende que as habilidades da 
primeira língua são transferidas para o aprendizado da segunda. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi buscar na literatura brasileira e internacional, artigos que 
relacionassem bilinguismo e consciência fonológica. Esta pesquisa apresenta uma 
revisão da literatura integrativa, realizada por meio da busca de artigos em bases de 
dados nacionais e internacionais, cujos critérios de inclusão foram artigos publicados 
completos e gratuitos em periódicos nacionais e internacionais; artigos que abordassem 
a temática do estudo; artigos em inglês ou português e publicados nos últimos cinco 
anos. Para a seleção dos artigos foram considerados a leitura pelo título, seguida da 
leitura pelo resumo ou abstract e, por fim, a leitura dos artigos completos. Por fim, a 
amostra final foi composta por 13 artigos, 2 nacionais e 11 de periódicos internacionais. 
A maioria dos estudos comprovaram os benefícios do bilinguismo quanto ao 
desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica. Sendo assim, as crianças 
bilíngues indicaram maior domínio da habilidade de consciência fonológica. 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Consciência fonológica. Linguagem. 

TITLE: Description of metalinguistic skills of monolingual and bilingual students at risk 

for dyslexia 

Abstract 

A bilingual subject is one who speaks fluently two distinct languages. The literature 
suggests that bilingual children perform better when compared to monolingual children 
with regard to phonological awareness skills. Much of this advantage is based on the 
theory that first language skills are transferred to second language learning. Thus, the 
objective of this study was to search the Brazilian and international literature, articles that 
related bilingualism and phonological awareness. This research presents a review of the 
integrative literature, performed by searching articles in national and international 
databases, whose inclusion criteria were free and complete published articles in national 
and international journals; articles that addressed the study theme; articles in English or 
Portuguese and published in the last five years. For the selection of articles, the reading 
by title was followed, followed by reading by the abstract or, finally, the reading of the 
complete articles. At the end, the final sample consisted of 13 articles, 2 national and 11 
international journals. Most studies have proven the benefits of bilingualism in developing 
phonological awareness skills. Thus, bilingual children indicated greater mastery of 
phonological awareness ability. 
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Introdução 

Pode ser considerado um sujeito bilíngue, aquele que fala duas línguas distintas de 
forma fluente (FLORES, 2005). Embora não haja consenso entre a literatura, esta é a 
definição mais aceita. 

Em decorrência das mudanças no cenário sociocultural e econômico brasileiro, no qual 
a globalização permite a interação entre os mais diversos países, é notório o crescente 
interesse dos pais em matricular seus filhos em instituições educacionais que seguem 
a abordagem pedagógica relacionada ao bilinguismo (SOUZA; LEITE, 2014). 

Em consequência disso, o gradativo número de crianças desenvolvendo habilidades 
linguísticas e de alfabetização em dois idiomas, desencadeou uma série de pesquisas 
relacionadas à como o bilinguismo afeta o desenvolvimento das habilidades 
metalinguísticas (KUO; ANDERSON, 2008; SOUZA; LEITE, 2014; BRANCALIONI et al., 
2018). 

Do ponto de vista científico, é possível afirmar que aprendizes de uma nova língua 
incorporam suas experiências anteriores de linguagem para o aprendizado da segunda 
língua. Isto implica que as habilidades da primeira língua são transferidas para o 
desenvolvimento da segunda, uma vez que é necessário que existam habilidades 
linguísticas comuns aos dois idiomas. Esta teoria é mais conhecida como Cross-
LanguageTransferTheory (Teoria da Linguagem Cruzada) (KIM et al., 2016). 

Acredita-se que, em decorrência da experiência perceptivo-auditiva dos sons de duas 
línguas, a criança bilíngue exibe melhor desempenho em algumas habilidades de 
consciência fonológica em relação à estudantes monolíngues (SOUZA; LEITE, 2014). 

A consciência fonológica por sua vez, está associada à capacidade de refletir e 
manipular sobre a estrutura da palavra, compreendendo-a como um encadeamento de 
sílabas e sons (LEITE et al., 2018). Esta habilidade metalinguística é um requisito para 
o processo de decodificação e para a compreensão de que as palavras são formadas 
por sons ou grupos de sons que podem ser segmentados e manipulados. Desta 
maneira, os escolares que apresentam bom desempenho em consciência fonológica, 
ampliam suas habilidades em leitura e escrita, uma vez que para a criança aprender a 
ler e escrever, ela deve entender a relação existente entre grafema e fonema (MENDES, 
2017). 

Levando em consideração tal habilidade e a Teoria da Linguagem Cruzada, é possível 
afirmar que grande parte da vantagem do bilinguismo quanto a capacidade de refletir e 
manipular as unidades e estruturas dos sons da fala, está apoiada nesta transferência 
de linguagem entre ambas as línguas (KIM et al., 2016). 

Ademais, é importante ressaltar que existem estudos que apontam que se a segunda 
língua for fonologicamente mais simples do que a língua materna, esta pode ter um 
efeito facilitador da consciência fonológica. No entanto, se a segunda língua for 
fonologicamente mais complexa do que a primeira, esta não facilita o desenvolvimento 
da consciência fonológica. Isto implica dizer que a consciência fonológica pode 
depender da complexidade fonológica da língua materna e da língua estrangeira 
(LAURENT; MARTINOT, 2009). 
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Por conseguinte, considerando os questionamentos na literatura acerca do 
desenvolvimento das habilidades fonológicas subjacentes ao bilinguismo, este estudo 
teve como objetivo buscar na literatura brasileira e internacional, artigos que 
explicitassem a relação existente entre bilinguismo e desenvolvimento das habilidades 
de consciência fonológica. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão da literatura integrativa. Para construção deste estudo foram 
realizadas as seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento 
de palavras-chave e de critérios de inclusão, busca na literatura, análise crítica dos 
estudos incluídos, discussão dos resultados e conclusões embasadas na literatura. 

A pergunta norteadora do presente estudo consistiu em: “Crianças bilíngues 
apresentam melhor desenvolvimento nas habilidades fonológicas do que as 
monolíngues?”. 

Foi realizado levantamento bibliográfico nacional e internacional nas bases de dados do 
Periódico CAPES, LILACS, Pubmed, Scielo e ERIC, sobre o assunto de interesse 
publicado no período de 2014 a 2019. Os termos livres em português utilizados na 
pesquisa foram: bilinguismo AND consciência fonológica, bilinguismo AND habilidades 
fonológicas, bilinguismo AND fonologia. Já para a busca em inglês foram utilizados os 
seguintes descritores: bilingualism AND phonology, bilingualism AND phonological 
awareness e bilingualism AND phonological skills. 

Os critérios de inclusão dos artigos da presente revisão integrativa foram: artigos 
publicados completos e gratuitos em periódicos nacionais e internacionais; artigos que 
abordassem a temática do estudo; artigos em inglês ou português, artigos publicados 
nos últimos cinco anos. Para a seleção dos artigos foram considerados a leitura pelo 
título, seguida da leitura pelo resumo ou abstract e, por fim, a leitura dos artigos 
completos. 

A distribuição e análise dos resultados foram realizadas conforme a relevância e o valor 
informativo de tais materiais para os objetivos do estudo, por meio de uma planilha do 
Excel, com a tabulação de alguns dados, como ano, identificação dos autores, base de 
dados, periódico, fator de impacto, país onde o estudo foi realizado, objetivo, amostra, 
tipo de estudo, métodos de avaliação da consciência fonológica, principais resultados e 
conclusão. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para apresentação desta revisão, nas bases de dados escolhidas foram encontrados 
12.318 artigos. Seguindo os critérios de inclusão foram selecionados 2.578. Destes, 87 
artigos foram selecionados para a leitura completa, sendo a amostra final composta por 
11 artigos em periódico internacional e 2 artigos nacionais, totalizando 13 artigos. 
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A figura 1 representa os resultados encontrados nos artigos selecionados, tendo em 
vista o desempenho dos grupos bilíngues e monolíngues nas tarefas de consciência 
fonológica, relacionando a quantidade de artigos e a significância dos resultados. 

Com isso, de acordo com a literatura lida, verificou-se que dos 13 artigos selecionados, 
10 demostraram que crianças bilíngues obtiveram melhor desempenho nas habilidades 
de consciência fonológica quando comparadas aos seus pares monolíngues, enquanto 
que 2 verificaram superioridade do grupo monolíngue e 1 constatou que ambos os 
grupos obtiveram resultados semelhantes. 

Sendo assim, foi possível constatar a hipótese de que a proficiência em outro idioma 
proporciona o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica (SUN; HU; 
CURDT-CHRISTIANSEN, 2018). 

Em um estudo realizado com 17 crianças monolíngues e bilíngues do terceiro ano 
escolar, com faixa etária entre 7 e 8 anos de idade, constatou-se como resultado um 
maior domínio da habilidade de consciência fonêmica por parte das crianças bilíngues 
(SOUZA; LEITE, 2014). Este dado corrobora o estudo que sugere que as crianças 
bilíngues apresentam maior facilidade na discriminação de fonemas quando 
comparadas às crianças monolíngues (FLEURY; AVILA, 2015). 

Ademais, o bilinguismo apresentou efeito positivo com relação à profundidade 
ortográfica, complexidade fonológica e afinidade tipológica com a segunda língua. 
Observou-se em pesquisas que os indivíduos bilíngues possuem vantagens no 
processamento fonológico, o qual não se limita apenas a consciência de unidades 
segmentadas, como as sílabas, mas se estende também a características 
suprassegmentais. No estudo de KIM et al., 2016, foi possível constatar que a maior 
parte da vantagem dos indivíduos bilíngues quanto à consciência fonológica se deu pelo 
fato da segunda língua, o inglês, ter uma estrutura fonológica mais simples ou regular 
do que o chinês, proporcionando aos participantes uma experiência melhor em um novo 
idioma. 

Do mesmo modo, observa-se a consciência fonológica como um importante preditor 
para a aquisição de uma segunda língua, principalmente para o processo de 
decodificação e aprendizado da escrita em um novo idioma (ZHOU et al., 2017; YEUNG; 
LIU; LIN, 2017). 

Outro estudo destaca que o bilinguismo apresenta vantagens no processamento 
fonológico quanto à consciência de elementos segmentares e supra segmentares (KIM 
et al., 2016). Dentre as habilidades do processamento fonológico, a consciência 
fonológica é importante para o desenvolvimento da leitura da língua estrangeira, visto 
que esta é uma habilidade preditora para o aprendizado da leitura (YEUNG; GANOTICE, 
2014). 

Ainda foi verificada a correspondência entre bilinguismo, consciência fonológica e sexo, 
em que os meninos bilíngues demonstraram melhor desempenho quando comparados 
aos seus pares monolíngues, enquanto que entre o grupo de meninas bilíngues não 
houve diferenças significativas (SOUZA; LEITE, 2014). Este resultado difere de outros 
pesquisadores que colocam o sexo masculino como uma variável ligada ao pior 
desenvolvimento da linguagem (MORIANO-GUTIERREZ et al., 2017). 
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No âmbito da abordagem pedagógica bilíngue, há também algumas medidas que devem 
ser consideradas durante as avaliações de crianças bilíngues, como: a idade de 
aquisição de cada idioma e a quantidade relativa de experiência ou exposição (CORE; 
SCARPELLI, 2015). Com isso, um estudo apontou que as crianças expostas 
precocemente a uma língua estrangeira, superaram seus pares monolíngues e os 
bilíngues tardios na tarefa de exclusão de fonema final (JASIŃSKA; PETITTO, 2018). 

Em confronto a estes resultados, foram encontrados na literatura alguns estudos que 
não observaram efeito positivo do bilinguismo no desenvolvimento das habilidades de 
consciência fonológica. Um estudo apontou que as crianças expostas ao ambiente 
bilíngue tiveram melhores resultados somente na tarefa de síntese fonêmica, enquanto 
que nas demais tarefas de consciência fonológica, os escolares bilíngues obtiveram 
melhor desempenho (BRANCALIONI et al., 2018). Outro estudo demonstrou que as 
crianças bilíngues pontuaram menos quando comparadas às monolíngues na tarefa de 
processamento fonológico (HAMAN; WODNIECKA; MARECKA, 2017). O 
processamento fonológico, por sua vez, é composto por habilidades críticas para o 
aprendizado da leitura e da escrita. Dentre estas habilidades está a consciência 
fonológica, além da memória fonológica que permite reter informações e acesso a 
representações das informações fonológicas da linguagem (SILVA et al., 2018). 

Por fim, outro estudo não notou diferenças significativas entre o grupo bilíngue e 
monolíngue, verificando que ambos os grupos obtiveram resultados semelhantes (SUN; 
HU; CURDT-CHRISTIANSEN, 2018). 

A figura 2 ilustra a frequência das produções de artigos científicos relacionando o 
bilinguismo e consciência fonológica entre os anos de 2014 e 2018. Verifica-se uma 
concentração maior de publicações os anos de 2014 e 2018, sendo observada nestes 
dois anos a presença de produções científicas nacionais. Além disso, constatou-se a 
ausência de publicações concernentes a temática no ano de 2015. Por fim, observa-se 
após que após uma diminuição na frequência de publicações, acontece um aumento no 
último ano. 

Sendo assim, devido à discussão existente entre os benefícios e possíveis prejuízos do 
bilinguismo no desenvolvimento das habilidades metalinguísticas, sugerem-se mais 
estudos seguindo esta temática, principalmente a produção de estudos nacionais, uma 
vez que a maioria das produções é de origem internacional. Esta revisão auxiliará na 
condução de novas pesquisas de campo para relacionar estas habilidades 
metalinguísticas em diferentes populações. 

 
Conclusão 

 

Por meio da leitura dos materiais selecionados para a construção do artigo, concluiu-se 
que ainda existe busca na literatura quanto aos benefícios ou malefícios do bilinguismo, 
inclusive no que se refere à consciência fonológica. 

No entanto, muitos estudos mostraram que as crianças bilíngues apresentam melhor 
desempenho em habilidades de consciência fonológica, uma vez que a experiência na 
segunda língua permite o aprendizado de alguns aspectos fonológicos mais cedo do 
que as crianças monolíngues. Estes resultados reforçam a hipótese de que o 
desenvolvimento em consciência fonológica pode ser influenciado pelo aprendizado de 
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outra língua e que ainda esta habilidade pode ser um preditor para a aquisição de outro 
idioma. 
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TÍTULO: Perfil de ácidos graxos e minerais de ovas de peixe voador (Hirundichthys 

affinis) 

Resumo 

O perfil lipídico de pescado varia entre espécies e sofre influências de vários fatores. 
Apesar de sua grande importância nutricional, existem poucas informações disponíveis 
sobre a composição química do pescado e seus derivados. O presente estudo centra-
se em discutir o potencial nutricional de ovas de peixe voador (Hirundicthys affinis), 
provenientes do município de Caiçara do Norte – RN, tendo como base as análises de 
ácidos graxos e minerais de acordo com a sazonalidade. Foi realizada a determinação 
do perfil de ácidos graxospor GC-MS/MS e a determinação da composição de minerais 
por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX). No período de desova e pré 
desova houve aumento na quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e poli-
insaturados e diminuição de ácidos graxos saturados em relação ao período de pós 
desova. Nas amostras foram encontrados os minerais: Cloro, Sódio, Fósforo, Cálcio, 
Magnésio, Bromo, Potássio, Zinco e Cobre, independente do período, porém Cloro e 
Sódio foram encontrados em maior quantidade devido ao processo de salga. Os valores 
dos lipídios das ovas variaram conforme a sazonalidade e o período de maturação 
gonadal dos peixes, mostrando que o perfil lipídico melhora durante o período de desova 
e pré desova. Sugere-se revisão do processo de salga da ova, que influenciou na 
quantidade de sódio encontrado nas amostras. 
 
Palavras-chave: Caviar, pescado, perfil lipídico, sazonalidade. 

TITLE: Fatty acid and mineral profile of flying fish eggs (Hirundichthysaffinis). 

Abstract 

 

The lipid profile of fish varies between species and is influenced by several factors. 
Despite its great nutritional importance, there is little information available on the 
chemical composition of fish and its derivatives. The present study focuses on discussing 
the nutritional potential of flying fish eggs (Hirundicthys affinis) from the municipality of 
Caiçara do Norte - RN, based on fatty acid and mineral analyzes according to 
seasonality. Fatty acid profile determination by GC-MS / MS and mineral composition 
determination by X-ray fluorescence spectrometry (FRX) were performed. In the 
spawning and pre spawning period there was an increase in the amount of 
monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and a decrease in saturated fatty acids 
in relation to the post spawning period. In the samples were found the minerals: Chlorine, 
Sodium, Phosphorus, Calcium, Magnesium, Bromine, Potassium, Zinc and Copper, 
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regardless of the period, but Chlorine and Sodium were found in greater quantity due to 
the salting process. The lipid values of the eggs varied according to the seasonality and 
the period of gonadal maturation of the fish, showing that the lipid profile improves during 
the spawning and pre spawning period. It is suggested to review the salting process of 
the egg, which influenced the amount of sodium found in the samples. 

 
 
Keywords: Caviar, fish, lipid profile, seasonality. 

Introdução 

Segundo a FAO (2016), no ano de 2014, o Brasil esteve entre os 25 principais países 
produtores de pescado do mundo, gerando uma produção aquícola bastante 
expressiva, com um total de 561,8 mil toneladas de pescado. 

Segundo Bledsoe, Bledsoe e Rasco (2003), caviar são as ovas não fecundadas 
provenientes de algumas espécies de esturjão, sendo apenas o caviar oriundo do 
esturjão apto a ser rotulado como o verdadeiro caviar e o caviar derivado de outras 
espécies marinhas, deve ser identificado incluindo o nome da espécie a qual deu 
origem. 

O caviar provenientes de outras espécies além do Esturjão, é bastante popular no Japão 
e tem mostrado crescimento no mercado europeu, norte americano e chinês, devido ao 
seu uso em pratos como sushi e outras variações (BLEDSOE; BLEDSOE; RASCO, 
2003). 

A família Exocoetidae compreende oito gêneros, dos quais seis são encontrados no 
Brasil, totalizando 12 espécies, onde uma das espécies mais abundantes é o 
peixevoador de quatro asas Hirundichthys affinis, catalogado por Günther em 1866 
(CARVALHO; MACEDO; DAMASCENO, 2016). As ovas do peixe voador, alcançam em 
média 2 mm de diâmetro, possuem textura crocante e sua cor natural apresenta uma 
tonalidade laranja bem clara, e é utilizada como um componente do sushi(AHMEROVA, 
KOPYLENKO, 2010). 

A composição do perfil lipídico do pescado variam entre espécies e sofrem influências 
de vários fatores, entre eles está o tipo de dieta, sexo, idade, temperatura, sazonalidade, 
entre outros (VISENTEINER et al., 2005). Apesar dos produtos de origem marinha 
possuírem grande importância nutricional, existem poucas informações disponíveis 
sobre a composição química do pescado e seus derivados (BRUISH, 2011). Produtos a 
base de pescado, como o tipo caviar, pode se constituir um alimento alternativo com 
elevado valor agregado (BLEDSOE; BLEDSOE; RASCO, 2003). 

Diante do exposto, considerando a grande produtividade pesqueira no estado e a 
disponibilidade abundante do peixe voador em Caiçara do Norte, é interessante 
destacar a importância de explorar as potencialidades do valor nutricional deste pescado 
e seus subprodutos, além de conhecer melhor essa espécie, estimular o comércio local 
e o interesse acerca de produtos a base de pescado. 

A partir disso, esse estudo busca avaliar o potencial nutricional de ovas de peixe voador 
(Hirundichthys affinis), provenientes do município de Caiçara do Norte – RN, tendo como 
base as análises de ácidos graxos e minerais de acordo com a sazonalidade. 
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Metodologia 
 

Foram analisadas 3 lotes, com 2 Kg cada, de ovas de peixe voador (Hirundicthysaffinis), 
que foram coletadas nos meses de novembro/2017 (período pós desova), abril/2018 
(período anterior a desova) e junho/2018 (período de desova), respectivamente, 
denominadas de lote 1, lote 2 e lote 3. 

As amostras da ova de peixe voador foram coletadas em galpões de armazenamento 
(ranchos), no município de Caiçara do Norte – RN, diretamente com os pescadores, que 
já haviam realizado a adição de sal no produto, para conservação. Em seguida as 
amostras foram levadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/Campus Central/Natal RN. O transporte aconteceu em caixas isotérmicas com 
gelo garantindo uma temperatura de refrigeração entre 0°C e 4°C. 

A Figura 1 mostra a ova do peixe voador no galpão de armazenamento, em Caiçara do 
Norte, local onde as amostras foram adquiridas. Já a Figura 2 apresenta o produto 
utilizado (ovas de peixe voador), com maior riqueza de detalhes. 

O preparo das amostras foi realizado no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos, 
onde as ovas foram peneiradas para remoção do saco ovárico e possíveis resíduos 
(Figura 3). Posteriormente, permaneceram armazenadas no freezer do laboratório em 
temperatura de congelamento (-18ºC), até o momento do início das análises das 
amostras. 

Para a análise do perfil de ácidos graxos das amostras de ova de peixe voador a gordura 
da amostra foi extraídaconforme descrito por Bligh and Dyer (1957) e o excesso de 
solvente foi evaporado em atmosfera de nitrogênio. Para a determinação do perfil de 
ácidos graxos foi realizado uma esterificação metílica seguindo a metodologia descrita 
por Hartman e Lago (1973). A quantificação foi realizada por normalização das áreas 
dos picos e a identificação pela biblioteca de banco de espectros de massas (NIST), 
utilizando um GCMS-QP2010 (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipado com uma coluna 
Durabound DB-23 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). A temperatura do injetor e do detector 
foram fixados em 230 °C e temperatura da coluna em 90 °C. O gradiente de eluição na 
coluna foi de 90 a 150 °C (10 °C/min), 150 a 200 °C (2 °C/min), 200 a 230 °C (10 °C/min) 
em um tempo total de corrida de 39 minutos com um split de 100. O gás hélio foi utilizado 
como gás transportador. Os resultados foram expressos em g/100 g de ova e em g/100g 
da gordura da ova. 

A identificação dos minerais foi ralizada por espectrometria de fluorescência de raios X 
(FRX). Que teve como objetivo a identificação qualitativa da composição de amostras 
sólidas. Foi utilizado para esse procedimento o material resultante da determinação de 
cinzas das ovas de peixe voador. Por conseguinte, os diferentes mineral presentes nas 
amostras foram descritos. 

 
Resultados e Discussões 
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No que diz respeito à determinação do perfil de ácidos graxos, a Tabela 1, apresenta os 
resultados dos 3 lotes. Em 100g de gordura da amostra, pode-se considerar que, a 
quantidade de ácidos graxos saturados e insaturados foi equivalente, todavia, no lote 2 
(período de pré desova) e no lote 3 (período de desova), a quantidade de ácidos graxos 
insaturados foi maior em relação aos ácidos graxos saturados. A amostra apresentou 
menor quantidade de ácidos graxos monoinsaturados em relação aos demais ácidos 
graxos, o que se repetiu durante os três períodos de análises. 

As amostras analisadas, apresentaram bom perfil lipídico considerando a quantidade de 
ácidos graxos poli-insaturados encontrada em proporção às demais frações. Dentre os 
ácidos graxos encontrados em meio às frações, o mais abundante foi o ácido palmítico 
(ácido graxo saturado), seguido em ordem descrescente pelos ácidos, 
docosahexaenoico (DHA - ácido graxo poli-insaturado), esteárico (ácido graxo saturado) 
e oleico (monoinsaturado). Este padrão permaneceu para os lote 1 e 3, no lote 2 houve 
variação na quantidade de ácido docosahexaenoico (DHA), que se mostrou mais 
elevada que as demais frações. 

É importante ressaltar que, os ácidos graxos poli-insaturados, são gorduras de boa 
qualidade, que possuem diversas funções no organismo humano, entre essas funções, 
está sua ação como contribuinte para a redução no nível de colesterol e de lipoproteínas 
de baixa densidade no sangue (SUÁREZ-MAHECHA et al., 2002). 

Além disso, vale salientar que, o consumo de alimentos ricos em lipídios, fornece 
nutrientes essenciais para a manutenção fisiológica e apresentam diferentes tipos de 
vitaminas que utilizam a gordura como propriedade para serem absorvidas, como é o 
caso das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K (BENJAMIM et al.,2018). 

Houve variação nas quantidades de cada fração entre os lotes. No lote 1, durante o 
período de pós desova, é onde se apresenta a maior quantidade de gordura saturada 
na amostra. Já a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados apresenta maior 
quantidade no lote 2 (período anterior à desova), principalmente, e no lote 3 (período de 
desova), enquanto que há diminuição de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, 
em relação ao primeiro lote. 

Conhecer a variação sazonal que acontece com a composição química do pescado é 
de grande importância tecnológica, pois influencia o rendimento industrial, o sabor e a 
textura (GONÇALVES; CEZARINI, 2008). Neste estudo, a quantidade de lipídios totais 
e frações lipídicas variou de acordo com o lote, podendo haver influência do período de 
maturação gonadal, dentre outros fatores. As variações da sazonalidade influenciam de 
forma complexa nas análises de composição química de produtos marinhos, estando 
associadas aos plânctons predominantes em certas épocas do ano, havendo ainda 
como influência a espécie e a maturação gonadal (SANTO et al.,2003). 

Os resultados das análises para determinação de minerais realizadas, foram apenas de 
natureza qualitativa, e os minerais identificados nas amostras foram: Cloro, Sódio, 
Fósforo, Cálcio, Magnésio, Bromo, Potássio, Zinco e Cobre em todos os períodos 
climáticos. É importante destacar, que os elementos de maior participação na 
composição de minerais foram Cloro e Sódio. Isso se deve ao processo de salga o qual 
as ovas são submetidas antes do armazenamento e comercialização deste produto. 

With et al. (2000) em estudo na composição química dos esturjões observaram 
concentrações de cobre e zinco variando entre 1,20 e 1,69 e 10,3 e 12,4 mg/Kg, 
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respectivamente. Concluindo, que essas ovas possuem minerais de interesse. Além 
disso, também foi pesquisado pelos autores o teor de chumbo que variou entre 0,06 e 
0,15 mg/Kg e de cádmio que eram inferiores a 5 mg/Kg, confirmando assim que não 
havia contaminação nas amostras. 

 
Conclusão 
 

Conhecer as variações de sazonalidade e propriedades da composição do produto a 
ser trabalhado contribui para a melhor exploração de seu potencial. Os valores dos 
lipídios das ovas variaram conforme a sazonalidade e o período de maturação gonadal 
dos peixes, mostrando que o perfil lipídico melhora durante o período de desova e pré 
desova, aumentando em contribuição de ácidos graxos monoinsaturados e 
poliinsaturados. 

Além disso, foi possível observar quais ácidos graxos estavam presentes dentro de cada 
fração, inclusive mostrando boa quantidade de DHA contida na amostra, demonstrando 
a viabilidade de utilização deste produto como alternativa de estratégia nutricional. 

Em relação a determinação de minerais, foram encontrados minerais importantes na 
amostra durante todos os períodos, porém é necessário atentar-se ao teor, 
principalmente de sódio, encontrado na amostra em função da salga utilizada para a 
conservação da ova, que influenciou na contribuição deste mineral. Em relação a esse 
procedimento, sugere-se que é importante que haja uma revisão desta técnica, para 
aperfeiçoamento do procedimento e padronização do método de armazenamento do 
produto. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Ova do peixe voador na Cooperativa dos pescadores de Caiçara do Norte. 
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Figura 2. Ova do peixe voador com adição de sal. 

 

 

Figura 3. Ova do peixe voador depois de ser peneirada. 
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Tabela 1. Perfil lipídico da ova do peixe voador em diferentes períodos climáticos. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos do método canguru no desenvolvimento motor do recém-

nascido prematuro 

Resumo 

 

Introdução: A prematuridade, principal causa de mortalidade infantil, ocasiona 
maturação insuficiente dos sistemas do recém-nascido (RN). Quanto mais cedo o RN 
nasce, maior o comprometimento do sistema neurológico, pois não há a formação das 
vias neurais. Para diminuir a morbimortalidade entre os RN, foi implantado o Método 
Canguru (MC), que consiste no contato pele a pele entre o RN e seus pais. O presente 
estudo tem como objetivo avaliar o padrão motor dos recém-nascidos prematuros 
submetidos ao MC. Metodologia: Neste estudo observacional do tipo longitudinal foram 
avaliados recém-nascidos prematuros (RNPT) de baixo peso, submetidos as três fases 
do MC. Dados quanto a história do parto e internação foram coletados e diariamente o 
pesquisador questionava com relação as horas que o RN havia passado na posição 
canguru. Além disso, foi feita avaliação dos movimentos generalizados (GM) através de 
uma filmagem, para classificação destes movimentos segundo o protocolo de Prechtl. 
Resultados e Discussão: A partir da avaliação dos GM, foi possível observar a 
diminuição dos movimentos do tipo pobre entre os RNPT da amostra, que na segunda 
fase do MC apresentaram, em sua maioria, movimentos do tipo normal. Conclusões: 
A implementação do MC auxiliou na organização dos sistemas do RNPT e na melhora 
do padrão dos seus movimentos generalizados. 

 
 
Palavras-chave: Método Canguru; Recém-nascido; Fisioterapia 

TITLE: Evaluation of the effects of the kangaroo method on the motor development of 

premature newborns 

Abstract 

Introduction: Prematurity, the main cause of infant mortality, causes insufficient 
maturation of newborn systems. The earlier the newborn is born, the greater the 
neurological system impairment, since there is no formation of neural pathways. To 
reduce morbidity and mortality among newborns, the Kangaroo Method (KM) was 
implemented, which consists of skin-to-skin contact between newborns and their 
parents. The present study aims to evaluate the motor pattern of premature newborns 
submitted to KM. Methodology: In this observational longitudinal study, we evaluated 
low birth weight preterm infants submitted to the three phases of KM. Data regarding the 
history of childbirth and hospitalization were collected and the researcher asked daily 
about the hours the newborn had spent in the kangaroo position. In addition, general 
movements (GM) were evaluated by filming to classify these movements according to 
Prechtl's protocol. Results and Discussion: From the evaluation of the GM, it was 
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possible to observe the decrease of the poor type movements among the preterm infants 
of the sample, which in the second phase of the MC presented, mostly, normal type 
movements. Conclusions: The implementation of the MC helped in the organization of 
the preterm infants systems and in the improvement of the pattern of their generalized 
movements. 
 
Keywords: Kangaroo-Mother Care Method; Newborn; Physiotherapy 

Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano nascem 15 milhões de recém-
nascidos prematuros (RNPT) com menos de 37 semanas (WHO, 2016) e, atualmente, 
a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil (SILVEIRA et al., 2013). O 
Brasil, apesar de apresentar redução de 2/3 nas taxas de mortalidade infantil, nas 
últimas duas décadas (LANSKY et al., 2014), ainda é um dos 10 países com maior 
índice de morte (SILVEIRA et al., 2013). 

O nascimento prematuro resulta em maturação insuficiente dos sistemas e órgãos 
necessários ao suporte de vida do recém-nascido (RN) e, além disso, eleva o risco de 
alterações no desenvolvimento da criança (STEPHENS; VOHR, 2009; ALTIMIER; 
KENNER; DANUS, 2015; BIELENINIK; GOLD, 2014). Quanto menor a idade 
gestacional, mais o RN está sujeito à alterações significativas nos seus sistemas. Dessa 
forma, quando o nascimento ocorre entre a 24ª e 36ª semana, o desenvolvimento 
natural do cérebro é cessado, impactando negativamente no desenvolvimento global da 
criança. 

É durante a segunda metade da gestação que acontecem processos importantes para 
formação de vias neurais, como as vias tálamo-corticais, maturação da linhagem 
oligodendroglial e início da mielinização (SCHNEIDER et al., 2012).Atrelado ao sistema 
neurológico imaturo, o RNPT apresenta, ao nascimento, hipotonia o que favorece a 
adoção de postura em extensão e dificultando o padrão flexor. Este fato pode ser 
agravado pelo tamanho das incubadoras e à ação da gravidade (GUIMARÃES et al., 
2011). 

Com o objetivo de diminuir os índices de morbimortalidade dos RNPT, o Ministério da 
Saúde adotou políticas de humanização à assistência materno-infantil, dentre as quais 
é possível destacar a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 
Peso: Método Canguru (MC), implementada no ano de 1999 (ENTRINGER et al., 2013; 
BRASIL, 2011). Entre alguns dos benefícios do contato da pele dos pais com o bebê, 
proporcionada pelo MC, estão a regularização da temperatura, melhora do sono, 
redução do estresse, prevenção de infecções, redução do período de internação 
neonatal e de readmissões hospitalares, aumento do ganho de peso e melhora o 
crescimento físico (CONG et al., 2012; HEIDARZADEH et al., 2013; MENEZES et al., 
2014; FRANCO; ALVES, 2014; RANGEY; SHETH, 2014; CHARPAK; RUIZ, 2000). 
Contudo, apesar de diversos estudos terem demonstrado os benefícios do MC 
(MENEZES et al., 2014), ainda há uma lacuna quanto ao efeito desse método nos 
desfechos de neurodesenvolvimento do RNPT. 

Um dos instrumentos amplamente utilizado para avaliação da movimentação do bebê é 
o método Prechtl, que analisa os movimentos generalizados (General Movements- 
GMs), classificando-os como movimentos de contorção (writhing) e movimentos de 
agitação (fidgety). Os GMs são observados desde a vida intra-uterina precoce até 
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metade do primeiro ano de vida e possuem características complexas, envolvendo o 
corpo todo e variando em intensidade, força e velocidade; são frequentes e de duração 
relativamente longa, o que permite sua observação (CIONI; PRECHTL, 1990). 

Quando o sistema nervoso não está integro, estes movimentos perdem seu caráter 
complexo e variável, tornando-se monótonos e pobre em qualidade. A avaliação dos 
GMs constitui a base para o diagnóstico precoce de sequelas neurológicas, como a 
paralisia cerebral (CIONI; PRECHTL, 1990; PRECHTL, 1997). 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o padrão motor e movimentos 
generalizados do RNPT submetido ao MC desde a UNIT até o ambulatório de 
seguimento, identificando possíveis alterações neurológicas, a fim de possibilitar uma 
intervenção precoce. 

 
Metodologia 

 
O presente estudo é caracterizado como observacional, do tipo longitudinal e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte sob o parecer de número 2.699.766. As coletas de dados foram realizadas na 
Maternidade Escola Januário Cicco, na cidade de Natal-RN. 

A amostra foi constituída de 17 RNPT de baixo peso, que foram submetidos as três 
fases Método Canguru, divididas em: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 
Enfermaria Canguru e Ambulatório. A primeira etapa do MC possibilita o contato inicial 
dos pais com equipe da UTIN e RNPT; a segunda, o contato pele a pele na posição do 
canguru em uma enfermaria, onde o binômio mãe-filho se encontra internado e a 
terceira etapa, acompanhamento familiar ambulatorial após a alta (GONTIJO; XAVIER; 
FREITAS, 2012). 

A participação no projeto ocorreu de forma voluntária, onde os responsáveis pelo RNPT 
ao aceitarem participar da pesquisa, assinavam o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: recém-nascidos (1) abaixo de 
37 semanas de gestação, de acordo com a ultrassonografia ou data da última 
menstruação; (2) RNPT nascidos na Maternidade Escola Januário Cicco e (3) peso 
inferior a 2500g ao nascimento. Foram excluídos os recém-nascidos que 
apresentassem (1) cardiopatia congênita e malformações genéticas; (2) infecções 
congênitas, tais como toxoplasmose, sífilis, rubéola, entre outras; (3) diagnostico com 
hemorragia intraventricular grau III e IV, desde o início do estudo; (4) desistência por 
parte dos responsáveis. 

As avaliações foram realizadas a partir do preenchimento de uma ficha inicial, contendo 
com os dados do paciente desde a internação na UTIN até o acompanhamento 
ambulatorial, com a passagem pela enfermaria Canguru. A segunda ficha foi preenchida 
diariamente pelos pesquisadores, questionando às mães quanto ao tempo aproximado 
que a posição canguru havia sido praticada por dia 

Além da coleta de dados, foi realizada a avaliação qualitativa dos movimentos 
generalizados, a partir do protocolo desenvolvido por Prechtl, a cada uma das três fases 
do MC que o RN se encontrava. Esse protocolo consiste na realização de uma filmagem 
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de 1 minuto dos movimentos do RN, que deve estar acordado e posicionado em 
decúbito dorsal em alguma superfície confortável. 

A análise dos vídeos foi feita por dois pesquisadores independentes, cegos quanto a 
identificação do RN, e, em caso de divergência na análise dos mesmos, um terceiro 
pesquisador independente era recrutado. A partir dos vídeos, os movimentos foram 
classificação em: normais, repertório pobre (poor repertoire), sincronizado limitado 
(cramped-synchronised) e caótico (chaotic), de acordo com as definições do protocolo 
de Prechtl. 
Os dados foram analisados por meio do software estatístico Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versão 23.0. A análise descritiva será apresentada em média e 
desvio padrão (DP). A normalidade das variáveis do estudo será verificada através do 
teste Shapiro Wilk. Na análise estatística, será utilizado, dependendo da normalidade 
dos dados, o teste Anova, em caso de dados normais, ou Friedman, em caso de dados 
não normais, para as variáveis quantitativas. 

 
Resultados e Discussões 

 
Foram avaliados 17 RNPT, de ambos os sexos, com período de internação médio na 
UTIN de 32 dias. As demais variáveis de caracterização da amostra estão descritas na 
tabela 1. 
  

Na tabela 2 estão expostos dados relacionados à condição respiratória do RNPT ao 
nascer, como os valores de Apgar no 1º e 5º minuto e quanto a utilização de ventilação 
mecânica invasiva e não-invasiva durante a permanência da UNIT. 

A posição canguru é caracteriza pela acomodação do RN em posição vertical, 
realizando o contato pele a pele com o peito dos pais. O método é estimulado a partir 
do momento que o RN alcança estabilidade clínica suficiente para ser colocado nos 
braços da mãe e é mais intensificada durante a segunda fase do MC, na enfermaria 
(BRASIL, 2011). 

O gráfico 1 apresenta a distribuição quantitativa dos movimentos generalizados entre 
os RNPT nas três fases do Método Canguru. 

No estudo observou-se o aumento dos movimentos generalizados do tipo normal 
durante a segunda fase do MC, onde a avaliação foi realizada após, aproximadamente, 
uma semana de internação da enfermaria. Esse achado corrobora com o estudo de 
Silva e colaboradores (2016), que avaliaram o neurocomportamento entre RNPT, com 
idade gestacional corrigida entre 36 e 41 semanas, que foram submetidos ao MC por, 
pelo menos, 7 dias. Os bebês apresentaram movimentos suaves e mais harmoniosos, 
de maiores amplitudes e menos respostas assimétricas. 

  

 
Conclusão 
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A partir dos achados desse estudo é possível concluir que a implementação do Método 
Canguru nos cuidados com os recém-nascidos prematuros auxilia na organização dos 
sistemas, com evidente melhora no padrão dos movimentos generalizados. Por se tratar 
de um estudo que objetiva a avaliação de diversos domínios do desenvolvimento do 
recém-nascido, os dados aqui apresentados são de caráter parcial e a coleta de dados 
continua em desenvolvimento. 
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TÍTULO: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE LAZER NA PERCEPÇÃO DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA: ESTUDO UTILIZANDO GRUPOS FOCAIS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRAS E FACILITADORES 

Resumo 

Introdução: A participação da criança com deficiência em atividades de lazer é vital 
para o seu desenvolvimento. A CIF aponta que diversos fatores podem influenciar a 
participação, por isso é necessário pesquisar tais fatores para melhorar a inclusão 
dessas crianças nos contextos sociais. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi identificar, 
na percepção de crianças com deficiência, quais barreiras e facilitadores influenciam 
sua participação em atividades de lazer. Método: Estudo qualitativo com grupos focais. 
Foram realizados sete grupos, totalizando 40 participantes. Cada grupo se reuniu em 
um ambiente fechado. As conversas foram conduzidas por um moderador e duraram 
cerca de 40 minutos. As falas foram gravadas, transcritas e enviadas para três juízes 
que realizaram suas análises utilizado o método Linking Rules, para então chegar às 
categorias utilizadas no estudo. Resultados: Fatores Ambientais foram apontados 
como as maiores barreiras; por outro lado, o Apoio e as Atitudes da Família Nuclear e 
Atitudes dos Amigos foram os fatores mais citados como facilitadores à participação em 
atividades de lazer. Conclusão: Os Fatores Ambientais são os maiores influenciadores 
para a participação de crianças com deficiência em atividades de lazer, tanto como 
barreira quanto facilitador. O profissional de saúde precisa identificar fatores externos 
que atrapalham a participação de seus pacientes, para contribuir na inserção destas 
crianças em atividades de lazer. 
 
Palavras-chave: Crianças, Deficiência, Atividades de Lazer, Barreiras, Facilitadores. 

TITLE: PARTICIPATION IN LEISURE ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF 

DISABLED CHILDREN: STUDY WITH FOCAL GROUPS TO IDENTIFY BARRIERS 

AND FACILITATORS 

Abstract 

 

Introduction: The participation of disabled children in leisure activities is crucial for their 
development. ICF shows that a variety of factors may influence participation, therefore it 
is necessary to research such factors in order to improve these children’s inclusion in 
social contexts. Objective: The objective of the research was to identify, in the 
perception of disabled children, which barriers and facilitators influence their effective 
participation in leisure activities. Method: Qualitative study with focal groups. Seven 
groups totalizing 40 patients got together in a closed environment with conversations 
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being led by a moderator, lasting about 40 minutes. The conversations were recorded, 
transcribed and sent to three judges who analyzed through Linking Rules Method, in 
order to achieve the categories used in this study. Results: Environmental Factors were 
pointed out as the biggest barriers; on the other hand, Support, Family Attitudes and 
Friends’ Attitudes were the most cited factors as facilitators to the participation in leisure 
activities. Conclusion: Environmental Factors are the major influencers in disabled 
children’s participation in leisure activities, either as barriers or as facilitators. Healthcare 
professionals must identify external factors that hinge their patients’ participation in order 
to contribute to these children being inserted into leisure activities. 

 
 
Keywords: Children, Disability, Leisure Activities, Barriers, Facilitators. 

Introdução 

 
Atualmente, participação é bem discutido no meio científico por suas variadas vertentes 
de áreas, principalmente após a implementação da CIF (Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), que a define como o envolvimento de pessoas 
em situações de vida diária (CIF, 2015). Nessa linha, a Comissão de Direitos Humanos 
entende que o ser humano tem o direito de participar de maneira livre da vida cultural 
da comunidade e ressalta a importância da participação na vida das pessoas, 
especialmente das crianças. 
 
A chance de participar de atividades que fazem parte das diversas situações da vida dá 
ao indivíduo experiências que são essenciais para o desenvolvimento de várias 
habilidades (HOOGSTEEN et al, 2010; BRAAF et al, 2016). Para crianças e 
adolescentes, o termo participação indica envolvê-las em atividades domésticas, 
escolares e comunitárias, que tem uma importância por garantir experiências e 
aprimorar a funcionalidade, bem como promover saúde física e bem-estar social 
(SHIELDS et al, 2012; CONCHAR et al, 2016) . As atividades de lazer envolvem o 
universo da criança e do adolescente, sendo aquelas realizadas em seus tempos livres 
(IMMS, et al, 2017). 
 
De acordo com a CIF, “Deficiência” é a situação na qual o indivíduo possui algum 
problema relacionado à Função e/ou Estrutura do corpo. Pelo modelo biopsicossocial 
observa-se que este componente pode influenciar na realização das atividades e 
participação, gerando incapacidade (CIF, 2015). 
 
As crianças e adolescentes com deficiência tendem a possuir restrição à participação 
(KING et al., 2009), seja por problemas de estrutura e/ou função, seja por fatores 
ambientais e pessoais que interferem tanto na atividade quanto na participação 
(DAHAN-OLIEL et al, 2016; PALISANO et al, 2011). Identificar os elementos que limitam 
a participação no lazer é vital para que a reabilitação favoreça a participação e o 
desenvolvimento social da criança.   
 
Por descrever e categorizar os diferentes aspectos que estão presentes em qualquer 
condição de saúde, a CIF possui como um de seus objetivos a identificação de fatores 
que possam dificultar ou favorecer a participação. Os aspectos positivos que promovem 
a participação determinam a Funcionalidade, enquanto que a Incapacidade reflete a 
situação aonde aspectos negativos dificultam a participação (SCHREUER et al, 2013). 
 
Os fatores que influenciam negativamente a realização de atividades são chamados 
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“Barreiras”. Uma barreira pode levar à dificuldade na realização de alguma atividade. 
Ambas situações são negativas para o desenvolvimento (MEI et al, 2015). 
 
Estimular a participação deve ser um dos focos do profissional que presta assistência à 
criança/adolescente com deficiência (SHIKAKO-THOMAS et al., 2009). Logo, conhecer 
os diversos elementos que estão restringindo a participação apresenta uma implicação 
direta na reabilitação (MARTIN, 2013; SHIELDS et al, 2016) buscando reduzir a 
incapacidade e promover a funcionalidade dos indivíduos com deficiência. Embora 
diversos protocolos para avaliação da participação estejam sendo utilizados, poucos 
estudos correlacionam os dados obtidos com os domínios da CIF, sendo sua utilização 
vista como favorável para padronizar os resultados (CIEZA et al, 2002; IMMS et al, 
2016). 
 
O fisioterapeuta precisa ter uma visão ampla acerca do contexto que envolve aqueles 
que necessitam de sua intervenção. É valioso atentar que não adianta uma eficaz 
intervenção ambulatorial se o paciente não tem condições nem facilitação para 
reproduzir as habilidades aprendidas no ambiente que não condizem com a sua vida 
diária. Além disso é importante também buscas a percepção destes fatores por arte do 
próprio paciente. 
 
Assim, o objetivo do projeto de pesquisa foi identificar as barreiras à participação em 
atividades de lazer, identificadas por crianças com deficiência. 
 
  
 
Metodologia 

 

• Delineamento do estudo: 

Este estudo é caracterizado como qualitativo, com utilização da técnica de grupo-focal. 
Nesse tipo de pesquisa a busca consiste na compreensão do significado de um 
fenômeno/situação na vida das pessoas, seja de forma individual ou coletiva, e não 
apenas estudar o fenômeno em si. Já o grupo focal é aquele no qual se agrupam 
participantes com características semelhantes com o objetivo de buscar suas 
percepções acerca de determinado tema (NOBAKHT et al, 2013). 

O local para realização do grupo focal foi preparado antecipadamente de forma que se 
tornasse agradável e permitisse a interação entre os participantes, respeitando também 
o direito de sigilo das informações, por isso o local das reuniões é sempre em ambiente 
fechado. 

Cada grupo focal foi dirigido por um moderador e um assistente. O moderador foi o 
responsável por iniciar o processo, introduzir as questões norteadoras, direcionar as 
discussões, estimular participação igualitária do grupo, registrar percepções e finalizar 
a reunião. As funções do assistente receber os participantes e identificá-los com 
crachás, dar folhas e lápis coloridos para desenhos. 

• Local do estudo: 

A realização das coletas (grupos focais) ocorreram nos seguintes locais: Departamento 
de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Campus Central), 
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Departamento de Fisioterapia da Facisa (Campus Santa Cruz), Laboratório de aulas 
práticas do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (Natal/RN), Clínica Pedagógica 
Professor Heitor Carrilho (Natal/RN) e Instituto Anita Garibaldi – Macaíba/RN. 

• Participantes: 

Os participantes foram selecionados de forma não probabilística, por conveniência. A 
amostra deste estudo foi formada por 40 crianças com deficiência residentes na Grande 
Natal ou municípios próximos. 

Foram incluídas as crianças [JSM2] cujos pais assinaram o TCLE (Termo de 
consentimento livre e esclarecido) autorizando-os a participarem do estudo. Foram 
excluídos aqueles que não conseguiram ou não se expressaram durante a realização 
do grupo focal, não comparecesse na data e horário agendado para realização do grupo 
por dois agendamentos consecutivos. 

• Instrumentos: 

Foram utilizados dois instrumentos de utilização: Ficha de registro dos fatores pessoais 
(dados sociodemográficos), para posterior caracterização dos participantes da pesquisa 
e um roteiro de entrevista semiestruturada (questões norteadoras) para dar início ao 
grupo focal. As seguintes questões foram elaboradas pelos moderadores e juízes, 
visando contemplar nas discussões os aspectos a serem identificados (barreiras à 
participação) para posterior categorização: 

1. Você participa de atividades de lazer? Que atividades são estas? 

2. Na sua opinião, o que dificulta sua participação no lazer? 

3. Na sua opinião, o que facilitaria sua participação no lazer? O que você sugere? 

4. Existe alguma atividade que você gostaria de participar e não participa? 

• Análise dos dados: 

Todas as falas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. As transcrições foram 
enviadas aos juízes, que fizeram a leitura exaustiva do material para identificação dos 
temas e categorização das respostas. A análise foi realizada por 3 juízes, de forma 
individual. Os juízes selecionados são pesquisadores experientes na utilização da CIF 
e, previamente, treinados para a categorização. 

Para análise dos dados foram utilizadas as categorias da CIF, tomando por base os 
domínios: Estrutura do corpo (b), Funções do corpo (s), Atividade e Participação (d) e 
Fatores Ambientais (e). 

Para determinação das categorias foi utilizado o método Linking Rules, proposto por 
(CIEZA et al, 2002). Este visa uniformizar e padronizar os procedimentos de análise de 
dados que fazem uso das categorias da CIF. 

As categorias levantadas por cada um dos juízes foram enviadas ao moderador, que 
fez o confronto e identificação das concordâncias e divergências. Em momento 
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posterior, houve uma reunião para análise das discordâncias e decisão por partes dos 
juízes sobre a permanência ou não das categorias discutidas. 

 
Resultados e Discussões 

 

• Barreiras: 

Neste estudo, foram realizados 7 grupos focais, totalizando 40 crianças. A idade média 
das crianças foi de 10,7 anos (máxima de 18 e mínima de 6 anos) com desvio padrão 
de 3,5 anos (mediana de 10,5 anos). 

Para as crianças, os Fatores Ambientais foram apontados como maiores influenciadores 
à participação em atividades de lazer, tanto como barreira, quanto como facilitador. 

No entendimento dos participantes, não apenas as Atitudes dos colegas são restritivas, 
mas também a de membros da família nuclear podem limitar sua participação em 
atividades de lazer. 

“A maioria deles na escola não me aceita para brincar, acham que não consigo” (e425) 

“Eu queria jogar bola como esporte e queria ser jogador de handebol e não faço porque 
minha mãe tem medo que eu me machuque” (e410) 

Outro fator ambiental é identificado como um limitador à sua participação estava 
relacionado aos Produtos e Tecnologia. O desprovimento de produtos e tecnologia para 
mobilidade e transporte pessoal em ambientes, tanto internos quanto externos, foi 
mencionado pela maior parte dos participantes como barreira à sua participação. 

“Quando vou à praia dificulta porque minha cadeira não anda na areia” (e120) 

“Lugares que eu quero entrar e não consigo, não vou citar nomes, mas não tem rampa 
pra cadeirantes, só tem escada” (e120) 

• Facilitadores: 

É curioso, mas os Fatores Ambientais foram apontados como principais facilitadores 
para a participação em atividades de lazer, sendo Apoios e Relacionamentos mais ditos 
nos grupos, dentre eles destacam-se a família nuclear, a família ampliada e os amigos, 
respectivamente. 

“Na hora do recreio minha amiga me ajuda. Ela me chama para lanchar e me leva para 
brincar” (e320) 

“Meu irmão brinca comigo na água, ele me ajuda na brincadeira” (e310) 

Apenas uma criança referiu a possível melhora na estrutura de sua extremidade inferior 
como aspecto facilitador. 

• Discussão: 
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Este estudo teve o intento de identificar as principais barreiras e facilitadores para a 
participação em atividades de lazer pelas crianças com deficiência, tomando como base 
o modelo biopsicossocial da CIF e, deixou claro que a participação é influenciada por 
diversos fatores. 

Os fatores ambientais foram percebidos como principais barreiras, mas também como 
potenciais facilitadores pelos participantes. O ambiente onde a pessoa com deficiência 
se insere, seja ele domiciliar, escolar, comunitário ou social, influencia sua participação 
(EARDE et al, 2018; BEDELL et al, 2011, DAHAN-OLIEL et al, 2016; MACIVER et al, 
2019). 

Para os participantes deste estudo, determinadas atitudes da família nuclear delimitam 
sua participação pelas suas reações. Devido à sensação de insegurança na cidade e 
até por medo de quedas, mães e pais acabam negando a participação de seus filhos 
em atividades recreativas quando não podem acompanhá-los. Esta atitude minimiza as 
oportunidades de a criança vivenciar experiências (SHIELDS et al, 2016) que seriam 
favoráveis ao seu desenvolvimento motor, social e emocional, o que iria maximizar sua 
qualidade de vida. 

Estudo sistemático visando identificar o efeito dos fatores ambientais na participação de 
crianças e jovens identificou a acessibilidade dificultada (incluindo rampas e transporte 
público) como barreira para a participação (ANABY et al, 2013). Neste estudo, 
encontramos resultados semelhantes. Estudos prévios apontam o mau funcionamento 
de serviços de transporte e de arquitetura como barreiras para a participação de 
crianças com deficiência (COLVER et al, 2012; KANG et al, 2017; ANABY et al, 2013) 
no entanto pouco publica-se no Brasil sobre esta temática. 

Embora pessoas com deficiência possuam direitos assegurando-os desta assistência 
(Brasil, 2015), nem sempre os serviços são efetivamente oferecidos. O direito à 
acessibilidade é muitas vezes ferido por mau planejamento da organização dos espaços 
abertos. No estado onde foi realizado este estudo (Rio Grande do Norte/Brasil) existem 
muitas praias sendo este, um lazer comum na região, muitas vezes limitado por 
dificuldade de acesso, ou até mesmo quando instrumentos que facilitariam o acesso à 
praia são vítimas da violência no estado. 

O apoio familiar foi muito citado como facilitador pelas crianças com deficiência. Quando 
há necessidade, a assistência oferecida pelos membros da família nuclear se torna 
bastante útil (CAREY et al, 2012; MCGARTY et al, 2018) e as crianças sentem que 
podem participar quando seus pais ajudam (LAURUSCHKUS et al, 2014). Atitudes 
positivas de outras crianças da escola são também vistas como facilitadores por ambos 
os grupos. Estas atitudes oferecem suporte emocional e criam oportunidades para a 
participação (MACIVER et al, 2019; MCGARTY et al, 2018; GORDON et al, 2018; 
COLVER et al, 2012). 

O ambiente (físico, social e atitudinal) é a chave para promover uma melhor participação 
das crianças com deficiência (ANABY et al, 2018; KANG et al, 2017). Além da 
recomendação do planejamento/realização de intervenções centradas no contexto 
(DARRAH et al, 2011; NOVAK et al, 2013; LONGO, de CAMPOS, PALISANO, 2018) há 
também uma sugestão mundial em focar o plano terapêutico de reabilitação para a 
participação. Foram determinados 4p’s para orientar as ações da Neuroreabilitação na 
próxima década: prevenção, predição, plasticidade e participação (HARRIS et al, 2017). 
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Conclusão 
 

De acordo com a percepção das crianças com deficiência, os fatores ambientais foram 
apontados como os principais fatores que intervém na sua participação em atividades 
de lazer, agindo tanto como barreiras quanto facilitadores. Para o fisioterapeuta, saber 
identificar essas causas na avaliação e na rotina da reabilitação das crianças com 
deficiência irá potencializar o planejamento terapêutico, a fim de direcionar a criança 
para a sua efetiva participação no ambiente social. É necessário que os profissionais 
consigam ampliar o olhar da reabilitação focado na participação, para assim, dar uma 
boa qualidade de vida para as crianças brasileiras. 
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TÍTULO: PRODIAVC - APRENDIZAGEM MOTORA E ATIVIDADE CEREBRAL 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que causa diversos 
comprometimentos neuromotores, por isso, o objetivo desse estudo foi o de realizar uma 
análise comparativa de medidas de erros após o treino com jogos de dardos virtual e 
real. Participaram do estudo 15 pacientes com AVC e 12 indivíduos saudáveis. Os 
participantes realizaram 15 tentativas em cada jogo. Foram realizados os cálculos dos 
Erros Absoluto (EA), Constante (EC) e Variável (EV), através da ANOVA two-way com 
teste post hoc de Bonferroni. Observou-se diferença significativa no EA entre os dois 
grupos no jogo virtual (p=0,003) e real (p= 0,0001), e diferença significativa entre os dois 
ambientes para os pacientes (p= 0,0001) e saudáveis (p= 0,010). No EC não foi 
encontrada diferença significativa entre os grupos no jogo virtual (p=0,355) e real (p= 
0,544), nem entre ambos os jogos para os pacientes (p= 0,452) e saudáveis (p= 0,474). 
A análise do EV não apresentou diferença significativa entre os dois grupos no jogo 
virtual (p=0,406), mas apresentou no jogo real (p= 0,0001). Não houve diferença 
significativa entre os dois ambientes para os pacientes (p= 0,579), porém houve para os 
saudáveis (p= 0,005). Os resultados encontrados indicam que os pacientes tem menor 
precisão, maior consistência e menor variabilidade do desempenho em relação aos 
saudáveis. O jogo virtual proporcionou melhores resultados para os pacientes, o que 
pode ser importante para o planejamento fisioterapêutico dos pacientes com AVC. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Fisioterapia, Realidade Virtual 

TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF ERROR MEASURES DURING VIRTUAL AND 

REAL DART GAMES IN STROKE PATIENTS 

Abstract 

 

Stroke is a pathology that causes several neuromotor compromises, so the objective of 
this study was to perform a comparative analysis of error measures after training with 
virtual and real darts game. 15 stroke patients and 12 healthy individuals participated in 
the study. Participants made 15 attempts in each game. The Absolute (EA), Constant 
(EC) and Variable Error (EV) calculations were made through the two-way ANOVA with 
post hoc Bonferroni test. Regarding EA, a significant difference was observed between 
the 2 groups in the virtual (p= 0.003) and real game (p= 0.0001), and between the 2 
games for the patients (p= 0.0001) and the healthy (p= 0.010). For the EC, no significant 
difference was found between the groups in the virtual (p= 0.355) and real game (p= 
0.544), neither between both games for the patients (p= 0.452) and healthy (p= 0.474). 
Through EV, no statistically significant difference was observed between the 2 groups in 
the virtual game (p= 0.406), but was found in the real game (p= 0.0001). There was no 
significant difference between the 2 environments for the patients (p= 0.579), but there 
was for the healthy (p= 0.005). The results indicated that the patients had less precision, 
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greater consistency and lower variability of performance in relation to healthy ones. The 
virtual game provided better results for the patients, which can be considered of 
importance for the planning of the physiotherapeutic intervention of patients with stroke. 

 
 
Keywords: Stroke, Physiotherapy, Virtual Reality 

Introdução 

    Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) é um comprometimento neurológico focal, e às vezes global, de ocorrência súbita 
e de origem vascular, que apresenta duração de mais de 24 horas, o qual pode causar 
morte (WHO, 2016), ou diversas sequelas para os sobreviventes (OMS, 2006). 
    O quadro clínico dos pacientes é causado pela interrupção do fluxo sanguíneo que 
irriga o cérebro, geralmente em consequência do rompimento de um vaso sanguíneo 
(AVC do tipo hemorrágico, o mais letal dos tipos), ou pelo bloqueio de um vaso 
sanguíneo através de um coágulo (AVC do tipo isquêmico), interrompendo o 
fornecimento de nutrientes e oxigênio causando lesões ao tecido cerebral (BRASIL, 
2013). De acordo com o tempo de duração da lesão cerebral, áreas atingidas, extensão 
da lesão, tipo de AVC e das características pessoais do indivíduo afetado, as sequelas 
presentes nos casos poderão ser leves ou graves, e com duração variável entre 
temporárias ou permanentes na vida do paciente (OMS, 2006; TERRANOVA et al., 
2012). 
    Os sintomas que podem ser observados em casos de AVC irão variar de acordo com 
as áreas afetadas, mas os principais estão relacionados com um déficit sensório-motor, 
cognitivo, da linguagem e distúrbios emocionais e funcionais (OMS, 2006; BRASIL, 
2013). Levando em consideração esse quadro clínico, há uma necessidade de estimular 
o processo de aprendizagem de novas habilidades motoras, a fim de promover a 
reabilitação desses pacientes (ZILLI et al., 2014). Observar como o indivíduo aprende, 
e quais fatores podem interferir na sua aprendizagem, é um procedimento essencial 
para a reabilitação (MAGILL, 2000). 
    Uma das formas de avaliar a aprendizagem motora é através das medidas de erro, 
pois elas permitem avaliar o desempenho da habilidade quando o objetivo da ação 
motora é a precisão, percebendo assim as mudanças que ocorrem sistematicamente 
com a prática (SCHMIDT & WRISBERG, 2010). 
    A avaliação das medidas de erro é dividida em 3: O Erro Absoluto (EA) é uma medida 
para avaliar a precisão do desempenho, contabilizando assim a quantidade de erros 
que o indivíduo mostra ao longo da realização de uma tarefa motora que possui um alvo 
específico, e essa quantidade de erros independe da direção que o indivíduo apresenta 
o erro; o Erro Constante (EC) é uma medida de magnitude e direção do erro no 
desempenho da tarefa. Por isso, antes da realização da tarefa deve-se estabelecer 
valores positivos e negativos que representem a localização em que o erro poderá 
ocorrer. Dessa forma, a localização do erro indicará o tipo de desvio da resposta em 
relação ao objetivo da tarefa; e o Erro Variável (EV) permite obter uma medida de 
variabilidade ou consistência da resposta, o qual representa quanto o desempenho do 
indivíduo é variável ou consistente em um conjunto de tentativas, ou seja, se os erros 
se distribuem ou não em diferentes localizações ou direções sem um padrão específico 
(GODINHO et al., 2011; GIVON-MAYO et al., 2014; SCHMIDT & LEE, 2016; BASSO, 
2019). 
    A utilização das medidas de erros também pode ser realizada no processo de 
aprendizagem motora fazendo-se uso da realidade virtual, uma tecnologia que permite 
a imersão em um ambiente sintetizado em computador, permitindo uma interação em 
tempo real com o ambiente criado em 3D (AZUMA, 1997). Esse tipo de abordagem vem 
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sendo considerada como uma importante ferramenta para utilização em técnicas de 
reabilitação (KWAKKEL, 2004), principalmente por possibilitar o controle e adaptação 
da intervenção de acordo com os limites de cada paciente tratado (LEVAC & GALVIN, 
2013; LAVER et al., 2011; SILVA & MAIA, 2016; POMPEU et al., 2014). 
    Dessa forma, estudo teve como objetivo fazer uma análise comparativa de medidas 
de erros durante a realização de jogos de dardos virtual e real em pacientes com AVC, 
a fim de determinar a importância de realizar diferentes medidas de avaliação do 
desempenho no processo de aprendizagem motora. 
 
Metodologia 

 

• Caracterização da Pesquisa 

O estudo realizado foi do tipo transversal. 

• Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento Humano 
(LIAM) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

• Aspectos Éticos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sendo respeitados 
os aspectos éticos da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado 
através do parecer n˚ 978.349. A participação dos indivíduos na pesquisa foi de caráter 
voluntário, sem fins lucrativos. Após serem explicados os objetivos e procedimentos da 
pesquisa os pacientes foram orientados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido - TCLE, concordando com a participação no estudo. 

• Amostra 

A amostra do presente estudo foi constituída por 15 pacientes pós-AVC, com 
diagnóstico clínico estabelecido pelo neurologista, que se encontravam em tratamento 
fisioterapêutico ou em listas de espera nas unidades de atendimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na cidade do Natal/RN e por 12 indivíduos saudáveis recrutados no 
Departamento de Fisioterapia da UFRN, totalizando um n=27. 

• Critérios de Elegibilidade 

Os critérios de inclusão foram: pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico médico 
de primeiro episódio de AVC, lesão cerebral unilateral, tempo de lesão a partir de 6 
meses, destros, apresentando capacidade de responder aos instrumentos de avaliação, 
com idade até 70 anos e que não apresentasse sinais de deficiência auditiva e visual 
primária não corrigidas. Além disso, deveriam ter a capacidade de se manter em posição 
ortostática, com ou sem dispositivo de auxílio à marcha, condições necessárias para 
fazer o uso do dispositivo de realidade virtual proposto pelo estudo. 
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Os critérios de exclusão foram: pacientes que apresentassem sinais de negligência 
unilateral ou sintomas de dor ou mal-estar durante a avaliação, ou que desejassem a 
saída do estudo. 

• Procedimentos 

Inicialmente foram coletados dados demográficos e clínicos, e foram aplicados os 
instrumentos National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) para avaliação do grau 
de comprometimento neurológico, e a escala Fugl-Meyer (EFM) para avaliação motora. 

Após as avaliações dos pacientes, todos os participantes foram submetidos a um treino 
com jogos de dardos virtual e real, escolhidos de forma aleatória. O jogo de dardos 
virtual utilizado foi o Kinect Sports Season Two do Xbox 360 Kinect®, o qual usa o 
controle de movimento para mimetizar o lançamento de dardos em um tabuleiro virtual 
dividido em seções com valores diferentes de pontuação, similar ao tabuleiro de um jogo 
real de dardos. Durante a jogada, uma mão virtual simula o posicionamento da mão do 
jogador, através da captura de imagens pela câmera do Kinect. A mira é exibida em tela 
na forma de um alvo branco, permitindo que o jogador movimente-a com maior certeza 
de onde o dardo pode ser lançado. Nessa etapa o cotovelo deve permanecer semi-
flexionado, como se o jogador estivesse realmente segurando um dardo real. Ao realizar 
o movimento de extensão do cotovelo, a câmera reconhece como um “lance” e o dardo 
é direcionado para o tabuleiro. O jogo de dardos real era semelhante ao de dardos virtual 
em tamanho e estrutura e foi localizado na mesma distância do jogo virtual com os 
participantes na mesma posição. 

Os lançamentos foram registrados em uma ficha contendo o painel de lançamento dos 
dardos, a qual posteriormente foi demarcada em áreas específicas para referenciar a 
distância do dardo lançado em relação ao centro do painel, que era o alvo e objetivo 
principal da tarefa. Desse modo, foi traçada uma linha central, dividindo o painel em 
quadrantes superior e inferior e desenhados círculos, dividindo-o em oito áreas, as quais 
foram numeradas de 1 a 8 superiormente e de -1 a -8 inferiormente, conforme mostra a 
Figura 1, à medida que se distanciava do alvo central. Logo, quanto maior a proximidade 
do alvo central, menor o erro, sendo o inverso também verdadeiro, quanto menor a 
proximidade do centro, maior o erro. Quando o participante lançou o dardo em uma área 
fora do painel, essa tentativa foi numerada como 9 (nove). Os participantes realizaram 
15 tentativas em cada jogo. 

O desempenho em ambos os jogos foi analisado por meio do cálculo das medidas de 
erros, da seguinte forma: Erro absoluto: foram somados os valores dos erros 
apresentados em cada tentativa sem sinais algébricos (tratando todos os dados como 
positivo) e dividido pelo número de tentativas. Erro constante: o cálculo foi realizado 
através do somatório dos valores dos erros em cada tentativa considerando o sinal 
algébrico (positivo ou negativo) e dividido pelo número de tentativas. Erro variável: foi 
calculado através do somatório da diferença entre o valor do erro de cada tentativa e a 
média do erro constante elevada ao quadrado, depois dividido pelo número de 
tentativas. Em seguida, calculava-se a raiz quadrada do resultado. 

Os dados foram analisados pelo programa SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social 
Science), atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 
Após a realização do teste Kolmogorov-Smirnov, foi realizada ANOVA two-way para 
verificar as diferenças nas medidas de erros (absoluto, constante e variável) entre os 
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pacientes e indivíduos saudáveis e entre os jogos em ambiente virtual e real, com teste 
post hoc de Bonferroni. 

 
Resultados e Discussões 

 

• RESULTADOS 

Dos 15 pacientes avaliados, 10 eram homens e 5 mulheres (idade média: 55,0 ± 7 anos). 
Dos 12 indivíduos saudáveis que participaram da pesquisa, 7 eram homens e 5 
mulheres (idade média: 56,0 ± 8). 

Através da análise realizada quanto ao EA observou-se diferença significativa entre os 
pacientes e indivíduos saudáveis no jogo virtual (p=0,003) e no jogo real (p= 0,0001). 
Também houve diferença significativa do EA entre os jogos virtual e real para os 
pacientes (p= 0,0001) e para os indivíduos saudáveis (p= 0,010). 

Quanto aos resultados da análise do EC não foi encontrada diferença significativa entre 
pacientes e indivíduos saudáveis no jogo virtual (p=0,355) e no jogo real (p= 0,544). 
Também não houve diferença significativa do EC entre os jogos virtual e real para os 
pacientes (p= 0,452) e para os indivíduos saudáveis (p= 0,474). 

Pela análise do EV não foi verificada diferença significativa entre pacientes e indivíduos 
saudáveis no jogo virtual (p=0,406), mas foi encontrada diferença significativa no jogo 
real (p= 0,0001). Não houve diferença significativa do EV entre os jogos virtual e real 
para os pacientes (p= 0,579), porém houve diferença significativa para os indivíduos 
saudáveis (p= 0,005). 

• DISCUSSÃO 

Para que o tratamento fisioterapêutico dos pacientes com AVC seja realizado de 
maneira mais eficaz e adequada, uma boa avaliação pode ser determinante para um 
bom planejamento terapêutico. 

A análise do EA teve como finalidade demonstrar a precisão do desempenho dos 
indivíduos ao realizar os movimentos durante os jogos de dardos. Os resultados 
demonstraram que os pacientes tiveram menor precisão de desempenho durante a 
atividade realizada, errando mais do que os indivíduos saudáveis, tanto no jogo virtual, 
quanto no jogo real. No entanto, verificou-se que os pacientes e indivíduos saudáveis 
apresentaram uma melhor precisão de desempenho no jogo de dardos virtual. Esse 
resultado pode ser justificado pela menor demanda da tarefa no ambiente virtual em 
relação ao jogo real. No jogo real os participantes precisavam realizar a preensão do 
dardo e aumentar a força muscular para o lançamento do mesmo, para que a trajetória 
do dardo pudesse vencer a ação da gravidade. Nesse sentido, o jogo virtual pode ser 
ainda menos problemático para os pacientes, pois os pacientes com AVC apresentam, 
em geral, um padrão de rotação interna e adução do ombro, flexão do cotovelo, flexão 
do punho e dos dedos, o que deixa a musculatura responsável pelo movimento de 
preensão em insuficiência ativa devido a proximidade excessiva da origem e inserção 
da musculatura, o que reduz a força necessária à preensão do dardo e seu lançamento 
(COSTA et al., 2016). Estudo realizado por Subramanian et al. (2013) demonstrou que 
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o treinamento em ambiente virtual promove uma menor compensação do movimento 
comparado ao ambiente real. Dessa forma, a evolução da reabilitação para fora da 
conhecida terapia convencional, como exposto por é uma tendência efetiva, e estudos 
práticos como o nosso são importantes para a aprovação da eficiência desse modelo 
de reabilitação (CHING et al., 2010; SAPOSNIK & LEVIN, 2011; PIERUCCINI-FARIA et 
al., 2014). 

No presente estudo, os resultados do EC nos permitiram identificar a magnitude e 
direção do erro em relação ao objetivo da tarefa. Os dados obtidos demonstraram que 
não houve diferença significativa entre o EC em pacientes e indivíduos saudáveis, tanto 
no jogo em ambiente virtual quanto no jogo em ambiente real, indicando a manifestação 
de um padrão motor repetitivo em função da constância nos erros cometidos, ou seja, 
houve uma predominância de lançamentos que ultrapassaram o alvo central, 
localizando-se mais nos quadrantes superiores, devido a média do EC ter sido positiva. 
Os participantes possivelmente organizaram seus movimentos durante a mira, a fim de 
alcançarem um lançamento mais preciso, otimizando a velocidade de movimento e 
ajustando as trajetórias de acordo com cada tipo de jogo em diferentes demandas 
ambientais (ELLIOTT et al., 2010). É importante que pesquisas avaliem esse tipo de 
medida de erro, pois pode permitir analisar melhor se houve predominância de algum 
padrão motor. Caso o padrão motor não seja adequado ou funcional, ele pode ser 
corrigido com reeducação através de treinamento, objetivando torná-lo o mais funcional 
possível. 

Pelos resultados obtidos na análise do EV, a qual consiste na medida de variabilidade 
do desempenho do indivíduo, não foi verificada diferença significativa entre os pacientes 
e indivíduos saudáveis no jogo virtual, porém foi encontrada diferença significativa no 
jogo real, mostrando que os pacientes apresentaram EV mais baixo do que os 
saudáveis. Esse resultado nos mostra que provavelmente ocorreu predominância de 
padrões motores durante a realização do movimento de lançamento de dardos 
realizados pelos pacientes, apresentando mais constância nos erros cometidos, o que 
pode ser também confirmado quando se faz uma análise conjunta do EC com o EV, 
observando-se que o valor do EC foi mais alto do que o valor do EV. 

Não houve diferença significativa do EV entre os jogos em ambiente virtual e real para 
os pacientes, mas houve para os indivíduos saudáveis, porque estes tiveram mais 
variabilidade. Nos pacientes, o fato do EV não ter apresentado diferença significativa, e 
ambos os resultados terem apresentado EV baixo, indica que eles tendem a errar 
sempre no mesmo sentido em ambos os ambientes de jogo, o que pode sugerir uma 
dificuldade motora menos grave. A regularidade do desempenho é um bom indicador 
do nível de aprendizagem do indivíduo, pois geralmente, ao longo da prática, nota-se 
uma diminuição da variabilidade da resposta (GODINHO et al., 2011). 

As limitações encontradas no estudo foram a dificuldade de recrutamento de 
participantes para a pesquisa e constituir uma amostra homogênea com relação aos 
comprometimentos motores dos pacientes. Entretanto, os resultados encontrados 
podem servir de base para uma avaliação de medidas de erros no processo de 
aprendizagem de habilidades motoras na Fisioterapia. 

 
Conclusão 
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Os resultados encontrados indicaram que os pacientes tiveram menor precisão, maior 
consistência e menor variabilidade do desempenho em relação aos indivíduos 
saudáveis. O jogo virtual proporcionou melhores resultados para os pacientes em 
comparação ao jogo real, o que pode ser de significativa importância para o 
planejamento da intervenção fisioterapêutica dos pacientes com AVC. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA EM FUNÇÃO DA MATURAÇÃO SOMÁTICA DE 

ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE 

Resumo 

 

Contexto: durante a adolescência, os níveis de comportamento sedentário (CS) tendem 
a aumentar de acordo com a idade. Altos níveis de CS, podem influenciar na diminuição 
dos níveis de aptidão cardiorrespiratória (ACR), que por sua vez, acompanham a vida 
adulta e aumentam o risco de vários distúrbios de saúde, como por exemplo, o aumento 
dos níveis de adiposidade. Dessa forma, é possível que altos níveis de adiposidade e 
CS alterem a cinética do VO2 esperada durante o processo maturacional. O objetivo 
desse estudo foi analisar os níveis de CS e de ACR de adolescentes com sobrepeso e 
obesidade em função do nível de maturação somática. Métodos: para avaliação da 
composição corporal (CC), utilizou-se absorciometria por dupla emissão de raios-X 
(DXA). Os níveis de CS foram avaliados objetivamente através de acelertometria. O 
VO2 pico relativo foi mensurado através de teste de esforço submáximo em 
cicloergômetro fixo. Os participantes foram subdivididos de acordo com o estado de 
maturação somática. Resultados: não houve diferença significante nos níveis de CS e 
VO2 pico entre os grupos, conforme o avanço da maturação somática. Conclusão: o CS 
e VO2 pico de adolescentes com sobrepeso e/ou obesidade permaneceram estáveis 
durante o processo de maturação somática. Esses achados podem ser explicados 
através dos níveis muito elevados de CS encontrados e pelos níveis de VO2 pico relativo 
que estavam muito abaixo do que é esperado nos estágios de maturação somática 
observados. 

 
 
Palavras-chave: VO2 pico. Composição corporal. Inatividade física 

TITLE: ANALYSIS OF SEDENTARY BEHAVIOR AND CARDIORESPIRATORY 

FITNESS IN FUNCTION OF SOMATIC MATURATION OF YOUTHS WITH 

OVERWEIGHT AND OBESITY 

Abstract 
 

Background: during adolescence, sedentary behavior (SB) levels tend to increase with 
age. High levels of SB can influence the decrease in cardiorespiratory fitness (CRF) 
levels, which in turn accompany adulthood and increase the risk of various health 
disorders, such as increased adiposity levels. Thus, it is possible that high levels of 
adiposity and SB alter VO2 kinetics expected during the maturation process. The aim of 
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this study was to analyze the SB and CRF levels of overweight and obese adolescents 
as a function of somatic maturation level. Methods: To assess body composition (WC), 
X-ray dual-absorptiometry (DXA) was used. The SB levels were objectively evaluated by 
acelertometry. Relative peak VO2 was measured by submaximal stress test in fixed 
cycle ergometer. Participants were subdivided according to the state of somatic 
maturation. Results: There was no significant difference in peak SB and VO2 levels 
between groups, as the somatic maturation progressed. Conclusion: SB and VO2 peak 
in overweight and / or obese adolescents remained stable during the somatic maturation 
process. These findings can be explained by the very high levels of SB found and the 
relative VO2 peak levels that were far below what is expected in the somatic maturation 
stages observed. 

 
 
Keywords: VO2 peak. Body composition. Physical inactivity. Adolescent 

Introdução 

Comportamento sedentário (CS) é considerado fator de risco para o desenvolvimento 
de síndrome metabólica (OLIVEIRA; GUEDES, 2016, p. e0168503) e para o aumento 
do risco cardiometabólico em adolescentes obesos (CUREAU et al., 2017, p. 551). Ele 
também afeta negativamente a aptidão cardiorrespiratória (ACR) de jovens, 
independentemente do nível de atividade física praticado por eles (SANTOS et al., 2014, 
p. 1508-1512). A baixa ACR em jovens, está associada com o aumento dos sintomas 
da depressão (RIECK, 2013, p. 1083-1088), diminuição do desempenho esportivo 
(ARMSTRONG, TOMKINSON, EKELUND, 2011, p. 849-858), aumento do risco de 
doença cardiovascular (EISENMANN et al., 2017, p. 66-72), altos níveis de adiposidade 
(PARIKH, STRATTON, 2011, p. 477-488), aumento da resistência à insulina 
(HENDERSEN et al., 2012, p. 1272-1278) e aumento da prevalência de síndrome 
metabólica (NETO et al., 2011, p. 674, 2011). Esse quadro torna-se mais grave quando 
se leva em consideração que os níveis de ACR em jovens acompanham a vida adulta 
(NETO et al., 2011, p. 674, 2011). 

É amplamente aceito na literatura que os níveis de ACR em jovens tendem a aumentar 
de acordo com o estado maturacional (GEITHNER et al, 2004, p. 1616-1624) e idade 
cronológica (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2004). No entanto, durante a 
adolescência ocorre aumento da prática de atividades que exigem pouco esforço físico 
e consequentemente podem influenciar na diminuição dos níveis de ACR (BACIL et al., 
2015 p. 114-121). Concomitante, um estudo com adolescentes brasileiros de idade entre 
14 e 19 anos, verificou que jovens púberes possuíam valores de VO2 máximo relativo 
maiores quando comparados aos seus pares pós-púberes. (SILVA; MARTINS, 2017, p. 
896-901). 

Dessa forma, é possível que variáveis como CS e composição corporal (CC) exerçam 
grande influência sobre o processo fisiológico de crescimento alterando a cinética do 
VO2 esperada durante o processo maturacional. Assim, é importante identificar, em 
adolescentes com sobrepeso e obesidade, os níveis de CS e a cinética do VO2 pico 
relativo durante o processo de maturação somática (MS). Portanto, o objetivo deste 
estudo foi analisar o CS e ACR de jovens com sobrepeso e obesidade conforme o nível 
de MS. Nossa hipótese é que, em função da maturação, haverá aumento do CS e 
diminuição do VO2 pico relativo dos adolescentes (BACIL et al., 2015 p. 114-121), 
(SILVA; MARTINS, 2017, p. 896-901), (LEANDRO et al., 2001, p. 249-56). 
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Metodologia 
 

DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal e de natureza quantitativa. O 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UFRN com o parecer nº 2690410. 
Participaram deste estudo 34 adolescentes com excesso de peso e obesidade, 
separados em 3 grupos de acordo com o status de maturação somática. As coletas 
foram realizadas em dois momentos. No 1º momento, foi realizada a avaliação 
antropométrica, a avaliação da maturação somática e a avaliação da composição 
corporal. Ainda, foram entregues aos sujeitos os acelerômetros para a posterior análise 
do CS. Uma semana depois, no 2º momento, os acelerômetros foram recolhidos e foi 
feita a avaliação do VO2 pico através do teste de esforço submáximo em cicloergômetro 
fixo. 

COMPOSIÇÃO CORPORAL (CC) 

A massa livre de gordura e massa gordurosa foram os elementos constituintes da CC 
avaliadas. Para isso, foi utilizada a absorciometria por dupla emissão de raios-X (DXA), 
considerada um dos métodos de maior acurácia para a avaliação da CC (NEWTON et 
al., 2005, p. 594), (CHIPLONKAR et al., 2017, p. 919-924). 

MATURAÇÃO SOMÁTICA 

Calculou-se a maturação somática com a fórmula de estimativa do PVC para 
adolescentes, desenvolvida por Mirwald e colaboradores (MIRWALD et al., 2002, p. 689-
694). A partir do valor encontrado, os adolescentes foram separados em 3 grupos: MS1: 
durante PVC (PVC≥-1 ou PVC≤+1), MS2: PVC de 1 ano (PVC>+1 ou PVC≤+2) e MS3: 
PVC acima de 2 anos (PVC>+2). 

ACELEROMETRIA 

A variável CS foi avaliada objetivamente usando acelerometria de 24 horas. Um 
acelerômetro Actigraph® wGT3X-BT (ActiGraph LLC, Pensacola, FL, EUA) foi usado na 
cintura em uma cinta elástica posicionado no alinhamento da crista ilíaca com a linha 
axilar média direita. Os participantes foram instruídos a usar o acelerômetro 24 h por dia 
(removendo apenas para atividades aquáticas) por pelo menos 7 dias consecutivos, 
incluindo 2 dias de fim de semana. A quantidade mínima de dados diurnos considerados 
aceitáveis para inclusão na amostra foi de pelo menos 10 h de tempo de uso em vigília 
por dia. 

APTIDÃO Cardiorrespiratória 

Dessa forma, a ACR foi medida através de teste de esforço submáximo em 
cicloergômetro fixo (Imbramed® CG-04, Porto Alegre, RS) com protocolo proposto pelo 
Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) intitulado “Submaximal cycle 
ergometer test in 4 stages (SCT4) ”. 

O VO2 pico foi calculado através da fórmula proposta pelo ACSM para o teste utilizado. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada a análise descritiva dos resultados e foram apresentados os valores de 
média, intervalo de confiança e porcentagem dos 28 adolescentes com excesso de peso 
e obesidade, para todas as variáveis avaliadas. 

A normalidade da distribuição dos dados foi verificada através do "z-score" de assimetria 
e curtose e foram adotados valores iguais ou superiores a 1,96 desvios padrão. 

A comparação de tempo gasto em CS e VO2 pico entre os grupos foi realizada por meio 
da análise de variância. Para todas as variáveis foi adotado um índice de significância 
de p < 0,05. As análises estatísticas foram feitas através do software SPSS 24.0 para 
Windows. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

As características dos participantes são mostradas na tabela 1. A prevalência geral de 
participantes na zona de obesidade foi de 58,82% (COLE et al., 1992, p. 461-469). 
Todos os participantes estavam na zona de sobrepeso e com percentual de gordura 
acima de 26% (LAURSON et al., 2011, p. S87-S92). Não se observou aumento 
significativo nos níveis de CS em função da maturação somática e os níveis de VO2 
pico tambémpermaneceram estáveis, ao contrário do que era esperado. Análise de 
variância das medidas de tempo gasto em CS e das medidas de ACR (VO2 pico), são 
mostrados nas figuras 1 e 2, respectivamente. 

DISCUSSÃO 

Os principais achados deste estudo reportam que não houve aumento significante nos 
níveis de CS em função da maturação somática e que os níveis de VO2 pico 
permaneceram estáveis, ao contrário do que era esperado. Uma possível justificativa 
para a estabilização nos níveis de CS é que eles já eram muito altos durante o estágio 
1 de maturação somática. Dessa forma, eles podem ter influenciado os níveis de ACR 
muito baixos que foram encontrados (SANTOS et al., 2014, p. 1508-1512). Da mesma 
forma, os níveis de ACR podem não ter diminuído, apenas porque já estavam muito 
abaixo do que é esperado durante a maturação. 

A tabela 1 mostra que houve aumento do peso quando os grupos em diferentes estados 
de maturação somática foram comparados. Dessa forma, pode-se afirmar que houve 
também aumento do VO2 pico absoluto dos adolescentes, já que os valores do VO2pico 
permaneceram estabilizados. Também se observou que não houve aumento no 
percentual de gordura dos adolescentes, sendo assim, o aumento observado no peso 
foi referente à massa magra, como observado na tabela 1. 

Assim, apesar do aumento da massa magra, e possível aumento da massa muscular 
que acarreta em maior demanda de oxigênio, os níveis de ACR permaneceram muito 
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baixos. No entanto, é possível observar que a influência dos altos níveis de CS, mesmo 
em adolescentes obesos, não conseguiu superar a influência do processo fisiológico de 
crescimento, quanto ao que é esperado que ocorra em função da maturação somática 
(aumento do VO2 pico absoluto e estabilidade do relativo). 

Os achados do presente estudo corroboram com os de estudos anteriores. Um estudo 
com 30 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos (QUINART e col., 2013, p. 521-
525), encontrou valores de VO2pico semelhantes aos encontrados nesse estudo. Outro 
estudo (Werneck et al., 2018, p. 237-244) com 1.209 adolescentes com idade entre 10 
e 17 anos, encontrou que os níveis de ACR permaneceram estáveis durante o processo 
de maturação somática, no entanto, o estudo utilizou métodos indiretos para mensurar 
o CS VO2 pico e CC. Além disso, a maior parte da amostra era composta por 
normopesos. Apesar de muitos estudos corroborarem com nossos achados, a literatura 
é inconsistente na relação entre idade e VO2 pico (NES et al., 2013, p. 304-313). Um 
estudo com adolescentes brasileiros de idade entre 14 e 19 anos, encontrou valores de 
VO2maxmaiores em adolescentes pós púberes, quando comparados a seus pares 
púberes. No entanto o estudo não usou uma amostra de obesos e algumas informações 
foram coletadas através de questionário. 

Dessa forma, a novidade do presente estudo foi que se utilizou uma população de 
adolescentes com altos níveis de sobrepeso e obesidade para a investigação. Além 
disso, há poucos estudos que consideram a maturação para investigar a ACR e nem 
sempre a idade cronológica corresponde exatamente à idade biológica. (CYRINO et al., 
2002, p. 17-26). Outro aspecto interessante do presente estudo foi que se utilizou dados 
objetivos de CS (acelerometria triaxial). Muitas pesquisas utilizam-se de medidas auto 
reportadas para tal finalidade e essas medidas podem inviabilizar a metodologia dos 
estudos, visto que os jovens podem não lembrar exatamente a intensidade, duração e 
frequência da atividade física que realizaram (OLIVEIRA; GUEDES, 2016, p. 
e0168503). 

Apesar desses pontos fortes, esse estudo apresenta como limitação, a utilização de 
teste de esforço submáximo (método indireto) para mensurar o VO2pico, uma vez que 
o teste ergoespirométrico não foi usado. 

 
Conclusão 

 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, os resultados desse estudo indicam que os níveis de VO2 pico e CSem 
jovens pós-púberes com sobrepeso e obesidade se mantém estáveis conforme a 
maturação somática e de acordo com o que é esperado que ocorra. Esses dados 
sugerem que os níveis de VO2 pico de jovens pós-púberes com sobrepeso e obesidade 
podem diferir do esperado para o período pós-maturacional e/ou em normopesos. Esses 
resultados estendem pesquisas anteriores sobre ACR em função da maturação e 
enfatizam a importância de mais estudos sobre a temática. 

Embora existam evidências consideráveis para apoiar a relação inversa entre ACR e 
adiposidade central, há carência de avaliar variações importantes como a maturação, 
de forma que poucos estudos apresentaram resultados estratificados por sexo e 
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maturação. Isso pode comprometer a interpretação, visto que as variáveis em questão 
apresentam diferença entre sexo e idade. 
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Figura 1. Análise de variância das medidas de tempo gasto em CS. Dados exibidos em 
média e intervalo de confiança (95%). 
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Figura 2. Análise de variância das medidas de ACR (VO2 Pico). Dados exibidos em 
média e intervalo de confiança (95%). 

 

 

Tabela 1. Caracterização descritiva dos participantes. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil zimográfico de extrato protéicos de tripanosomatídeos 

responsáveis por doenças tropicais negligenciadas. 

Resumo 

 

Os tripanossomatídeos agrupam protozoários responsáveis pelas principais doenças 
negligenciadas em animais e humanos. Embora os estudos sobre essas doenças 
venham crescendo nos últimos anos, atualmente, não foram desenvolvidas vacinas 
para essas doenças parasitárias humanas e ainda existe uma grande necessidade no 
surgimento de novos fármacos ou novas formulações, dos fármacos já existentes, que 
promovam tratamentos seguros e eficazes. Diante disso, o objetivo deste estudo é 
caracterização da atividade proteolítica de metaloproteinases de tripanosomatídeos de 
importância médica, causadoras de doenças, tais como a doença de Chagas e as 
leishmanioses. Assim, conhecer melhor a possível participação dessas 
mataloproteinases nas alterações celulares e teciduais, abre caminho para um possível 
desenvolvimento de novos fármacos e tratamentos. A partir do cultivo axênico foram 
obtidos os extratos totais dos parasitas, do qual foi feito a quantificação, a caracterização 
do perfil e a atividade proteica por SDS-PAGE e zimografia, respectivamente. 

 

Os resultados mostram atividade proteolítica dessas proteases quando submetidas a 
ensaios de zimografia frente aos substratos de caseína e gelatina. Essas proteases 
serão submetidas a ensaios de inibição enzimática, também por zimografia, com inibidor 
de fenantrolina, em diferentes concentrações. 

 
 
Palavras-chave: Tripanossomatídeos, metaloproteinases, zimografia. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE ZYMOGRAPHIC PROFILE OF PROTEIN 

EXTRACT OF TRIPANOSOMATIDES RESPONSIBLE FOR NEGLECTED TROPICAL 

DISEASES 

Abstract 
 

Trypanosomatid parasites are responsible for the major neglected diseases in animals 
and humans. Although studies on these diseases have been growing in recent years, no 
vaccines have been developed for these human parasitic diseases, and there is still a 
great need for the emergence of new drugs or new formulations of existing drugs that 
promote safe and effective treatments. Therefore, the aim of this study is to characterize 
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the proteolytic activity of metalloproteinases of trypanosomatids of medical importance, 
causing diseases such as Chagas disease and leishmaniasis. Thus, a better 
understanding of the possible participation of these mataloproteinases in cellular and 
tissue alterations opens the way for a possible development of new drugs and 
treatments. From the axenic culture were obtained the total extracts of the parasites, 
which were quantified, the characterization of the profile and the protein activity by SDS-
PAGE and zymography, respectively. 

 

The results show proteolytic activity of these proteases when submitted to zymography 
tests against casein and gelatin substrates. These proteases will be submitted to 
enzymatic inhibition assays, also by zymography, with phenanthroline inhibitor, in 
different concentrations. 

 
 
Keywords: Trypanosomatids, metalloproteinases, zymography. 

Introdução 

Os parasitas do grupo dos tripanossomatídeos são responsáveis por algumas das 
principais doenças negligenciadas em humanos e animais, sendo Trypanossoma cruzi 
(T. cruzi) responsável pela doença de Chagas; Leishimania spp agente etiológico da 
leishmaniose e Trypanossoma brucei (T. brucei) responsável pela a tripanossomose 
Africana. Essas patologias são consideradas negligenciadas pois os meios de tratar e 
controlar a doença são muito limitados, sendo o uso de fármacos e controle dos vetores 
as medidas mais aplicadas. Atualmente, não existe vacinas para essas doenças 
parasitarias humanas e os fármacos disponíveis causam efeitos tóxicos e baixa eficácia, 
além do surgimento de resistência aos fármacos disponíveis. Diante do exposto, surge 
a necessidade de melhor compreensão dos mecanismos de interação entre parasita e 
o hospedeiro. 

As leishmanioses são enfermidades causadas por microrganismos protozoários 
digenéticos do gênero Leishmania e são transmitidos pela picada do inseto fêmea 
hematófago flebotomíneo, onde das 500 espécies, 30 podem transmitir a doença. São 
inoculadas as formas promastigotas metacíclicas que ultrapassam a derme, chegando 
a corrente sanguínea onde são fagocitados por macrófagos e causando a posterior 
ruptura dos mesmos. A leishmaniose apresenta três formas clínicas, a cutânea, a 
mucocutânea e a visceral, causando ulcerações e destruição da pele e mucosas. 
Apresenta incidência importante e alta letalidade, principalmente em indivíduos não 
tratados, crianças desnutridas e pessoas afetadas por HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Adquirida), no entanto, gravidade da doença vai depender da interação do parasita com 
o sistema imune. É uma enfermidade de caráter emergente prevalente das Américas, 
Ásia, África e algumas regiões da Europa. A complexidade na luta contra as infecções 
leishmanióticas se explica por fatores como grande diversidade do agente etiológico e 
grande número de espécies de flebotomíneos. 

Trypanossoma cruzi é um protozoário transmitido nas fezes dos insetos hematófagos 
contendo a forma tripomastigota metacíclica. Além da transmissão vetorial, existem a 
transmissão oral, congênita e transfusão sanguínea. A doença de Chagas possui duas 
fases sucessivas: aguda e crônica. A fase aguda é caracterizada por elevada 
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parasitemia, que é facilmente detectada em exames de sangue a fresco, na fase 
crônica, os pacientes apresentam testes sorológicos e parasitológicos positivos para o 
T. cruzi e exames clínicos como eletrocardiográficos radiológicos normais. As 
manifestações desenvolvidas durante essa fase permitem a classificação dos pacientes 
em diferentes formas clínicas: indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. A 
doença de Chagas é endêmica na América Latina, porém, devido a globalização são 
relatados novos casos em áreas não endêmicas. Segundo os dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima-se que aproximadamente 25 milhões de pessoas estão 
em área de risco e 10 milhões estão infectadas no mundo. 

Os tripanosomatídeos tem em comum um tipo particular de endopeptidases, as 
metaloproteases, presentes principalmente na membrana celular do parasita e que 
desempenham funções importantes na virulência e durante o processo infeccioso. 
Todas as espécies de Leishmania spp possuem em sua superfície de membrana um 
complexo de lipofosfoglicano e a proteína gp63(figura 4), que viabiliza a manipulação 
do sistema complemento, permitindo a adesão e entrada aos macrófagos do 
hospedeiro. O T. cruzi contém a TcMSP, essas metaloproteinases ainda não foram bem 
caracterizadas devido à grande quantidade de genes que as codificam. Dados sugerem 
que anticorpos específicos para essa metaloproteinases bloqueiam a invasão da forma 
tripomastigota na célula do hospedeiro. 

Portanto, o objetivo do estudo a atividade proteolítica de metaloproteinases desses 
parasitas frente a diferentes substratos. Assim, compreender melhor a participação 
dessas proteínas envolvidas no processo de alteração celular e tecidual. 

 
Metodologia 

 
As formas promastigota e epimastigota de Lesihmania spp. e T. cruzi foram cultivadas 
em condições axênicas a ±28 °C, na estufa de BOD (Biochemestry oxygen demand). A 
partir do cultivo foram preparados os extratos bruto proteico total de cada parasita. Para 
tal, inicialmente as culturas foram centrifugadas 3000g a 4°C por 10 minutos, 
desprezado o sobrenadante e seguidamente foram lavadas 3 vezes com PBS 
(Phosphate Buffer Saline). Após as lavagens, o pellet foi ressuspendido em PBS, onde 
procedeu-se ao processo de lise mecânica e em seguida foram armazenadas a -20°C. 

Para a caracterização do perfil eletroforético por SDS-PAGE e determinação da 
atividade proteica por zimografia, os extratos proteicos totais dos parasitas T. cruzi e 
Leishmania foram primeiramente quantificados segundo método (Bradford, 1976). Para 
o ensaio de quantificação, foi utilizado uma microplaca de 96 poços (BrandPlate, 
Alemanha), sendo adicionado em duplicata, 5ul de extrato proteico dos 
tripanosoamtídeos Leishmania, (L. amazonensis, L. shawi, L. guyanensis e L. infantum) 
e T. cruzi as estirpes Y, Clbrener, Dm28c e QMM9 e posteriormente adicionado 250 ul 
do reagente de Bradford. Para o branco foi adicionado 5ul de PBS (1x). Seguidamente, 
incubou-se à placa ao abrigo da luz durante 20 minutos e foi realizado a leitura no 
comprimento de onda 570nm, utilizando o leitor de microplaca (BioTek, USA). 

Em relação aos substratos a serem posteriormente testados, inicialmente, foi feito uma 
solução de 1mg/0.5mL de tampão de lise (Np40) das proteínas Gelatina, Albumina e 
Caseína para a caracterização do respectivo perfil proteico. 
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Para a visualização do perfil proteico dos extratos, foi realizada uma eletroforese em gel 
de poliacrilamida a 10%. A preparação do gel consiste na polimerização da acrilamida 
e da N-metilenobisacrilamida, Para a preparação do gel foi usado um sistema de 
eletroforese vertical (Bio-Rad, EUA) (Figura 6), sendo preparado 8ml solução de gel de 
corrida em um tubo de Falcon contendo (H2Odd; acrilamida 30%; Tris-HCl pH 8.8; 
Sodium dodecyl sulfate 10%; Persulfato de amônio; tetrametiletilenodiamina - TEMED) 
e colocado ao conjunto de moldes de vidro. Após a polimerização foi preparado o gel de 
empacotamento (H2Odd; acrilamida 30%; Tris-HCl pH 6.8; Sodium dodecyl sulfate 10%; 
Persulfato de amônio; TEMED). Os extratos quantificados foram solubilizados, na 
proporção de 1:1, em tampão de amostra (0,2 M Tris-HCl; 20% glicerol; 6% SDS; 0,05% 
de azul de bromofenol; pH 6,7) com a adição de B-Mercaptoetanol, que é usado para 
reduzir ligações dissulfeto, em seguida, essas amostras foram incubadas no banho 
Maria a 100 °C por 5 minutos. 

Para a eletroforese, os géis polimerizados foram submersos em tampão de corrida (Tris 
hidroximetil aminometano; Glicina; SDS e H2Odd), em seguida foram adicionados as 
amostras solubilizadas e o marcador de tamanho molecular (Thermo scientific, EUA) 
nos poços. A eletroforese foi iniciada a 80V e depois a 120V, durando aproximadamente 
3 horas. Após a eletroforese, os géis foram imersos na solução de coloração de 
Comassie Blue G-250 (metanol 30%; ácido acético 10%; Comassie blue G-250 0,5% e 
H2Odd) até a total coloração. Após a coloração géis submersos na solução Descorante 
(metanol 30%; ácido acético 10% e H2Odd) até a visualização das bandas proteicas. 
Foi realizado também a coloração por Nitrato de prata nos extratos de Leishmania e 
T.cruzi devido a sua maior sensibilidade (Figura 6 e 7). 

Para avaliar a atividade de metaloproteinases dos extratos proteicos dos parasitas T. 
cruzi e Leishmania, foram realizados ensaios de zimografia. Os extratos foram 
solubilizados, na proporção de 1:1, em tampão de amostra (0,2 M Tris-HCl; 20% glicerol; 
6% SDS; 0,05% de azul de Bromofenol; pH 6,7). Em géis de poliacrilamida 10% 
preparados como descritos anteriormente, com a adição de 0,41%, Gelatina (Gelatin 
from bovine skin, Sigma-Aldrich) ou Caseína (Casein sérum bovine, Sigma-Aldrich), os 
extratos solubilizados foram adicionados e os géis submetidos à eletroforese a 80V a 
4°C, evitando a desnaturação das proteínas. Após concluída a separação proteica, os 
géis foram transferidos para 50ml de solução de Renaturação (2,5% Triton X-100) 
durante 1 hora a 37°C. Depois da incubação, os géis foram transferidos para 50ml de 
solução de Desenvolvimento (0,5 M Tris-HCl, pH 7,5, 200 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0.02 
% (p/v) Brij-35) overnight a 37°C. Após a incubação realizou-se a coloração com 
Comassie blue (G-250) e seguidamente a descoloração, como descrito anteriormente. 

 
Resultados e Discussões 

 

Leishmania e T. cruzi são protozoários que integram a mesma família taxonômica 
esperando-se que eles apresentem proteínas em comum. A partir da quantificação, foi 
obtido o gráfico da curva padrão(figura 5) utilizando a proteína sérica bovina (BSA) 
sendo, então utilizado posteriormente para a quantificação proteica dos extratos. 

Os perfis dos extratos dos diferentes parasitas foram analisados em géis de 
poliacrilamida a 10%, em que foi usado o corante de Comassie blue e Nitrato de prata 
(figura7 e 8). A coloração de Nitrato tem uma maior sensibilidade e menor especificidade 
quando comparada com a de Comassie, e necessita de um controle maior de tempo 
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para não comprometer a visualização das bandas proteicas. As diferentes técnicas de 
coloração ofereceram uma alternativa quando uma se mostrou ineficaz na visualização 
das bandas. Nos extratos de Leishmania, devido a maior quantidade de gp63 que 
apresenta diferentes pesos moleculares, a visualização do perfil é facilmente detectada 
na coloração por Comassie, o mesmo ocorrendo nas bandas proteicas de T.cruzi, 
porem, com menor intensidade devido à pouca expressão de gp63. Nos extratos de 
Leishmania e T.cruz, os perfis proteicos são distintos entre os parasitas, mas apresenta 
perfis semelhantes nas diferentes espécies de ambos. 

Os resultados dos perfis eletroforético de Gelatina e Albumina foram obtidos por meio 
de SDS-PAGE, onde as proteínas de Gelatina e Albumina em diferentes concentrações 
(10;8;5 e 2,5ug). Em geral, a Gelatina é fabricada a partir de matérias-primas que 
contêm alto teor de colágeno e após a coloração por Comassie blue e descoloração, foi 
possível visualizar as primeiras bandas proteicas, que giram em torno de 140-130 kDa 
e as principais bandas de 120-110 kDa (figura 13). O gel com Albumina, uma proteína 
mais pura quando comparada com a Gelatina, foi possível visualizar as primeiras 
bandas proteicas de 200-150 kDa e bandas mais fortes que ficam em torno de 75-65 
kDa (figura 11). É importante enfatizar que não ocorreram diferenças significativas nas 
bandas proteicas, nas concentrações de 10 a 5ug, nos géis com Gelatina e Albumina, 
porém, para o substrato de Gelatina, uma otimização se faz necessário para uma melhor 
visualização das bandas proteicas. 

Para a Caseína bovina foram feitos géis de poliacrilamida a 10 e 15%, e não foi possível 
visualizar bandas proteicas que permitam fazer uma comparação eficaz do perfil 
proteico, necessitando uma otimização (figura 12). Para uma melhor visualização do 
perfil, futuramente iremos concentrar a proteína gelatina (1 mg/0,25 ml de tampão NP40) 
e repetir o processo descrito anteriormente. Para Caseína, será feito também a mesma 
concentração, mas devido a solubilidade, a proteína será em tampão NP40 e PBS 1x. 
Para a eletroforese, a proteína caseína será desnaturada em diferentes intervalos de 
tempo em banho-Maria e posteriormente, a separação eletroforética, no gel de 12% de 
poliacrilamida. 

Os extratos de L. amazonenses, L. shawi, L.guyanensis e L.infantum apresentaram 
atividade gelatinolítica. Porém, quando comparadas com os extratos de T.cruzi na forma 
epimastigota, essas se mostraram inferiores, não sendo possível a visualização no gel. 
Essa diferença na visualização deve-se ao fato de que nos extratos de Leishmania spp 
a gp63 ser abundante e encontrar-se distribuída por toda a superfície do parasita, 
incluindo o flagelo, enquanto que nos extratos de T.cruzi, a principal proteína ser a 
cisteína quinase. É possível constatar que a maior ou menor atividade dos extratos estar 
relacionada com a natureza do substrato e a afinidade das enzimas para cada substrato. 
A zimografia em Caseína é considerada menos sensível quando comparada com a de 
Gelatina e a dificuldade de visualização pode ser pelo fato de que zimografia por caseína 
não ser a comercial ou pela adição do Hidróxido de sódio (NaOH) usado para a 
dissolução, deixando o meio alcalino, visto que os diferentes parasitas estudos 
desempenham suas atividades proteolíticas em meio ácido. Portanto, essa zimografia 
ainda necessita de otimização, para analisar a atividade dos diferentes 
tripanossomatideos. 

Com o perfil proteico dos extratos de parasitas já otimizado e a futura otimização dos 
perfis dos substratos, será possível avaliar, por ensaios zimográficos, a capacidade dos 
extratos quantificados de desencadear capacidade proteolítica, ou seja, a capacidade 
do T.cruzi e Leishmania spp em degradar substratos de Albumina, Gelatina e Caseína. 
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Conclusão 
 

O presente trabalho mostra que os extratos proteicos dos tripanossomatideos 
estudados apresentaram semelhança no perfil proteico dentro das suas diferentes 
especies, porém, diferenças quanto a atividade enzimática. Os resultados mostraram 
atividade proteolítica das proteases quando submetidas a ensaios de zimografia frente 
aos substratos de gelatina e resultados mostraram uma pequena atividade enzimática 
quando submetidas a ensaio com caseína. A caracterização dos perfis dos substratos 
se faz necessário para determinar a melhor concentração em que é possível visualizar 
as bandas proteicas e posteriormente avaliar a capacidade proteolítica dos extratos de 
tripanosomatídeos. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Diferentes formas morfológicas de Leishmania spp, Trypanosoma cruzi e 
Trypanosoma brucei apresentadas durante o ciclo de vida dos parasitas, que alterna 
entre o vetor e o hospedeiro vertebrado (Monteiro, 2015). 
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Figura 2 – Insetos hematófagos vetores dos protozoários trypanossoma cruzi (forma 
trypomastigota) e Leishmania spp (forma promastigota), respectivamente. (CDC - 
Centers for Disease Control & Prevention). 

 

 

Figura 3 – Ciclo biológico de Leishmania spp (seta amarela) e Trypanossoma cruzi (seta 
vermelha). Fonte:Autoria própria 
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Figura 4 - Estrutura tridimensional da gp63 (Monteiro, 2015) 

 

 

Figura - 5. Gráfico da curva padrão utilizando a proteína Sérica bovina (BSA). 
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Figura 6 – Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2794 

 

 

Figura 6 – Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 
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Figura 6 – Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 
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Figura 7 e 8 – Gel de poliacrilamida corado com Nitrato de prata e Comassie blue, 
respectivamente. Foram aplicados extratos proteicos, para otimização, nas seguintes 
concentrações: 5ul; 10ul; 15ul; 20ul; 25ul; 30ul e 35ul. 
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Figura 7 e 8 – Gel de poliacrilamida corado com Nitrato de prata e Comassie blue, 
respectivamente. Foram aplicados extratos proteicos, para otimização, nas seguintes 
concentrações: 5ul; 10ul; 15ul; 20ul; 25ul; 30ul e 35ul. 
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Figura 9 – Degradação do substrato de gelatina pelas estirpes T.cruzi: Clbrener, QMM9, 
Y e Dm28c, respectivamente, evidenciando atividade frente a determinados tipos de 
proteínas. 

 

 

Figura 10 – Degradação do substrato de gelatina pelas diferentes estirpes de 
Leishmania spp. 
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Figura 11 – Perfil eletroforetico de Albumina bovina, tendo o marcado de peso molecular 
e as concentrações de 10,8,5 e 2,5ug da direita para esquerda,respectivamente. 

 

 

Figura 12 – Perfil eletroforetico de Caseína bovina,em gel de poliacrilamida a 15%. tendo 
o marcado de peso molecular e as concentrações de 10,8,5 e 2,5ug da direita para 
esquerda , respectivamente. 

 

 

Figura 13 - Perfil eletroforetico de Gelatina bovina,em gel de poliacrilamida a 10%. tendo 
o marcado de peso molecular e as concentrações de 10,8,5 e 2,5ug. 
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TÍTULO: Fatores associados à implantação da gestão de riscos assistenciais em 

hospitais 

Resumo 

Introdução: A gestão de riscos assistenciais em hospitais é um tema que chama atenção 
para sua importância pois recentes estudos epidemiológicos alertam número crítico de 
riscos desnecessários em âmbito nacional e internacional. Desta forma, para melhorar 
a qualidade do cuidado de saúde através do fortalecimento da segurança do paciente 
tem sido recomendado que os sistemas e serviços de saúde implantem práticas de 
gestão de riscos e gestão da qualidade. Objetivo Identificar os fatores associados à 
implantação da gestão de riscos assistenciais. Método: Trata-se de um estudo 
observacional transversal de associação com coleta de dados de fonte secundária. 
Foram considerados 52 hospitais, em 19 estados brasileiros, que obedeciam aos 
critérios de inclusão e exclusão. Resultado: Os fatos associados encontrados foram: 
possuir Gestão de qualidade, possuir Gerência de risco, possuir selo de Acreditação e 
o número de leitos de UTI. Todos tiveram associação significativa com algum indicador 
da implantação da gestão de riscos assistenciais de maneira positiva. Conclusão: É 
necessário que haja investimento nos fatores associados encontrados para a obtenção 
de melhores resultados de implantação das práticas de gestão de riscos assistenciais 
dentro dos serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos. Segurança do paciente. Cuidados de saúde. 

TITLE: ASSOCIATED FACTORS WITH THE IMPLEMENTATION OF HEALTHCARE 

RISK MANAGEMENT IN HOSPITALS 

Abstract 

Introduction: The healthcare risks management in hospitals is an indicator that draws 
attention to its importance because recent epidemiological studies alert a critical number 
of unnecessary risks at national and international levels. Therefore, to improve the quality 
of health care by strengthening patient safety, it has been recommended that health 
systems and services implement risk management and quality management practices. 
Objective: To identify the associated factors with implementation of healthcare risk 
management. Method: This is a cross-sectional observational study of association with 
secondary source data collection. We considered 52 hospitals in 19 Brazilian states that 
met the inclusion and exclusion criteria. Result: The associated factors found were: 
Quality Management, Risk Management, Accreditation Seal and number of Intensive 
Care Unit (ICU) beds. All had a significant association with some indicator of the 
implementation of care risk management in a positive way. Conclusion: It is necessary 
to invest in the associated factors found to obtain better results of implementation of care 
risk management practices within health services. 
 
Keywords: Risk management, patient safety, healthcare 
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Introdução 

A qualidade do cuidado de saúde é um determinante dos resultados em saúde das 
populações e a segurança do paciente é um dos seus componentes críticos. A 
percepção da importância da segurança do paciente deve-se a consistência de estudos 
epidemiológicos que revelaram a extensão do problema dos riscos desnecessários em 
serviços de saúde em âmbito internacional e nacional. Com o objetivo de melhorar a 
qualidade do cuidado de saúde através do fortalecimento da segurança do paciente, 
tem sido recomendado que os sistemas e serviços de saúde implantem práticas de 
gestão de riscos e gestão da qualidade. Quanto às recomendações para a gestão de 
riscos assistenciais, destacam-se os Sete Passos para a Segurança do Paciente do 
National Health Service do Reino Unido; a recomendação do National Quality Forum 
dos Estados Unidos; e o Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da 
Saúde do Brasil. Em relação às recomendações para a gestão da qualidade, destaca-
se que a segurança do paciente é considerada uma dimensão da qualidade do cuidado 
por organizações como o Institute of Medicine dos Estados Unidos e a Organização 
Mundial da Saúde. E como dimensão da qualidade, a segurança está sujeita a 
ascensões por meio de métodos melhoria contínua da qualidade. Esta abordagem é 
defendida por especialistas em segurança do paciente que fizeram recomendações ao 
National Health Service do Reino Unido, pela Organização Mundial da Saúde e por meio 
de aplicações vistas em documentos publicados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) no Brasil (GAMA, e.; SATURNO, 2011). Na regulamentação 
sanitária brasileira, também estão exigidas a implantação de gerenciamento da 
qualidade e de gestão de riscos em serviços de saúde. No entanto, vistos que ambos 
os modelos podem ser utilizados para enfrentar os problemas de segurança, fica 
evidente que as organizações de saúde podem escolher o modelo preferido ou mesmo 
fazer uma combinação de atividades propostas nesses modelos. Por outro lado, diante 
deste cenário, os auditores externos e inspetores sanitários devem ter uma visão ampla 
e flexível que identifique a implantação dos princípios e alcance dos objetivos da gestão 
da segurança do paciente. Muitos modelos de gestão de riscos e de gestão da qualidade 
têm sido propostos para as organizações em geral, com sua consequente adaptação 
aos serviços de saúde. Após comparação desses modelos, numa colaboração entre a 
UFRN e a OPAS, foi proposto um modelo integrador básico e simplificado, baseado nos 
princípios fundamentais da gestão de riscos e gestão da qualidade. Nesse modelo foi 
proposto um instrumento de Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços 
de Saúde (Questionário AGRASS), com o objetivo de facilitar as auditorias e inspeções 
sanitárias externas realizadas no contexto brasileiro, dar base para serviços que 
desejarem se auto avaliar e criar um índice da implantação da gestão da segurança, 
que poderia ser útil para medir a sua relação com a implantação de práticas seguras e 
de incidentes. No entanto, esse instrumento ainda precisa passar por um processo de 
validação do seu conteúdo. Apesar do embasamento teórico sobre o que pode favorecer 
este processo, não dispomos de estudos nacionais sobre os fatores contextuais 
associados a melhores ou piores implantações. Identificar os fatores associados 
favorecerá uma melhor gestão de riscos a nível nacional, pela ANVISA e Ministério da 
Saúde do Brasil, pois trará informações que permitam uma gestão racional baseada em 
dados. Baseado nestes antecedentes, o objetivo deste trabalho foi analisar os fatores 
contextuais associados à implantação das práticas de gestão de riscos em hospitais 
brasileiros. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional transversal de associação e a coleta de dados é 
de fonte secundária e ocorreu a partir da utilização do Questionário de Avaliação da 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2803 

 

Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde (AGRASS) desenvolvido durante 
a execução de dois projetos acadêmicos de parceria entre a ANVISA, a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), UFRN e a Universidade de Murcia-Espanha. O 
formato eletrônico foi apresentado e utilizado durante um curso nacional à distância 
realizado entre setembro e dezembro de 2017 para 120 profissionais das vigilâncias 
sanitárias estaduais e municipais, com objetivo de capacitar os trabalhadores da 
vigilância sanitária de serviços de saúde para a inspeção de práticas de gestão de riscos 
assistenciais exigidas na regulamentação sanitária vigente no Brasil. Sob o auxílio e 
supervisão de 04 pesquisadores, os profissionais aplicaram o Questionário em serviços 
de saúde, servindo de estudo piloto desse instrumento e de avaliação para o curso. O 
estudo foi realizado em contexto de hospitais com UTI localizados em qualquer estado 
do país, conforme disponibilidade encontrada no banco de dados da ANVISA. A amostra 
foi estratificada por estado, proporcional segundo o número de hospitais com UTI em 
cada estrato. A seleção do hospital foi preferencialmente com maior estrutura e fácil de 
acesso aos profissionais que coletariam os dados, sendo amostragem por conveniência. 
As instituições deviam conter no mínimo 50 leitos e possuir leitos de UTI adulto ou 
neonatal, os entrevistadores precisam ter sido aprovados no curso. Foi pretendida a 
avaliação de 1 serviço de saúde por aluno do curso, que seriam 120 hospitais, porém 
tivemos 52 que obedeciam aos critérios de inclusão e exclusão. A coleta foi feita em 
uma avaliação externa, durante outubro à dezembro de 2017, por inspetores da 
vigilância sanitária, mediante visita para entrevista a responsável do serviço de saúde. 
Os dados solicitados na entrevista deveriam ser comprovados mediante documentação. 
O instrumento para a entrevista foi o Questionário AGRASS, desenvolvido a partir de 
revisão de literatura e construção da proposta do instrumento. Após foi realizado o 
refinamento e análise da validade do questionário, e o aplicativo foi desenvolvido por 
pesquisadores do Grupo de Pesquisa CNPq Melhoria da Qualidade em Serviços de 
Saúde (QualiSaúde) e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), à 
UFRN e foi estruturado com 40 itens agrupados em duas dimensões da gestão de riscos 
assistenciais: estrutura (12 itens agrupados em quatro subdimensões: sensibilização; 
responsabilização; habilitação; e promoção da cultura de segurança) e processos (28 
itens agrupados em cinco subdimensões: identificação de riscos; análise e avaliação de 
riscos; tratamento de riscos; comunicação de riscos; e integração dos processos). Os 
itens têm opção de resposta fechada (sim ou não) e de múltipla escolha, sendo possível 
calcular indicadores por dimensão e subdimensões. As variáveis de avaliação da 
implantação da gestão de riscos assistenciais foram as seguintes: 1- Estrutura da 
Gestão de Riscos Assistenciais, um indicador composto baseado na porcentagem 
simples de conformidade de 12 itens da dimensão Estrutura 2- Processo da Gestão de 
Riscos Assistenciais, um indicador composto baseado também na porcentagem simples 
de conformidade de 28 itens da dimensão Processo; 3- Gestão de Riscos Assistenciais, 
um indicador composto baseado na porcentagem simples de conformidade dos 40 itens. 
Os itens individuais do questionário, também os agrupamentos, em subdimensões 
foram considerados indicadores mais específicos da implantação da gestão de riscos 
assistenciais. As variáveis de caracterização da instituição, potencialmente associadas 
à implantação da gestão de riscos assistenciais, foram as seguintes: Tipo de instituição, 
Porte, Instituição realiza cirurgia, Hospital é de ensino, pertencente a Rede Sentinela, 
possui gestão da qualidade, possui gestão de risco, possui selo de acreditação e 
número de leitos de UTI. Para caracterizar a pessoa que forneceu as respostas e 
comprovantes de conformidade na entrevista, foram utilizadas as variáveis: Faz parte 
do NSP, coordena o NSP, média de anos na instituição. Para de estabelecer relações 
entre características contextuais e conformidade dos indicadores e poder determinar se 
há diferenças entre a distribuição dessas variáveis de maneira estatisticamente 
significativas realizou-se a análise bivariada através da comparação das medianas dos 
indicadores de estrutura e processo. Para as variáveis qualitativas foram utilizados os 
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testes de Mann Whitney, para variáveis de duas categorias e de Kruskal-Wallis para 
variáveis de três categorias ou mais: Kruskal-Wallis. Para as variáveis quantitativas 
utilizamos o teste coeficiente de correlação de Spearman. Para as variáveis 
significativas do passo anterior (p<0,10) foi realizada análise multivariadas Regressão 
linear múltipla para os indicadores Estrutura, Processo e GRASS somente com as 
variáveis significativas do passo anterior (p<0,10). O estudo seguiu os preceitos éticos 
da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e da Resolução nº 510 de 7 de abril 
de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa local com o número de parecer 75662517.2.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
Entre as variáveis que avaliaram as características institucionais apenas as seguintes 
tiveram algum resultado significativo: possuir Gestão de qualidade; possuir Gerência de 
risco; possuir selo de Acreditação; Tipo de Instituição e o número de leitos de UTI, 
conforme a Tabela 1. Os fatores associados a Gestão de Riscos Assistenciais que 
tiveram impacto relevante nos resultados foram: número de leitos de UTI e possuir selo 
de acreditação; possuir Gestão de Risco, como mostra a Tabela 2. 
 
Conclusão 
 
Dentre as variáveis analisadas, os fatores associados à implantação da gestão de riscos 
assistências que obtiveram resultados positivos apontam para a necessidade de mais 
investimento nas áreas destacadas para a obtenção de melhores resultados de 
implantação dentro dos serviços de saúde, com o intuito de promover melhoria contínua 
dos resultados e visando alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, 
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Tabela 1. Resultados da análise bivariada da associação entre os indicadores de 
Estrutura, Processo e GRASS e as variáveis contextuais avaliadas. 
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Tabela 2. Análise multivariada entre os indicadores de implantação de gestão de riscos 
assistências e valores independentes do estudo 
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TÍTULO: Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de frequência 

específica por condução óssea em neonatos 

Resumo 

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por condução óssea com 
estímulo de frequência específica (FE), tone burst, permite um diagnóstico auditivo mais 
preciso, pois auxilia na identificação e caracterização da perda auditiva em neonatos e 
lactentes. Entretanto, faz-se necessário o estabelecimento valores normativos do 
PEATE nessa faixa etária para que esse procedimento seja incluído nos protocolos de 
diagnóstico infantil. Com isso, o objetivo do presente estudo foi analisar o PEATE por 
condução óssea com estímulo tone burst nas bandas de frequência de 0.5kHz a 4 kHz 
nos primeiros seis meses de vida. Trata-se de um estudo transversal, com aprovação 
no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, a casuística foi de 14 neonatos, nascidos 
a termo. O exame foi realizado com estímulo tone burst nas frequências de 0.5, 1, 2 e 
4kHz, utilizando o vibrador ósseo B71. Os resultados encontrados para o limiar 
eletrofisiológico nas frequências pesquisadas 0.5kHz, 1kHz, 2kHz e 4kHz foram de: 21 
dB, 24 dB, 24 dB, 23 dB respectivamente. Os valores de latência da onda V na 
intensidade de 50 dBnNA em 0.5kHz foi 12,5 ms e, em 60 dBnNA para as frequências 
de 1, 2 e 4 kHz, foram 10,8 ms, 9,8 ms e 8,7 ms respectivamente. Conclui-se que a 
realização do PEATE-FE por condução óssea em neonatos é possível e os resultados 
obtidos para os limiares e latências podem ser utilizados como parâmetros na 
interpretação clínica do procedimento. 
 
Palavras-chave: Potencial Evocado Auditivo. Via óssea. Frequência específica 

TITLE: Brainstem auditory evoked potential with specific frequency stimulation by bone 

conduction in newborns 

Abstract 

 

Auditory evoked brainstem potential (ABR) by bone conduction with specific frequency 
stimulus, tone burst, allows a more accurate hearing diagnosis, as it helps in the 
identification and characterization of hearing loss in newborns. However, it is necessary 
to establish normative values of ABR in this age group for this procedure to be included 
in child diagnosis protocols.Before that, the aim of the present study was to analyze the 
bone conduction ABR with tone burst stimulus in the frequency bands from 0.5kHz to 
4kHz in the first six months of life. This is a cross-sectional study, approved by the 
Research Ethics Committee of the institution. The sample consisted of 14 neonates born 
at term. The exam was performed with tone burst stimulus at frequencies of 0.5, 1, 2 and 
4kHz, using the bone vibrator B71. The results found for the electrophysiological 
threshold at the searched frequencies 0.5kHz, 1kHz, 2kHz and 4kHz were: 21 dB, 24 
dB, 24 dB, 23 dB respectively. The fifth wave latency values at 50 dBnNA at 0.5kHz were 
12.5 ms and at 60 dBnNA at 1, 2 and 4 kHz frequencies were 10.8 ms, 9.8 ms and 8.7 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2810 

 

ms respectively. It is concluded that the conduction of the ABR with specific frequency 
by bone conduction in newborns is possible and the results obtained for the thresholds 
and latencies can be used as parameters in the clinical interpretation of the procedure. 

 
 
Keywords: Auditory Evoked Potential. Bone conduction. Frequency specific 

Introdução 

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) pressupõe a identificação de crianças com risco 
para perda auditiva, procedendo o encaminhamento para que o diagnóstico seja 
concluído até o terceiro mês de vida (BRASIL, 2012). O exame indicado para realização 
da TAN em neonatos sem Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) é as 
Emissões Otoacústicas Evocadas por Transientes (EOEt) (BRASIL, 2012) que apesar 
de apresentar elevada sensibilidade para a identificação de lesões de células ciliadas 
externas é suscetível à influência de outros fatores, tais como alterações de orelha 
média e ruído ambiental, resultando em falsos positivos (SOUSA et al., 2016). Diante 
da ampliação dos Programas de TAN e da elevada incidência de alterações de orelha 
média na população infantil (NORTHERN;DOWNS, 2005), o profissional que realiza o 
diagnóstico audiológico têm recebido cada vez mais neonatos e lactentes com alteração 
condutiva para avaliação, necessitando de procedimentos que viabilizem o diagnóstico 
de forma efetiva nos primeiros meses de vida. Dessa forma, é comum na prática clínica 
o profissional se deparar com perdas auditivas condutivas ou mistas, entendendo que a 
criança que apresenta uma perda auditiva sensorioneural também está suscetível às 
alterações de orelha média recorrentes. Os protocolos de avaliação audiológica devem 
ser permeados pelo princípio cross-check (JERGER e HAYES, 1976) e, nos primeiros 
meses de vida, são constituídos por exames eletrofisiológicos e eletroacústicos, tendo 
em vista que a avaliação comportamental com audiometria só é possível à partir de seis 
meses de idade. Na identificação de alterações do sistema tímpano-ossicular o exame 
mais utilizado na prática clínica é a timpanometria com sonda de 1kHz, recomendada 
para crianças de zero a seis meses de idade (CARMO, ALMEIDA e LEWIS, 2012). 
Entretanto, o procedimento pode apresentar limitação na identificação de alterações de 
orelha média ao se obter picos classificados como indeterminado, sendo necessário 
uma análise cautelosa do profissional (BALDWIN, 2006). Assim, têm-se a necessidade 
de um teste adicional que confirme a presença ou ausência da alteração condutiva. O 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por condução óssea é 
recomendado para a identificação de alterações condutivas (HALL, 1992), colaborando 
para a definição do tipo da perda auditiva no mesmo princípio da audiometria tonal 
limiar. Ou seja, ao comparar os limiares eletrofisiológicos obtidos por condução aérea e 
óssea, observa-se a presença de gap (FERNANDES; AZEVEDO, 2018). Para a 
definição da perda auditiva condutiva, muitas vezes o PEATE com estímulo clique por 
condução óssea é suficiente. Mas quando se tem perdas auditivas mistas, é 
fundamental o conhecimento do limiar eletrofisiológico por condução óssea com 
especificidade de frequência (PINTO; MATAS, 2007), refletindo em diagnósticos 
audiológicos mais precisos e, assim, melhores condutas.  Ao realizar o PEATE faz-se 
necessário a escolha do estímulo (MATAS; MAGLIARO, 2015). O tone burst é um tipo 
de estímulo de frequência específica (FE) e sua utilização possibilita a obtenção do 
limiar eletrofisiológico em cada frequência separadamente (0.5kHz, 1kHz, 2kHz e 4kHz), 
sendo importante a sua utilização para a predição de limiares psicoacústicos, bem 
como, na estimativa da configuração audiométrica da criança, além de facilitar na 
caracterização do tipo da perda auditiva (MATAS, MAGLIARO, 2015). A despeito da 
relevância desta temática, o PEATE-FE por condução óssea ainda não está inserido no 
rol de procedimentos da rotina clínica. Os estudos são escassos e necessita de maiores 
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evidências científicas para que seu uso seja potencializado e viabilize diagnósticos 
audiológicos mais precisos. Considerando a problemática exposta e visando contribuir 
no cotidiano clínico, o presente estudo teve como objetivo analisar o PEATE por 
condução óssea com estímulo tone burst nas bandas de frequência de 0.5kHz a 4kHz 
em neonatos.  
 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, com aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição (CAEE: 80320217.2.0000.5292, parecer 2.446.215), realizado mediante 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou 
responsáveis. Participaram do estudo 14 neonatos, nascidos a termo (idade gestacional 
> 36 semanas), sendo nove do sexo feminino e cinco do sexo masculino com idade 
entre sete e trinta e nove dias de vida (média= 23 dias). 

Adotou-se como critérios de inclusão, a obtenção do resultado “passa” na TAN, 
realizada com emissões otoacústicas evocadas transientes e integridade da via auditiva, 
constatada pelo registro do PEATE clique por condução aérea, tendo registro das ondas 
I, III e V com latências absolutas e intervalos interpicos dentro da normalidade para a 
idade. Foram excluídos neonatos nascidos prematuros e/ou com malformações de 
orelha externa. 

Para o registro do PEATE utilizou-se o equipamento SmartEP de dois canais, versão 
5.00 - Inteligent Hearing System, com intensidade de 80 dBNAn (decibel nível de 
audição normatizado), com polaridade rarefeita, modo de estimulação ipsilateral, 2048 
estímulos e taxa de estimulação de 27.7/segundos. O estímulo sonoro foi apresentado 
por meio de fones de inserção ER3A. Os eletrodos foram posicionados seguindo o 
sistema internacional 1020, com o eletrodo ativo em Fz, os eletrodos referência em M1 
e M2, além do eletrodo terra em Fp. Considerou-se como adequada a impedância 
≤5kohms e uma diferença entre os eletrodos ≤3kohms. Os registros foram duplicados a 
fim de se analisar a reprodutibilidade das respostas e realizou-se um registro adicional 
com polaridade condensada a fim de confirmar a obtenção de respostas neurais. 

Para a pesquisa dos limiares eletrofisiológicos do PEATE por condução óssea foi 
utilizado o mesmo equipamento SmartEP de dois canais, versão 5.00 - Inteligent 
Hearing System. Realizou-se o exame com o estímulo tone burst nas frequências de 
0.5kHz, 1kHz, 2kHz e 4kHz, com duração de 4, 2, 1 e ½ ms, respectivamente, e janela 
blackman. Utilizou-se vibrador ósseo B71 nas frequências mencionadas, polaridade 
alternada, filtro passa banda de 100 a 3000 Hz e janela de 20 ms. A taxa de 
apresentação por condução óssea foi de 19,1 estímulos/s. A pressão do vibrador na 
mastóide avaliada foi mantida em torno de 400 gramas pelas mãos do pesquisador, com 
treinamento prévio em uma balança para ter a certeza da força necessária no momento 
do exame, essa técnica segundo Curado et al. (2015) é uma das mais utilizadas nos 
protocolos de pesquisa de PEATE por condução óssea. 

Iniciou-se a pesquisa dos limiares eletrofisiológicos na intensidade de 50 dBNAn em 
0.5kHz e de 60 dBNAn em 1, 2 e 4 kHz. Foram realizadas reduções sucessivas de 20 
em 20 dB até o desaparecimento da onda V e aumentos de 5 em 5 dB até a 
determinação do limiar. O limiar eletrofisiológico foi considerado a menor intensidade 
em que houve o registro e a reprodutibilidade da onda V. A intensidade mínima 
pesquisada foi de 20 dBnNA. A identificação visual do registro das ondas foi realizada 
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por meio do consenso entre duas fonoaudiólogas com experiência em avaliação 
eletrofisiológica infantil. Os resultados foram submetidos à análise estatística descritiva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram analisados os limiares eletrofisiológicos e as latências do PEATE-FE por 
condução óssea em 14 orelhas de neonatos no primeiro mês de vida, 
independentemente do sexo e/ou presença de Indicadores de Risco para Perda Auditiva 
(IRDA). Considerando que há influência do processo maturacional das vias auditivas no 
registro do PEATE e que a prematuridade pode interferir na maturação, optou-se por 
incluir apenas neonatos nascidos a termo. Por outro lado, a presença de outros IRDA 
não constituiu critério de exclusão, pois foi garantida a integridade da audição periférica 
para participar do estudo. 

A realização do PEATE-FE implica em maior tempo na avaliação do que a pesquisa 
com um estímulo de banda larga, assim muitas vezes não é possível em uma única 
sessão realizar a pesquisa dos limiares eletrofisiológicos das quatro frequências. No 
presente estudo, o exame foi completo para oito crianças, para as demais não foi 
possível concluir a pesquisa das quatro frequências pelo fato da criança ter acordado 
e/ou condições do teste. Sabendo desta dificuldade, no momento do diagnóstico 
audiológico recomenda-se priorizar a obtenção dos limiares estimados de 0.5 e 4kHz, 
para que se tenha informações de frequência grave e aguda. Por outro lado, confirmada 
a perda auditiva, torna-se relevante e primordial nas reavaliações a obtenção dos 
limiares de 0.5 e 2kHz, pois possibilita a prescrição da amplificação de forma mais 
assertiva (ONTARIO MINISTRY OF CHILDREN AND YOUTH SERVICES, 2014). 

No que se refere ao limiar eletrofisiológico médio obtido nas frequências pesquisadas 
de 0.5kHz, 1kHz, 2kHz e 4kHz, os mesmos foram respectivamente, 21 dB, 24 dB, 24 
dB e 23 dB. Resultado semelhante foi obtido em estudo prévio que investigou os limiares 
para as frequências de 1kHz e 4kHz e encontrou médias de 20,25 dBNAn e 27,25 
dBNAn (CURADO, 2014). Para a frequência de 0.5kHz, no presente estudo obteve-se 
limiar médio inferior ao obtido por Elsayed (2015) que obteve limiares de 30 dBNAn 
nesta frequência.No gráfico box plot podem ser observados os resultados da análise 
descritiva de cada frequência (Figura 1). 

Um aspecto importante a ser considerado na avaliação audiológica de neonatos e 
lactentes nos primeiros meses de vida é a amplificação sonora no conduto auditivo 
externo, que pode chegar a 20,78 dBNPS (decibel nível de pressão sonora) na 
frequência de 2kHz e 16,95 dBNPS em 4kHz quando se utiliza o fone de inserção 
(OLIVEIRA et al., 2014). Ao utilizar o vibrador óssea isto não ocorre, o que poderia 
refletir na obtenção de limiares eletrofisiológicos por condução óssea superiores aos 
obtidos por condução aérea em lactentes sem perda auditiva. Em estudo anterior que 
analisou o PEATE-FE por condução aérea, constatou-se menores limiares justamente 
nas frequências de 2 e 4 kHz que possuem maior amplificação no conduto auditivo 
externo (ALMEIDA, RODRIGUES e LEWIS, 2011). 

Além da análise do limiar eletrofisiológico, outro dado passível de análise no PEATE é 
a latência. Embora tenha-se maior importância na análise da latência absoluta e dos 
intervalos interpicos das ondas ao se analisar o PEATE com estímulo clique para 
neurodiagnóstico, ao realizar o PEATE-FE, o profissional deve estar atento para a 
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função latência-intensidade e a influência do estímulo nas latências obtidas. O registro 
dos potenciais obtidos pelo estímulo tone burst reflete o tonotopismo coclear, tendo 
maior latência para 0.5kHz, seguido de 1, 2 e 4kHz. Tal conhecimento é de extrema 
importância para auxiliar o profissional na análise e marcação dos registros. Analisou-
se a latência da onda V nas intensidades de 50dBnNA para a frequência de 500Hz, e 
em 60dBnNA para as demais. Apesar da casuística ser restrita, as latências médias 
obtidas podem representar um primeiro referencial para neonatos no primeiro mês de 
vida (Tabela 1). 

Apesar das limitações do presente estudo em relação a casuística restrita, os resultados 
obtidos demonstraram a viabilidade de se realizar o procedimento. Além disso, os 
limiares eletrofisiológicos obtidos podem ser considerados normais para neonatos no 
primeiro mês de vida, podendo ser utilizados como parâmetros na interpretação clínica 
do PEATE-FE. Considerando que a obtenção de respostas neurais por condução óssea 
permite caracterizar melhor o tipo de perda (FERNANDES, AZEVEDO, 2013; FICHINO, 
LEWIS, FÁVERO, 2007)e a elevada ocorrência de alterações de orelha média nesse 
período de vida (PEREIRA et. al., 2010; BARBOSA; GUIMARÃES, 2012), ressalta-se a 
importância do profissional que atua em diagnóstico audiológico infantil inserir o referido 
procedimento nos protocolos de avaliação. 

Ressalta-se que estudos na área ainda são escassos e a importância de ampliar a 
casuística para que se estabeleça padrões normativos do PEATE-FE por condução 
óssea em cada faixa etária, e também para neonatos nascidos prematuros 

 
Conclusão 

 

Neonatos no primeiro mês de vida com integridade do sistema auditivo periférico 
apresentaram limiares eletrofisiológicos em 21 dBnNA para a frequência de 0.5kHz; 24 
dBnNA para as frequências de 1 e 2 kHz e 23 dBnNA para 4kHz. Os valores de latência 
da onda V na intensidade de 50 dBnNA em 0.5kHz foi 12,5 ms e, em 60 dBnNA para as 
frequências de 1, 2 e 4 kHz, foram 10,8 ms, 9,8 ms e 8,7 ms respectivamente. Tais 
limiares e latências podem ser considerados normais, podendo ser utilizados como 
parâmetros na interpretação clínica dos PEATE-FE. Ressalta-se a importância de 
estudos adicionais com ampliação da casuística a fim de se obter melhor conhecimento 
da variabilidade dos padrões de normalidade do PEATE-FE por condução óssea em 
função da idade e da influência da prematuridade. 
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Tabela1. Caracterização da média das latências absolutas na onda V obtidos no 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por condução óssea com estímulo 
tone burst. 

 

 

Figura 1. Gráfico box plot com apresentação da análise descritiva dos limiares 
eletrofisiológicos para cada uma das frequências: 0.5 kHz (n=12), 1kHz (n=11), 2kHz 
(n=12), 4 kHz (n=11). N= 14 orelhas avaliadas. 
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TÍTULO: DESCRIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS ASSISTENCIAIS 

EM HOSPITAIS BRASILEIROS 

Resumo 

A Segurança do Paciente (SP) é uma dimensão da qualidade dos cuidados de saúde 
que tem recebido destaque por recentes estudos epidemiológicos revelarem o impacto 
dos problemas de riscos desnecessários em serviços de saúde, em âmbito mundial. 
Recomenda-se que os serviços de saúde implantem práticas de gestão de riscos e de 
gestão da qualidade, visando melhorar os indicadores de SP. Assim, notou-se a 
importância de um estudo que descrevesse o grau de implantação da gestão de riscos 
assistenciais em hospitais do Brasil. Trata-se de um estudo observacional com coleta 
de dados de fonte secundária. O instrumento de coleta de dados foi um Questionário 
desenvolvido em parceria entre instituições de educação e saúde, aplicado em 52 
hospitais de 19 estados do Brasil que obedeciam aos critérios de inclusão e exclusão. 
Entre os hospitais avaliados, 71,2% possuem gestão da qualidade e 61,5% possuem 
gerência de riscos. Observou-se que as instituições avaliadas apresentavam 74% dos 
itens de estrutura para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, verificou-
se que as instituições apresentam 58,5% dos itens essenciais. Dos itens associados à 
integração dos processos de gestão de riscos, apenas 50,0% das instituições avaliadas 
realizaram o ciclo completo de gestão de riscos ou clico de melhoria da qualidade, 
focado na SP, nos últimos 12 meses. Os resultados indicam que média de implantação 
da gestão de riscos assistenciais é de 63,5%. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos; segurança do paciente; gestão da qualidade. 

TITLE: DESCRIPTION OF IMPLANTATION OF ASSISTANT RISK MANAGEMENT IN 

BRAZILIAN HOSPITALS 

Abstract 

Patient Safety (PS) is one dimension of health care quality that has been highlighted by 
recent epidemiological studies reveal the impact of the problems of unnecessary risks 
on health services worldwide. It is recommended that health services implement risk 
management and quality management practices in order to improve PS indicators. Thus, 
the importance of a study that described the implantation degree of assistant risk 
management in hospitals in Brazil was noted. This is an observational study with data 
collection from secondary source. The data collection instrument was a quiz developed 
in partnership between education and health institutions, applied in 52 hospitals in 19 
states of Brazil for the selection of integration and exclusion. Among the evaluated 
hospitals, 71.2% have quality management and 61.5% have risk management. 
Accounting statistics were 74% of the risk management framework items. Regarding the 
processes, it was found that the evaluated institutions presented 58.5% of essential 
items. The item was included in the risk formation courses, only 50.0% of the evaluated 
institutions performed the complete cycle of quality improvement of the test, focused on 
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SP, in the last 12 months. The results indicate that the average investment is 63.5%. 
Keywords: Risk management, patient safety, quality management. 
 
Keywords: Risk management; patient safety; quality management. 

Introdução 

A qualidade do cuidado de saúde é um determinante global dos resultados em saúde 
das populações e a segurança do paciente é um dos seus componentes críticos1. A 
percepção da importância da segurança do paciente deve-se à consistência de estudos 
epidemiológicos que revelaram a extensão do problema dos riscos desnecessários em 
serviços de saúde em âmbito internacional2,3 e nacional4-6. Segundo a taxonomia da 
Organização Mundial da Saúde7, segurança do paciente é definida como a redução dos 
riscos de danos desnecessários relacionados com o cuidado de saúde, para um mínimo 
aceitável. Com o objetivo de melhorar a qualidade do cuidado de saúde através do 
fortalecimento da segurança do paciente, tem sido recomendado que os sistemas e 
serviços de saúde implantem práticas de gestão de riscos8-10 e gestão da qualidade11-
13. Os Sete Passos para a Segurança do Paciente do National Health Service do Reino 
Unido, destacam-se como recomendações para a gestão de riscos assistenciais. Estas 
envolvem integrar os processos de gestão de riscos como um passo essencial; a 
recomendação do National Quality Forum dos Estados Unidos, que considera a 
Identificação e Redução de Riscos como uma de suas 34 práticas de segurança do 
paciente recomendadas; e o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) do 
Ministério da Saúde do Brasil, que estimula aplicação sistêmica e contínua de políticas, 
procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação 
e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.8 Em relação às 
recomendações para a gestão da qualidade, a segurança do paciente é considerada 
uma dimensão da qualidade do cuidado por organizações como o Institute of Medicine 
dos Estados Unidos14 e a Organização Mundial da Saúde15. E como dimensão da 
qualidade, a segurança está sujeita a melhorias por meio de métodos de melhoria 
contínua da qualidade. Esta abordagem é defendida por especialistas em segurança do 
paciente que fizeram recomendações ao National Health Service do Reino Unido11, 
quando propuseram a trilogia de Juran como base para melhorar a qualidade e 
segurança, pela Organização Mundial da Saúde10 quando em um capítulo do seu guia 
curricular de ensino de segurança do paciente estimula o uso do modelo de melhoria da 
qualidade para enfrentar a segurança do paciente, e por meio de aplicações vistas em 
documentos publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no 
Brasil (GAMA e SATURNO, 2011). Na regulamentação sanitária brasileira, também 
estão exigidas a implantação de gerenciamento da qualidade17 e de gestão de riscos 
em serviços de saúde18. No entanto, vistos que ambos os modelos podem ser utilizados 
para enfrentar os problemas de segurança, as organizações de saúde podem escolher 
o modelo preferido ou mesmo fazer uma combinação de atividades propostas nesses 
modelos. Foi sugerido um modelo integrador básico e simplificado, baseado nos 
princípios fundamentais da gestão de riscos e gestão da qualidade. Com base nisso, foi 
proposto um instrumento de Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços 
de Saúde (Questionário AGRASS), para facilitar as auditorias e inspeções sanitárias 
externas realizadas no contexto brasileiro, dar base para serviços que desejarem se 
auto avaliar e criar um índice da implantação da gestão da segurança. Apesar do 
embasamento teórico sobre o que pode favorecer este processo, não dispomos de 
estudos nacionais sobre os fatores contextuais associados a melhores ou piores 
implantações. Identificar os fatores associados favorecerá uma melhor gestão de riscos 
a nível nacional, pela ANVISA e Ministério da Saúde do Brasil, pois trará informações 
que permitam uma gestão racional baseada em dados. Considerando esses 
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antecedentes, o objetivo deste trabalho foi realizar a descrição do grau de implantação 
das práticas de gestão de riscos assistenciais em hospitais brasileiros. 
 
Metodologia 

 
Natureza do estudo: 
  
Trata-se de um estudo observacional transversal e a coleta de dados é de fonte 
secundária a partir de um banco de dados concedido pela ANVISA.  
  
Contexto: 
  
O Estudo ocorreu a partir da utilização do Questionário AGRASS desenvolvido durante 
a execução de dois projetos acadêmicos de parceria entre a ANVISA, a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
Universidade de Murcia (Espanha). O instrumento foi apresentado e utilizado durante 
um curso nacional à distância realizado entre setembro e dezembro de 2017 para 120 
profissionais das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, com objetivo de capacitar 
os trabalhadores da vigilância sanitária de serviços de saúde para a inspeção de 
práticas de gestão de riscos assistenciais exigidas na regulamentação sanitária vigente 
no Brasil. Após o treinamento, sob o auxílio e supervisão de pesquisadores, os 
profissionais aplicaram o Questionário AGRASS em serviços de saúde, servindo de 
estudo piloto desse instrumento e de avaliação para o curso.  
  
O estudo foi realizado em contexto de hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
localizados em qualquer estado do país, dependendo da disponibilidade encontrada no 
banco de dados da ANVISA.  
  
  
População e amostra: 
  
A amostra foi estratificada por estado e proporcional segundo o número de hospitais 
com UTI em cada estrato. A seleção do hospital foi direcionada preferencialmente a 
hospitais com maior estrutura e facilidade de acesso pelos profissionais que coletariam 
os dados, sendo uma amostragem por conveniência.  
  
As instituições deviam conter pelo menos 50 leitos e possuir leitos de UTI adulto ou 
neonatal, e os entrevistadores precisam ter sido aprovados no curso.  
  
Foi pretendida uma avaliação de 1 serviço de saúde por aluno do curso, que seriam 120 
hospitais. Porém, tivemos 52 que obedeciam os critérios de inclusão e exclusão.  
  
Coleta de dados e instrumento de pesquisa: 
  
A coleta foi feita em uma avaliação externa, durante outubro a dezembro de 2017, por 
inspetores da vigilância sanitária, mediante visita para entrevista a responsável do 
serviço de saúde. Os dados solicitados na entrevista deveriam ser comprovados 
mediante documentação apropriada.  
  
O instrumento para a entrevista foi Questionário AGRASS, desenvolvido a partir de 
revisão de literatura e construção da proposta do instrumento. O aplicativo do 
questionário AGRASS foi desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa CNPq 
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Melhoria da Qualidade em Serviços de Saúde (QualiSaúde) e do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), ambos pertencentes à UFRN.  
  
O questionário foi estruturado com 40 itens agrupados em duas dimensões da gestão 
de riscos assistenciais: estrutura (12 itens agrupados em quatro subdimensões: 
sensibilização; responsabilização; habilitação; e promoção da cultura de segurança) e 
processos (28 itens agrupados em cinco subdimensões: identificação de riscos; análise 
e avaliação de riscos; tratamento de riscos; comunicação de riscos; e integração dos 
processos). Os itens têm opção de resposta fechada (sim ou não) e de múltipla escolha, 
sendo possível calcular indicadores por dimensão e subdimensões.  
  
A coleta de dados foi realizada por técnicos da vigilância sanitária participantes do curso 
nacional oferecido na segunda etapa do projeto e supervisionada por pesquisadores do 
grupo QualiSaúde, no período de novembro e dezembro de 2017, em instituições de 
saúde localizadas nas cinco região do Brasil.  
  
  
Variáveis:  
  
As variáveis de avaliação da implantação da gestão de riscos assistenciais foram as 
seguintes: 1- Estrutura da Gestão de Riscos Assistenciais, que foi um indicador 
composto baseado na porcentagem simples de conformidade de 12 itens da dimensão 
Estrutura; 2- Processo da Gestão de Riscos Assistenciais, que foi um indicador 
composto baseado também na porcentagem simples de conformidade de 28 itens da 
dimensão Processo; 3- Gestão de Riscos Assistenciais, que foi um indicador composto 
baseado na porcentagem simples de conformidade dos 40 itens do instrumento. Os 
itens individuais do questionário e também os agrupamentos em subdimensiones 
(sensibilização, habilitação, responsabilização, promoção da cultura de segurança, 
identificação do risco, análise e avaliação do risco, tratamento dos riscos, comunicação 
de riscos e integração dos processos) também foram considerados indicadores mais 
específicos da implantação da gestão de riscos assistenciais.  
  
As variáveis de caracterização da instituição, potencialmente associadas à implantação 
da gestão de riscos assistenciais, foram as seguintes: Tipo de instituição, Porte, 
instituição realiza cirurgia, o Hospital é de ensino, pertencente à rede sentinela, se 
possui gestão da qualidade, se possuía gestão de risco, possui selo de acreditação e o 
numero de leitos de UTI.  
  
Para caracterizar a pessoa que forneceu as respostas e comprovantes de conformidade 
na entrevista, foram utilizadas as variáveis: Faz parte do Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), Coordena o NSP, Média de anos na instituição.  
  
Análise dos dados:  
  
Foi realizada análise descritiva focada na caracterização do contexto das unidades de 
saúde avaliadas e na conformidade com os critérios que refletem o nível de implantação 
da gestão de riscos a partir da análise das subdimensões que constituem a estrutura e 
os processos.  
  
Aspectos éticos: 
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O estudo seguiu os preceitos éticos das Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, do 
Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local 
com o número de parecer 75662517.2.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 
 
1. Caracterização das instituições e profissionais entrevistados:  
  
Foram avaliadas 52 instituições localizadas em capitais e municípios da região 
metropolitana de 19 estados do país, sendo 19 de administração pública direta, 15 
entidades empresariais, 13 entidades sem fim lucrativos e 5 de administração pública 
indireta. Entre as instituições avaliadas, 71,2% possuem gestão da qualidade, 61,5% 
possuem gerência de riscos e 26,9% têm selo de acreditação.  
  
Todos os profissionais que forneceram as informações fazem parte do NSP, sendo 
59,6% responsáveis pela coordenação do NSP. A maioria dos entrevistados é 
constituída por mulheres (80,8%) e a média de anos na instituição é de 9,4 anos.  
  
2. Fortalezas e fragilidades da implantação da gestão de riscos: 
  
O estudo evidenciou que em média 74,2% das instituições cumprem os itens de 
estrutura adequada para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, 
verificou-se que uma média de 58,5% das instituições cumprem os itens essenciais.  
  
TABELA 1. RESULTADOS POR ITENS, SUBDIMENSÕES E DIMENSÕES DOS 
QUESTIONÁRIOS.  
  
Na figura 1, por meio do gráfico de radar, observa-se que 92,3% das instituições 
cumprem os itens de sensibilização dos profissionais e líderes sobre o risco e controle 
destes na organização. As demais subdimensões que compõem a estrutura, exceto a 
promoção de cultura de segurança (30,1%), apresentam um bom nível de conformidade. 
As subdimensões relacionadas ao processo que obtiveram melhor nível de 
conformidade foram a identificação de riscos (62,3%), a análise e avaliação de riscos 
(63,4%) e o tratamento de riscos (61,3 %), enquanto a integração dos processo obteve 
apenas 48,7% de conformidade.  
  
FIGURA 1. GRÁFICO DE RADAR POR SUBDIMENSÃO.  
  
Em relação às técnicas empregadas pelas instituições para identificação de riscos, 
verificou-se que a maioria utiliza um sistema interno de notificação de incidentes 
(88,5%), seguido pelo monitoramento de indicadores de adesão às metas internacionais 
de segurança do paciente (31,4%) e pelo uso de fontes externas (86,5%), tais como 
alertas sanitários e notícias da mídia. Destaca-se, ainda, que 84,6% utilizam checklists 
ou listas de verificação para a segurança do paciente, enquanto 86,3% utilizam a 
observação direta. Apenas 44,2% das instituições realizaram o mapeamento dos riscos 
dos serviços e 36,5% analisou processos litigiosos da instituição para identificação de 
riscos.  
  
Quanto à análise e avaliação dos riscos, o estudo verificou que 78,4% das instituições 
realizaram a análise e avaliação dos fatores que contribuíram para algum evento 
adverso nos últimos doze meses, entre estes, 69,2% utilizaram alguma ferramenta de 
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análise qualitativa, e apenas 46,2% utilizaram alguma matriz de priorização de riscos 
baseada em critérios de gravidade e frequência.  
  
Como estratégias para tratamento dos riscos, a pesquisa mostrou que 76,5% das 
instituições implementaram ações de redução de risco em reação a eventos adversos 
investigados, e 61,5% apresentaram planos de ação completo (cronograma, 
responsáveis, recursos e indicadores) para as ações de redução de riscos. A 
comunicação dos riscos ocorre em apenas 56,9% das instituições, destacando-se que 
71,2% da alta gestão e 75,0% da média gestão e lideranças clínicas recebem 
comunicação periódica sobre as atividades e resultados da gestão de riscos 
assistenciais. Em apenas 11,5% das instituições a comunicação aos pacientes sobre os 
eventos adversos (revelação aberta de erros) está padronizada mediante alguma 
norma, protocolo ou política institucional.  
  
Nesse estudo, dos itens associados à integração dos processos de gestão de riscos, 
apenas 50,0% das instituições avaliadas realizaram o ciclo completo de gestão de riscos 
(identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento) ou ciclo de melhoria da 
qualidade focado na segurança do paciente (PDCA, ciclo de avaliação e melhoria) nos 
últimos 12 meses. A técnica mais utilizada para integrar os processos foi a Análise de 
Causas-Raiz (ACR) ou Protocolo de Londres (63,5%). Apenas 32,7% das instituições 
utilizou a Análise dos Modos de Falhas e Efeitos (AMFE) nos últimos 12 meses.  
  
Na figura 2, observa-se por meio do gráfico de Pareto que 80% das não conformidades 
estão centrados em um único indicador de estrutura e em grande parte dos indicadores 
de processo (integração dos processos, comunicação de riscos, tratamento de riscos e 
análise e avaliação dos riscos).  
  
FIGURA 2. GRÁFICO DE PARETO POR ITENS. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo avaliou o nível de implantação da gestão de riscos assistenciais a 
partir da utilização do Questionário AGRASS em hospitais brasileiros. Os resultados 
indicam que média da implantação da gestão de riscos assistenciais é de 63.5%.  
  
A gestão de riscos assistenciais envolve a aplicação coordenada de recursos para a 
identificação avaliação e priorização, monitoramento e controle dos riscos (GAMA, 
2016) e é reconhecida como fator essencial para segurança (NQF, 2010; NPSA, 2004). 
Porém, é raramente adotado sistematicamente como atividade que visa a aumentar a 
segurança do paciente (BRINNER, 2010).  
  
Nos últimos anos, observamos o crescimento das iniciativas para a promoção da 
segurança e da qualidade na assistência à saúde em âmbito mundial e nacional. Nesse 
cenário, a avaliação de programas e serviços de saúde vem cada vez mais se tornando 
relevante e o Ministério da Saúde, na tentativa de promover a institucionalização da 
avaliação, vem destinando gradualmente um maior volume de recursos (FELISBERTO, 
2006).  
  
O PNSP instituído em 2013 traz a como um de seus objetivos a promoção e apoio a 
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio da implantação 
da gestão de risco, entretanto, apesar dos avanços, a quantidade de estudos que visam 
avaliar a implantação da gestão de riscos assistenciais em saúde ainda é irrisória. O 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2823 

 

estudo se enquadra no objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Tabela 1. Resultados por itens, subdimensões e dimensões dos questionários. 

 

 

Figura 1. Gráfico de Radar por Subdimensão. 
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Figura 2. Gráfico de Pareto por Itens. 
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TÍTULO: Estudo de estabilidade e determinação da atividade antioxidante de 

formulações cosméticas contendo ácido ferúlico complexado 

Resumo 

  

 

Resumo: O desenvolvimento de formulações cosméticas que previnam os efeitos 
deletérios dos raios UV sobre a pele é de suma importância. Assim, substâncias que 
tenham o potencial de diminuir esses danos, como o ácido ferúlico (AF), potente agente 
antioxidante, vêm ganhando destaque para aplicação nesses produtos. Esse estudo 
objetivou formular uma emulsão do tipo gel-creme e um gel contendo AF 0,5%, para 
posteriormente realizar os estudos de estabilidade preliminar, compreendendo as 
análises de estresse térmico, cujas amostras foram submetidas em estufa por 5 dias e 
6 ciclos gela-degela, alternando-se estufa e refrigerador. Em seguida, foi realizado o 
estudo de estabilidade acelerada, acondicionando as amostras em temperatura 
ambiente, estufa e refrigerador e mantendo nessas condições por 30, 60 e 90 dias. Ao 
final do período de tempo determinado, realizou-se a avaliação dos parâmetros de pH, 
viscosidade, atividade antioxidante e teor por CLUE-DAD. Portanto, verificando o 
comportamento das amostras ao fim do estudo, conclui-se que nas condições 
experimentais avaliadas, as formulações contendo AF devem ser mantidas sob 
refrigeração para garantir a estabilidade por um período de tempo mais prolongado. Nas 
demais condições, é importante a busca de alternativas para minimizar a instabilidade 
do ativo, a fim de desenvolver formulações cosméticas estáveis, eficazes e seguras. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Formulações Cosméticas. 

Estabilidade. 

TITLE: Stability study and determination of antioxidant activity of cosmetic formulations 

containing complex ferulic acid 

Abstract 

 

RESUME Abstract: The development of cosmetic formulations that prevent the 
deleterious effects of UV rays on the skin is of paramount importance. Thus, substances 
that have the potential to reduce these damages, such as ferulic acid (FA), a potent 
antioxidant agent, have gained prominence for application in these products. This study 
aimed to formulate a gel-cream emulsion and a gel containing 0.5% AF, to carry out 
preliminary stability studies, including thermal stress analyzes, which samples were 
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submitted to oven for 5 days and 6 freeze cycles. -gelega, alternating greenhouse and 
refrigerator. Then, the accelerated stability study was performed, conditioning the 
samples at room temperature, greenhouse and refrigerator and maintaining under these 
conditions for 30, 60 and 90 days. At the end of the determined period of time, the 
parameters of pH, viscosity, antioxidant activity and CLUE-DAD content were evaluated. 
Therefore, verifying the behavior of the samples at the end of the study, it is concluded 
that under the evaluated experimental conditions, formulations containing AF should be 
kept refrigerated to ensure stability for a longer period of time. In other conditions, it is 
important to seek alternatives to minimize asset instability in order to develop stable, 
effective and safe cosmetic formulations. 

 
 
Keywords: Ferulic acid. Cosmetic Formulations. Stability. 

Introdução 

1. Introdução 

A radiação UV aumenta os níveis celulares de espécies reativas do oxigênio (ERO’s), 
sendo um potente gerador de estresse oxidativo na pele, causando danos a estruturas 
celulares e contribuindo para as reações de queimadura solar, fotocarcinogênese, bem 
com o próprio envelhecimento (ZHANG, L-W et al., 2010) O uso de filtros solares e os 
antioxidantes endógenos, como alternativas para impedir danos oxidativos mediados 
por UV tem sido insuficientes. Com isto, a prevenção destes danos utilizando 
antioxidantes naturais é sugerida como uma abordagem promissora que tem gerado 
enormes esforços de investigação nos últimos tempos. Entre muitos antioxidantes 
disponíveis, o ácido ferúlico (AF) tem ganhado destaque devido à forte atividade 
antioxidante (OU; KWOK, 2004; GU et al., 2005; STEINER, 2011). 

Ácido ferúlico ou ácido 4-hidroxi-3-metoxicinâmico (AF) é um antioxidante fenólico 
encontrado em altas concentrações em plantas, principalmente no farelo de arroz e de 
milho. Destaca-se por sua atividade fotoprotetora, antioxidante e pela capacidade de 
minimizar os efeitos dos dímeros de timina que são agentes carcinogênicos. Com isto o 
AF e seus compostos relacionados estruturalmente vêm sendo amplamente estudado, 
com aplicação na área alimentícia, farmacêutica e cosmética (GRAF, 2010; SOHN & 
OH, 2003). Na área cosmética é empregado em formulações fotoprotetoras e para 
retardo do processo de envelhecimento cutâneo (ANSELMI et al., 2006). 

O desenvolvimento de formulações tópicas utilizando antioxidantes pode possibilitar 
maior proteção cutânea, alcançando proteção mais significativa do que com a ingestão 
oral dos mesmos (LIN et al., 2005). Entretanto, a aplicação do AF nesta forma 
farmacêutica é limitada pela instabilidade da molécula, que pode decompor-se em 
produtos inativos, induzidos pela luz e/ou oxidação (MONTI et al., 2011). Este problema 
pode ser solucionado através da complexação do AF com ciclodextrinas, que são 
oligossacarídeos macrocíclicos capazes de formar complexos de inclusão solúveis em 
água em uma ampla variedade de compostos orgânicos, aumentando à estabilidade de 
compostos susceptíveis a ação da luz, temperatura e oxidação. Na indústria de 
cosméticos, a formação destes complexos de inclusão proporcionam melhor 
solubilidade aquosa, estabilidade química e absorção cutânea da substância (ANSELMI 
et al., 2006). 
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Diante deste contexto, este projeto propõe o estudo de estabilidade de formulações 
cosméticas contendo ácido ferúlico. Inicialmente, foi proposto avaliar a estabilidade de 

formulações contendo o complexo ciclodextrina-AF, porém por dificuldades técnicas os 
complexos não foram obtidos em tempo hábil para esse estudo, portanto os resultados 
apresentados se referem ao estudo de estabilidade do AF isolado em formulações 
cosméticas gel e gel-creme, além da determinação do teor e atividade antioxidante do 
ativo ao longo do teste de estabilidade acelerada. 

 
Metodologia 

 
 
 
 
2. Material e métodos 
 
2.1 Preparo das formulações cosméticas 
 
As matérias primas utilizadas para obter as formulações cosméticas, denominadas pela 
International Nomenclature of Cosmetic Ingredient – INCI (COSING, 2013), foram: 
Ferulic acid (Henrifarma®); Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer (Lubrizol®); 
Dissodium EDTA (DEG, SP, Brasil); Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) 
Laureth-7; Methylparaben (Focus Química®); Propylene Glycol (Synth®, SP, Brasil); 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Butylparaben (and) 
Propylparaben (and) Isobutylparaben (Croda, SP, Brasil); Ethoxydiglicol (Viafarma®) e 
Distilled Water. 
 
A formulação gel-creme foi obtida pelo método de emulsificação a frio, em que uma 
solução com o conservante e a quantidade total de água da formulação foi vertida sobre 
os demais componentes sob agitação mecânica (Agitador mecânico de hélice Ika RW 
20 digital) à 600 rpm por 30 minutos. A formulação gel foi obtida por meio da 
solubilização dos componentes hidrofílicos na quantidade total de água da respectiva 
formulação com aquecimento da fase aquosa em chapa aquecedora até cerca de 45 °C 
sob agitação. Após atingir essa temperatura seguiu-se com a pulverização e dispersão 
do polímero gelificante seguidas de agitação mecânica 300 rpm por 30 minutos. O AF 
0,5% (p/p) foi incorporado as formulações com agitação manual. Foram manipulados 03 
lotes de cada formulação e 03 lotes do veiculo (sem o ativo). Todas as formulações 
foram mantidas em repouso por 24 horas antes de serem submetidas aos testes de 
estabilidade subsequentes. 
 
2.2 Ensaios de estabilidade preliminar 
 
Amostras das formulações cosméticas foram acondicionadas em potes hermeticamente 
fechados com head space para possíveis trocas gasosas (Brasil, 2004). As formulações 
foram analisadas 24 horas após sua manipulação (t0), sendo inicialmente submetidas à 
centrifugação (ExcelsaTM II Centrifuge, mod. 206 BL, Brasil) a 3.000 rpm durante 30 
 
minutos. As amostras que apresentassem qualquer sinal de instabilidade seriam 
excluídas dos testes posteriores de estabilidade por necessidade de reformulação 
(Brasil, 2004). 
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Em seguida, as amostras foram submetidas ao estresse térmico em estufa (Odontobrás 
ECB 1.1 digital, Brasil) a 45ºC + 2°C por 5 dias. Em paralelo, foram submetidas a 6 
ciclos alternados de 24 horas de resfriamento em refrigerador (Consul, mod. 
CRB36ABBNA, Brasil) a 4 ± 2ºC e 24 h de aquecimento em estufa (Odontobrás ECB 
1.1 digital, Brasil) a 45 ± 2ºC (Ferrari, 1998; Brasil, 2004). Posteriormente, foram 
avaliadas quanto as características macroscópicas (cor, odor e aparência do produto), 
pH, viscosidade e atividade antioxidante. 
 
2.2.1. Determinação do potencial hidrogênionico 
 
O valor de pH foi determinado pelo método potenciométrico inserindo o eletrodo (Hanna 
Instruments, mod. HI 21) diretamente nas amostras diluídas com água destilada na 
proporção de 1:10 (p/p), em triplicata (FERRARI, 1998; PIANOYSKI et al., 2008). 
 
2.2.2. Viscosidade 
 
A viscosidade foi determinada em Reômetro (Brookfield-modelo RV-III) tipo cone e 
placa, acoplado a um Software Rheocalc versão V3.01. Para o gel creme utilizou-se 
spindle CP52, programa P50 e para o gel empregou-se spindle CP52, programa P10. A 
análise foi realizada em triplicata para cada lote. 
 
2.3. Estabilidade acelerada 
 
Após a realização do estudo de estabilidade preliminar, procedeu-se com os testes 
correspondentes a estabilidade acelerada. As amostras foram acondicionadas em 
estufa a 45ºC + 2°C (Odontobrás ECB 1.1 digital, Brasil), refrigerador a 4 ± 2ºC (Consul, 
mod. CRB36ABBNA, Brasil) (Ferrari, 1998; Brasil, 2004) e em temperatura ambiente 25 
+ 2°C por 90 dias. Nos períodos de tempo 30 (t30), 60 (t60) e 90 (t90) dias avaliaram-
se as características macroscópicas, pH, viscosidade e atividade antioxidante conforme 
descrito nas seções 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente. 
 
2.3.1. Atividade antioxidante das formulações cosméticas 
As formulações sem AF (veículo) foram diluídas nas mesmas concentrações. Para este 
ensaio, adicionou-se uma alíquota (1,0 mL) de cada diluição em 3,0 mL de solução 
etanólica de DPPH (60 µM). As soluções reagiram durante 15 minutos à temperatura 
ambiente, sob abrigo da luz. Em seguida, as leituras foram realizadas em 
espectrofotômetro UV/Vis (SP-1105, SPECTRUM) a 517 nm. O controle foi preparado 
com 3,0 mL de solução etanólica de DPPH e 1,0 mL de amostra sem AF (veículo). O 
branco foi preparado a partir da mistura reacional sem adição de solução de DPPH. 
Todas as leituras foram realizadas em triplicata. Os resultados foram expressos como 
percentual de redução de DPPH (% de redução) calculado de acordo com a equação 
abaixo, onde A0 e A são os valores de absorbância do controle e da amostra, 
respectivamente: 
%REDUÇÃO = [(A0 – A)/ A0] x 100 
 
2.3.2. Avaliação do teor de AF por Cromatografia Líquida de Ultra-Eficiência (CLUE-
DAD) 
 
Foi realizada a avaliação do teor de AF em cada condição de temperatura que as 
amostras foram submetidas ao final do teste de estabilidade acelerada (t90). O método 
cromatográfico previamente validado foi executado em cromatógrafo Shimadzu® 
equipado com duas bombas modelo LC-20AD, injetor automático SIL-20-AHT, forno 
para coluna CTO-20A, detector com comprimento de onda variável UV/Vis modelo SPD-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2831 

 

20A, controlador CBM-20A, integrador automático computadorizado com software LC 
Solution®, utilizando-se coluna cromatográfica Zorbax eclipse plus® C18 (50 x 2,1 mm, 
1,8 μm). A fase móvel utilizada constituía-se de uma mistura de acetonitrila PA (ACN): 
água acidificada com ácido acético a 2% (12:88 v/v), no modo isocrático.  
  

2.4. Análise estatística 

Os resultados foram analisados estatisticamente empregando-se a análise de variância 
(ANOVA) a um nível de confiança de 95% e o teste t. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Estabilidade preliminar 

Após o ensaio de centrifugação, observou-se que tanto a formulação gel e gel creme se 
mantiveram estáveis quanto às características organolépticas, como coloração, odor e 
aspecto físico das formulações em estudo. 

Quando submetidas ao estresse térmico (ET) e ciclo gela-degela (CGD), as formulações 
cosméticas contendo o AF apresentaram sinais de degradação do ativo, sendo 
observadas variações de cor (amarelo a marrom) e odor (cravo/baunilha), quando 
comparadas com o tempo inicial (t0) que apresentou coloração branca a levemente 
bege e odor característico do veículo. 

A Tabela 1 apresenta as características organolépticas, físicas e químicas das 
formulações cosméticas submetidas ao estudo de estabilidade preliminar. 

3.1.1. Avaliação do potencial hidrogeniônico (pH) 

Nos estudos de estabilidade preliminar foi possível verificar que as duas formulações 
avaliadas nas condições de ET e CGD não tiveram nenhuma alteração significativa de 
pH, que se manteve constante ao longo do ensaio como demonstrado na Tabela 2 e 
nas Figuras 1 e 2. O mesmo comportamento do valor de pH foi observado nos veículos 
de cada formulação. 

A pele apresenta pH entre 4,5 e 6,0, variando conforme as áreas do corpo ou idade, 
logo as formulações foram manipuladas na faixa de pH entre 5,5 e 6,0 para garantir 
compatibilidade, boa aplicabilidade na pele, atividade antioxidante e estabilidade do AF 
(Brooks e Idson, 1991; Erdemgil et al., 2007; Monti et. al. 2011; Rasche, 2014). Dessa 
forma, a avaliação deste parâmetro nas formulações cosméticas é imprescindível, pois 
uma vez que alterações de pH ocorram, pode indicar instabilidade da formulação 
(Leonardi & Maia Campos, 2001; Isaac et. al., 2008). 

3.1.2. Análise da viscosidade 
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Para formulação gel-creme observou-se que no t0 a viscosidade aparente (cP) foi de 
1057,69 ± 43,49, e após estresse térmico e ciclo gela-degela as viscosidades obtidas 
foram de 1077,53 ± 25,89 e 1043,51 ± 21,07, respectivamente, não havendo nenhuma 
alteração significativa nas duas condições testadas. Já na formulação gel, em t0, ET e 
CGD os valores da viscosidade aparente (cP) foram respectivamente 3362,34 ± 37,46, 
3590,66 ± 70,16, 3482,59 ± 175,46, sendo observado um aumento significativo da 
viscosidade em ET e sem mudanças significativas após ciclo gela-degela (Figuras 3 e 
4). 

A viscosidade pode ser definida como a capacidade de resistência que um produto 
oferece a deformação ou ao fluxo, sendo dependente das condições de temperatura e 
das características físico-químicas do mesmo (Anvisa, 2008; Manço et al., 2015). . 

Na formulação gel observou-se um aumento da viscosidade aparente em temperaturas 
mais elevadas. Segundo Bonacucina e colaboradores (2004) a elasticidade do polímero 
pode aumentar à medida que a temperatura aumenta. Outro possível fator seria devido 
à perda de água em 45ºC onde ocorre um enrijecimento das cadeias poliméricas 
contribuindo para que a formulação se torne mais viscosa (Correa et al., 2005). O 
aumento de viscosidade também pode ser associado ao pH da formulação, onde géis 
de ácido poliacrílico revelou que em condições ácidas, apenas um pequeno número de 
grupos carboxila é dissociado, produzindo uma estrutura em forma de uma espécie de 
mola (Barry et al., 1979a). Com a neutralização, pode ocorrer uma ionização dos grupos 
ácidos, reduzindo a ligação H+ e provocando um aumento da repulsão eletrostática 
entre as cargas do polímero e as moléculas, que se tornam estendidas e rígidas e, 
assim, possivelmente aumentando a viscosidade do sistema (Dittmar, 1957; Fischer et 
al., 1961; Barry et al., 1979b). 

3.1.3. Atividade antioxidante das formulações cosméticas 

Na estabilidade preliminar observou-se que todas as amostras apresentaram potencial 
atividade antioxidante, por demonstrarem capacidade de redução do radical DPPH, 
porém, constatou-se que após o ET e CGD a atividade antioxidante aumentou em 
relação ao t0. No t0 a formulação gel-creme apresentou redução de 73,24% na 
concentração de 250 µg/mL. Após o estresse térmico e ciclo gela-degela observou-se 
um percentual de redução de 84,97% e 82,32%, respectivamente, na concentração de 
250 µg/mL (Figura 5). 

Na formulação gel (t0) observou-se a redução de 82,94% na concentração de 250 
µg/mL. Ao analisar as amostras, na concentração 250 µg/mL, no ET e no CGD, verificou-
se redução do radical DPPH de 98,27% e 95,26 %, respectivamente (Figura 6). 

A atividade antioxidante do AF foi determinada pelo percentual de redução do DPPH, 
considerando os parâmetros da metodologia empregada (Brand-Williams, Cuvelier e 
Bersert, 1995; Sharma; Bhat, 2009). 

Ambas as formulações, tanto nos ensaios de estabilidade preliminar como na 
estabilidade acelerada, demonstraram atividade antioxidante satisfatória, 
comportamento já esperado devido ao AF ser um potente antioxidante isolado (Saija et 
al., 2000). 

3.2. Estabilidade acelerada das formulações 
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As formulações foram submetidas as condições de temperatura ambiente, refrigeração 
e estufa, durante o período de 90 dias. As formulações contendo o AF, ao final do teste, 
na condição de temperatura ambiente e estufa, apresentaram mudança de coloração 
variando-se do amarelo para tons de marrom e odor de cravo/baunilha quando 
comparado ao t0 que apresentou cor rosácea e odor característico do veículo (Tabela 
3). As formulações cosméticas contendo AF, em refrigerador, não sofreram alterações 
macroscópicas e organolépticas em relação ao tempo inicial (t0). 

3.2.1. Avaliação do potencial hidrogeniônico (pH) 

Os valores de pH obtidos no início do teste de estabilidade acelerada (t0) e ao final (t90) 
podem ser observados na Tabela 3. Em ambas as formulações é possível observar que 
na condição de refrigerador não houve /alteração significativa do valor de pH quando 
comparado ao t0, porém, em estufa e temperatura ambiente houve um aumento 
significativo do valor de pH (Figuras 7 e 8). Quando observado o comportamento dos 
veículos é possível constatar que houve alteração significativa somente na condição de 
estufa. 

3.2.2 Análise da viscosidade 

A formulação gel-creme não apresentou alteração de viscosidade em condições de 
temperatura ambiente e refrigerador (t90) em relação ao t0, tanto para a formulação com 
AF quanto para o veículo. Na formulação gel (com AF e veiculo) em refrigeração (t90) 
não houve nenhuma alteração significativa na viscosidade nas amostras testadas, mas 
nas condições de estufa e em temperatura ambiente observou-se um aumento da 
viscosidade (t90) em relação ao tempo inicial (t0) (Tabela 3 e Figuras 9 e 10). 

3.2.3. Atividade antioxidante das formulações cosméticas 

A formulação gel-creme em 250 µg/mL (t0) apresentou redução de 90,37%. Nas 
condições de temperatura ambiente, refrigerador e estufa, observou-se um percentual 
de redução do radical DPPH de 95,03%, 90,96% e 96,34%, respectivamente. Para 
formulação gel a atividade antioxidante inicial (t0) foi de 89,65%, ao término do estudo 
de estabilidade (t90), as amostras em 250 µg/mL apresentaram redução de 97,89%, 
91,45% e 98,71% em temperatura ambiente, refrigerador e estufa, respectivamente 
(Figura 11). É importante ressaltar que sob refrigeração não houve alteração 
significativa da atividade antioxidante. 

3.2.4. Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE-DAD) 

Foram obtidos cromatogramas do padrão (AF isolado) e das formulações cosméticas 
submetidas às diferentes condições de temperatura durante 90 dias de estudo de 
estabilidade acelerada, utilizando os parâmetros cromatográficos descritos na seção 
2.3.1. Considerando-se que não houve alterações significativas nas características 
físico-químicas das formulações armazenadas sob refrigeração e utilizando a área do 
pico que caracteriza o AF, como parâmetro inicial de estabilidade em relação ao teor do 
ativo (colocar aqui o teor em porcentagem da amostra sob refrigeração), tem-se que na 
formulação gel creme em temperatura ambiente, ocorreu uma redução de 13,20% do 
pico que caracteriza o AF (RT = 4,56 min). Já em estufa a 45°C houve uma redução do 
pico cromatográfico do AF (RT = 4,59 min) em 84,35% com o surgimento de um novo 
pico cromatográfico a 3,06 min (Figura 12). 
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Para a formulação gel ocorreu em temperatura ambiente uma redução do pico que 
caracteriza o AF (RT = 4,59 min.) em 0,96%, já em estufa a redução do pico 
cromatográfico do AF (RT= 4,60) foi 35,82% com o surgimento de um discreto pico 
cromatográfico a 3,03 min (Figura 13). 

Estes picos cromatográficos que surgiram nos cromatogramas das duas formulações 
quando submetidas à estufa (t90) podem ser indicativos de produtos de degradação já 
relatados pela literatura, como derivados da vanilina ou guaiacol. Com o intuito de 
identificar estes derivados, a Figura 14 apresenta o pico cromatográfico do padrão de 
vanilina,, convergindo com as características dos picos resultantes da degradação do 
AF encontrados nas amostras gel creme (RT = 3,06 min) e gel (RT = 3,03 min.), sendo 
indicativo, portanto da presença de vanilina nas formulações após 90 dias em estufa. 

O método cromatográfico em UHPLC auxiliou na quantificação direta dos elementos 
presentes na amostra, sendo possível verificar que na formulação gel-creme houve uma 
presença mais acentuada de produtos de degradação do AF. Isso foi comprovado com 
a comparação dos picos presentes na amostra e o pico da vanilina isolada, 
apresentando-se grande similaridade como demonstrado na seção 3.1.2.4. A leitura do 
padrão de vanilina nas mesmas condições das amostras foi possível, uma vez que esta 
substância apresenta comprimento de onda próximo ao utilizado no método 
cromatográfico, entre 280 e 310 nm e também possui maior polaridade que o AF, com 
tendência em eluir primeiro no cromatograma nas condições cromatográficas admitidas 
(Ordoudi, 2006; Galano, et al. 2012). 

 
Conclusão 

 

4. Conclusão 

Nas condições experimentais avaliadas, constatou-se a capacidade antioxidante do 
ativo em estudo. No entanto, as mesmas apresentaram instabilidade frente a 
temperatura ambiente e estufa ao qual foram submetidas durante 90 dias, observando 
características não desejáveis a um produto cosmético. Desse modo, é importante 
buscar alternativas para minimizar a instabilidade do AF em temperaturas mais 
elevadas, a fim de desenvolver formulações cosméticas antioxidantes eficazes e 
seguras. 
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TÍTULO: Notas sobre a construção do corpo e o tai chi chuan 

Resumo 

Introdução: No intuito de contribuir com os estudos direcionados à Educação Física com 
foco nos estudos do corpo, nos direcionamos nesse momento aos modos de construção 
do corpo e as relações com o Tai Chi Chuan, pois os estudos sobre essa prática corporal 
ainda se direcionam prioritariamente aos efeitos orgânicos da prática do Tai Chi Chuan. 
Objetivo Geral: Compreender as maneiras de construção dos corpos de quem vivencia 
o Tai Chi Chuan, no sentido de identificação de implicações para a Educação Física. 
Justificativa: Devido a escassez de estudos voltados para a subjetividade dos indivíduos 
ao aderirem as práticas voluntariamente, sendo grande prevalência de estudos de 
cunho quantitativos voltados para os ideais de saúde na visão reducionista biologicista. 
Metodologia: Para a coleta de dados optou-se por realizar questionário semiestruturado 
com n = 6. Discussão: Percebeu-se que muitos são os motivos os quais levam os 
sujeitos aderirem as práticas, entretanto, quando imersos à esta, o corpo e a percepção 
deste, sofrem alterações conforme adesão à prática e as percepções do do corpo com 
o meio no qual se insere. Conclusão: Observou-se que o Tai Chi Chuan, para os 
participantes, é crucial para uma melhor compreensão de seu corpo e de seu diálogo 
com o próprio indivíduo. Foi possível observar que estas percepções do corpo são 
também benéficas ao processo de saúde e doença dos indivíduos cooperando para um 
melhor entendimento do corpo para a educação física. 
 
Palavras-chave: Tai Chi Chuan; Corpo; Educação Física; Prática Corporal; 

TITLE: Notes About Body Construction and Tai Chi Chuan 

Abstract 
Introduction: In order to contribute to studies directed to Physical Education with focus 
on body studies, we are now addressing the ways of body construction and relationships 
with Tai Chi Chuan, because studies on this body practice are still primarily directed to 
the effects. Tai Chi Chuan practice. General Objective: Understand the ways of building 
the bodies of those who experience Tai Chi Chuan, in order to identify implications for 
Physical Education. Justificative: Due to the scarcity of studies focused on the 
subjectivity of individuals by voluntarily adhering to the practices, and the high 
prevalence of quantitative studies focused on health ideals in the biologicist reductionist 
view. Methodology: For data collection, a semi-structured questionnaire with n = 6. 
Discussion: It was noticed that many are the reasons that lead the subjects to adhere to 
the practices, however, when immersed in it, the body and the perception of the body 
undergo changes according to adherence to the practice and the perceptions of the body 
with the environment in which it is inserted. Conclusion: It was observed that Tai Chi 
Chuan, for the participants, is crucial for a better understanding of their body and their 
dialogue with the individual himself. It was observed that these perceptions of the body 
are also beneficial to the health and disease process of individuals cooperating for a 
better understanding of the body for physical education. 
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Keywords: Tai Chi Chuan; Body; PE; Body Practice; Quality of life. 

Introdução 

No intuito de contribuir com os estudos direcionados à Educação Física com foco nos 
estudos do corpo, nos direcionamos nesse momento aos modos de construção do corpo 
e as relações com o Tai Chi Chuan, pois os estudos sobre essa prática corporal ainda 
se direcionam prioritariamente aos efeitos orgânicos da prática do Tai Chi Chuan, como 
pode ser identificado num levantamento realizado na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
pelos estudos de Caldwell, Karen et al (2016); Chang et al (2015, 2016); Deng e Xia 
(2017); Lin et al (2017); Nery et (2015); Pan et al (2018); Pereira et al (2017), dentre 
outros. Além destes, nos deparamos com estudos comparativos, como o de Gatica-
Rojas et al (2016) que aborda a correlação entre o centro de pressão e o balanço 
funcional e o de Tao et al (2017) que compara a redução de quedas de idosos a partir 
do Tai Chi Chuan e o de Alves et al (2016) que faz uma comparação do Tai Chi Chuan 
com exercício aeróbio e resistido. Neste levantamento, identificamos a escassez de 
estudos sobre o Tai Chi Chuan relacionados aos aspectos sócio culturais e mais 
especificamente relacionado a construção do corpo a partir dessa prática corporal. 
Identificamos somente o estudo de Lee; Tseng e Liu (2015) sobre o lazer e bem-estar 
de praticantes de Tai Chi Chuan de uma comunidade na cidade de Taoyuan. Portanto, 
diante da problemática apresentada, elegemos, então, as seguintes questões de 
estudo: • Como os corpos são construídos no Tai Chi Chuan? • Quais as implicações 
para a Educação Física? Diante destas questões de estudo, pretende-se trazer novos 
elementos a partir da relação entre a construção do corpo e as práticas corporais, 
buscando-se compreender como os seres humanos constroem seus corpos por meio 
das vivências de diversas práticas corporais. A compreensão dessas construções é uma 
possibilidade para se perceber as aproximações e os distanciamentos de saberes e 
fazeres sobre o corpo em nível nacional e estabelecer comparações com estudos 
internacionais, trazendo elementos significativos para se pensar implicações para a 
Educação Física. A compreensão dessas construções é uma possibilidade para quem 
vivencia práticas corporais diversas refletir sobre si mesmo e a relação com quem está 
à sua volta, incluindo aspectos epistemológicos, éticos, estéticos e políticos. Essa 
pesquisa poderá ainda contribuir para uma compreensão das construções de corpos 
por meio da vivência do Tai Chi Chuan, destacando-se o papel da Educação Física 
nesses cenários educativos e a sua importância na formação inicial e continuada. Os 
resultados desse estudo poderão contribuir com uma problematização às estratégias 
biopolíticas, contribuindo com a inovação na Educação Física a nível nacional. O 
presente estudo tem como objetivo compreender as maneiras de construção dos corpos 
de quem vivencia o Tai Chi Chuan, no sentido de identificação de implicações para a 
Educação Física. Objetivos específicos: • Identificar as mudanças corporais a partir da 
vivência do Tai Chi Chuan; • Discutir acerca dos sentidos de vivenciar o Tai Chi Chuan; 
• Rediscutir sobre a contribuição da Educação Física a partir do que for identificado na 
pesquisa. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que 
a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com 
o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os 
pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais 
têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria (GOLDENBERG, 
1997, p. 34). Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista 
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aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer 
julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GOLDENBERG, 1997, p. 34). Este estudo se caracteriza ainda como uma pesquisa de 
campo, pois de acordo com Fonseca (2002) para que a investigação logre êxito, seja 
necessária uma análise documental e/ou revisão bibliográfica concomitantemente uma 
coleta de dados junto a pessoas com o recurso de diferentes tipos de pesquisa 
(pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.). Para Gil (2016) 
a pesquisa de campo busca estudar um grupo social para aprofundar questões sobre o 
fenômeno a ser estudado. A população analisada pelo presente estudo foi de 
praticantes da arte marcial Tai Chi Chuan que se encontram todos os sábados às 07h30, 
há 12 (doze) anos, no anfiteatro principal da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) próxima a praça cívica da mesma instituição. Ao todo foram analisadas 
um total de 6 (seis) participantes que já praticam Tai Chi Chuan e se dispuseram 
voluntariamente a cooperar com o andamento da pesquisa. As idades dos praticantes 
variam de 36 (trinta e seis) anos de idade à 61 (sessenta e um) anos. Com relação à 
profissão destacam-se as de Professor, Pedagogo, Biólogo, Funcionário Público e 
Aposentado. Quanto ao nível de escolaridade, 1 (um) entrevistado possui o ensino 
médio, 1 (um) duas graduações incompletas, 1 (um) especialização e 9 (nove) 
doutorados. Com o intuito de manter o sigilo e preservar a identidade dos entrevistados, 
foi adotado o pseudônimo “An” onde “n” representa o número do entrevistado variando 
de 1 à 6. Para a coleta e avaliação dos dados foram utilizadas entrevistas 
semiestruturadas que deverão ser previamente elaboradas pelo pesquisador que 
permitirá aos voluntários participantes da pesquisa descreverem de forma subjetiva as 
motivações a eles intrínsecas que conceberam a busca pela prática da arte marcial 
assim como as suas percepções sobre a prática e seus efeitos em seu cotidiano. Para 
o critério de inclusão foram pontuadas as duas principais características: 1 - Os 
indivíduos que desejaram participar da pesquisa foram todos obrigatoriamente 
voluntários à mesma 2 – Possuem no mínimo 1 (um) ano de prática da arte marcial Tai 
Chi Chuan. Para que fosse possível a realização da pesquisa, fez-se necessária a 
autorização do Comitê de Ética da UFRN por se tratar de uma pesquisa de campo que 
requer contato com um público voluntário. Essa pesquisa faz parte de um projeto de 
pesquisa maior intitulado “A CONSTRUÇÃO DO CORPO E AS PRÁTICAS 
CORPORAIS: IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS, ÉTICAS, ESTÉTICAS E 
POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA” e o mesmo comitê já autorizou a realização 
do estudo. Para garantir a fidelidade dos conceitos e entendimentos advindos da 
população foram realizadas gravações de áudio de seus relatos e posteriormente 
confeccionadas transcrições (DUARTE, 2004) com intuito de melhor compreender os 
saberes obtidos pelos praticantes dialogando aos conhecimentos advindos da literatura. 
 
Resultados e Discussões 

 
Motivos de Fazer o Tai Chi Chuan Após as entrevistas realizadas notou-se que a 
subjetividade humana é o fator determinante para a adesão da prática corporal, uma 
vez que a diversidade de pensamentos gerados pelo prévio conhecimento da arte 
marcial em questão fomenta expectativas diferentes em cada sujeito. Os motivos variam 
desde a uma profunda ligação com as artes marciais e a cultura oriental de forma mais 
ampla por influência de pessoas mais próximas, conforme pode ser observar na fala de 
A2: Na época na especialização a gente chegou a ter uma aula com a professora que 
era do espaço do mestre Pailim, que era um mestre que veio morar aqui no Brasil [...] e 
na época a gente teve uma aula [...] na escola dele e eu gostei muito, porque o tai chi 
era muito diferente de tudo o que eu já tinha feito. [...] Eu também tive alguma influência 
de uma amiga que morou um tempo em São Paulo [também praticante]. Pode-se 
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observar que as angustias e as aflições humanas são fatores cruciais para que se 
cogitasse a possibilidade de adesão a prática. A perda, o luto, as desilusões, são 
comburentes que “centelham” o âmago dos sujeitos e promovem a busca de superar-
se. De seguir adiante. Sendo o Tai Chi Chuan e sua filosofia, luvas que calçam as 
aflições e podem, por sua vez, promover conforto e autocontrole ao corpo agitado pelas 
intempéries da vida. Sendo essas interpretações consequentes da capacidade de 
existir, de correlacionar-se corpo ao sujeito e ao meio. O que pode ser percebido na fala 
de A1: [...] eu procurei o tai chi quando eu estava em um momento muito ruim da vida 
por exemplo. E aí ele me ajudou a dar uma recuperada. [...] Eu estava numa energia 
muito negativa que é a de luto, então me ajudou muito com o luto. Neste sentido, o 
conhecimento gerado pela história do indivíduo através de seu corpo e a forma de 
interpretar a si mesmo, o mundo e toda sua sorte, é advindo daquilo que pode ser 
compreendido, de acordo com Nóbrega (2005), que entende o corpo como a unidade 
expressiva em meio a diversidade, que entrelaça o mundo biológico e mundo cultural 
conseguindo romper o dualismo entre níveis físicos e psíquicos. Tal relação pode ser 
observada na fala de A6: sempre fui muito agitada, tenho uma mente muito agitada, eu 
sou muito inquieta “né”, e, assim, como a prática da meditação também tá muito 
aproximada [de mim], sempre me ajuda na minha prática do dia a dia, ter mais calma 
até mesmo a me concentrar mais, até mais a consciência da respiração e outros pontos. 
Neste ponto, pode ser notada uma profunda relação dos fatores psicológicos do corpo 
do indivíduo com suas percepções da vida se correlacionando as “inquietudes” de seu 
corpo físico. Nota-se a profunda ligação entre o mover físico de seu órgão respiratório, 
o pulmão, e a percepção de sua existência, de seu agir. O controle psicológico do corpo 
sobre o mover mecânico do corpo através do entendimento da arte marcial como uma 
prática meditativa, nos leva a compreender o corpo como um constructo do espaço no 
qual se insere, suas percepções, respostas e simbologias ao mesmo e suas inscrições 
biológicas intrínsecas ao sujeito (MENDES, 2005). Objetivos dentro dessa prática 
corporal Durante aplicação do questionário, foi percebida existência de um fator comum 
que se compreende como crucial à maioria dos praticantes da arte: a meditação. 
Majoritariamente, os participantes correlacionam seus objetivos dentro da prática às 
suas interpretações do mundo e a seu histórico de vida. Existe um pensamento comum 
aos praticantes, de que as percepções do corpo e às aflições da vida, suas agonias e 
revezes podem ser interpretadas e respondidas, como em um diálogo ao meio, de 
maneira incomum ao que normalmente se reagiria pelos indivíduos quando se possui 
um estado meditativo constante, de diálogo do corpo com ele mesmo. Essa 
compreensão de quase a totalidade dos praticantes pode ser observada no relato do 
praticante A3, que segue: Meu objetivo na prática é aprofundar o estado meditativo 
dentro dela e eu até hoje pela minha experiência a ideia que eu tenho é que esse estado 
tem se mostrado infinito. Esse aprofundamento e não tem limite, não tem não tem um 
ponto final, até onde eu sei né depois de 30 anos praticando Tai Chi, 40 anos 
experimentando a meditação, eu tenho descoberto que o aprofundamento deste estado 
não tem limite e às vezes eu tenho impressão que eu estou só no começo. Dentro deste 
contexto, é possível notar que os indivíduos conseguem compreender seus próprios 
corpos como sujeito protagonista da ação e espaço sujeito às percepções da vida. A 
meditação e seu aprofundamento se tornam o cerne para o autoconhecimento e 
aprimoração das relações do sujeito com seu corpo e de seu corpo no meio com o qual 
se insere e dialoga. Observa-se também que os sujeitos conseguem compreender, 
através destes objetivos, que seus corpos também podem ser local promotor de reações 
para os outros corpos que se relacionam com estes sujeitos. Assim como a necessidade 
de transpor a prática da arte marcial para todas as esferas de suas vidas, não se 
delimitando apenas a prática semanal dos encontros do grupo. Existe uma necessidade 
e um objetivo a ser alcançado pelos sujeitos de levar a filosofia do Tai Chi e sua essência 
para todas as esferas do cotidiano, transformando o diálogo e a percepção do 
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corpo/sujeito ao ambiente variável e muitas vezes inadequados (segundo os relatos) 
para se desenvolver a meditação, conforme relato de A5: [...] o difícil do Tai Chi é você 
levar a prática para o seu dia-a-dia, praticar todos os dias em casa que às vezes você 
não tem um ambiente [...] adequado. Uma tranquilidade dentro de casa, um espaço mais 
reservado e o tempo também. A gente já acorda correndo para ir trabalhar e tudo mais 
e acaba não tendo a disciplina de reservar um momento para isso, eu acho que a grande 
dificuldade que eu sinto então acaba ficando só uma vez por semana quando na 
verdade você deva levar essa prática para todos os dias, como escovar os dentes, como 
tomar café da manhã.... Você leva para todas as relações de trabalho, na família... Este 
diálogo corrobora às ideias existencialistas da fenomenologia de Merleau-Ponty (1994) 
que compreende a correlação do sujeito com o mundo a sua volta como um fenômeno 
de interpretação corporal. Isto é, a percepção da existência do indivíduo se dá através 
de seu corpo e os estímulos do mundo a sua volta no desenvolvimento deste diálogo. A 
sensação de prazer e o bem-estar do corpo também é um dos objetivos encontrados 
dentre os praticantes, conforme afirma A2: [...] eu nunca tive um objetivo [específico], 
por exemplo, eu vou fazer musculação para melhorar a minha capacidade 
cardiopulmonar, eu vou fazer musculação para emagrecer, vou fazer atividade funcional 
pra emagrecer. Eu nunca pratiquei o tai chi pensando nesses tipos de objetivos, como 
um benefício. Eu pratico tai chi porque faz parte da minha vida, porque eu gosto, eu me 
sinto bem em estar aqui, de compartilhar essa experiência. Assim é muito simples, não 
tem “ai, eu vou fazer tai chi porque eu tenho esse objetivo”. Eu acho que é uma coisa 
mais compulsiva, assim, eu acordo de manhã no sábado e eu venho, eu gosto de estar 
aqui, não fico pensando que tem um objetivo não, sabe? O prazer sentido em estar 
praticando a arte marcial, é uma “compulsão”, segundo o praticante, ou que é 
compreendido como um hábito, segundo Duhigg (2012), não como uma prática 
hedonista, mas como uma recompensa ao corpo para sentir um bem-estar natural ao 
indivíduo. Como um diálogo do corpo com o mundo à sua volta, compartilhando as 
experiências deste sujeito com os outros sujeitos-espaços em seu entorno. Sensações 
a partir do Tai Chi Chuan Os sujeitos praticantes ao serem questionados a respeito das 
sensações corporais percebidas por eles durante a prática corporal, relataram uma 
diversidade de sensações que deveriam ser concentradas em um único ponto, 
denominada de energia intrínseca ao indivíduo, em consonância a filosofia da arte 
marcial. Estas sensações percebidas pelo corpo se confundem com os sentimentos 
psicológicos de maneira tal que os praticantes não conseguem discernir ou separar 
estas percepções, como um elo indissociável entre as percepções do corpo físico e sua 
mente, de acordo com A3: [...] o Tai Chi é uma experiência em que as Sensações físicas 
elas vão se fundir, vão se aproximando muito das experiências psicoemocionais a ponto 
de com aprofundamento da prática, da experiência, sua intensificação você começará 
a perder a separação entre o que é uma experiência física e o que seria uma experiencia 
psicológica que realmente essa divisão é muito questionável. Para a fenomenologia da 
percepção de Merleau-Ponty (1999) o corpo interpreta, vive e compreende o mundo a 
sua volta e o mundo dentro de seu próprio corpo através das perspectivas vislumbradas 
pelo próprio sujeito, ao passo que os indivíduos entrevistados possuem uma 
compreensão de sua vitalidade a partir da cosmovisão da arte marcial, o que se 
denominou de energia ou energização, estes sujeitos vivenciam a experiência do corpo 
como uma associação sólida entre as percepções físicas do corpo com suas 
experiências psicológicas compreendidas como metafísicas. Neste contexto, os 
praticantes relatam a percepção das sensações do corpo em um estado de 
transcendência entre o físico e psicológico. Existe um relato comum de que os corpos 
ao iniciarem a prática encontram-se em um estado de tensão ou estresse físico 
promovido pela movimentação do corpo durante as ações hodiernas e a exigência de 
um estilo de vida agitado, entretanto, ao iniciarem a prática, um processo de 
relaxamento se dá início através de uma movimentação corporal controlada, isto é, 
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percebida e almejada pelo agente protagonista conforme relata A2: o tai chi me dá essa 
possibilidade de ter o contato com essa energia, essa sutileza assim que as vezes a 
gente não percebe em outras práticas, me dá a possibilidade também de experimentar 
a leveza, a pausa, a lentidão. Para Nóbrega (2005), a evidência dessas percepções é 
uma verdade que se relaciona diretamente à experiência do mundo, ou seja, a imersão 
do sujeito às práticas nas quais se submete e nesse sentido é relativa ao sujeito mas, a 
unidade do mundo se correlaciona pela intersubjetividade, isto é, o mundo e suas 
experiências não são aquilo que os sujeitos idealizam a respeito desses mas a 
experiência vivida por pelos sujeitos e comunicação entre essas experiências. 
Mudanças Corporais Percebidas Quando questionados a respeito das transformações 
do corpo e suas mudanças, foi notória a percepção de uma formação de novos hábitos 
e a expressão desses hábitos pelo corpo através de algumas sensações físicas imersos 
à influência cronológica, segundo A1, expondo de forma sucinta as respostas em 
comum dos demais voluntários A2, A3, A4 e A5 “[...] eu já na sexta-feira já estou 
alongando mais, no sábado de manhã, eu passo o domingo alongando [...]”. Em comum 
acordo o entrevistado A3 destaca que: É muito difícil eu adoecer, assim, eu atribuo isso 
tudo aí essas práticas, pode ser que eu esteja enganado, né, mas o meu bem-estar e o 
meu bem-estar psicológico, emocional e fisiológico eu atribuo as práticas. Porque [...] 
as práticas visam a energização, a vitalização. [...] há muitos exercícios respiratórios, de 
relaxamento, de consciência corporal (A3). Neste sentido, existe também uma 
percepção de mudança de um corpo mais suscetível às doenças psicofisiológicas para 
um corpo mais saudável. Um corpo que dialoga consigo mesmo com maior frequência, 
sem negar seus momentos adversos e as intempéries a ele acometidas concordando 
com as críticas feitas por Gadamer (2003), em seu livro O Mistério da Saúde, à 
negligência dos sujeitos à sua saúde e a seu corpo, havendo apenas o diálogo com o 
corpo quando o mesmo se evidencia e é percebido através das patologias. 
 
Conclusão 

 
Após as análises, foi percebido que o corpo, apesar de ser protagonista das ações do 
indivíduo, é negligenciado pelos praticantes antes de se iniciarem as práticas ou ao 
desencadeamento de fatos experienciados pelos sujeitos, sendo um ponto de vista que 
beneficia novos olhares à Educação Física a respeito da subjetividade do ser e a 
percepção do corpo. Mesmo sendo o corpo um dos maiores pilares de atuação do 
campo de atuação dos profissionais de educação física, o sujeito e suas aflições que 
tornam cada indivíduo único, parece ser, por muitas vezes, posta em uma posição 
meramente coadjuvante ao ser, o que pode ser refutado pelo presente estudo. Através 
disto, foi percebido que os corpos antes negligenciados, tensos e em um processo de 
doença acentuado foi se moldando e modificando para um estado mais perceptível, isto 
é, em constante diálogo com o próprio sujeito e se transformando em um corpo mais 
equilibrado consigo e mesmo e com o ambiente proporcionados pela prática do Tai Chi 
Chuan. Estes mesmos corpos, através da prática, conseguem dialogar com os 
processos de saúde e doença de maneira salutar, em busca de constante equilíbrio, de 
acordo com os relatos. Pode-se concluir que a prática corporal em questão e a educação 
física promovem ao sujeito uma compreensão inabalável de si mesmo e de sua situação 
no mundo através do entendimento e diálogo do sujeito consigo mesmo pelo corpo. E 
através deste mesmo corpo permeiam as percepções existenciais do sujeito que 
imprime seu caráter e sua existência no mundo recebendo em troca, por sua vez, as 
respostas do meio a este mesmo corpo em um ciclo de diálogos que permitem 
sensações únicas relativas a cada sujeito. Do corpo se exprimem os mais profundos e 
íntimos sentimentos e sentidos subjetivos inerentes a cada indivíduo, promovendo 
marcas únicas que constroem a sociedade e fomentam ainda mais os diálogos 
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intersubjetivos. De grande valia se faz este estudo à educação física pois através deste 
se compreende o corpo é a resultante de inúmeras experiências e interpretações destas 
experiências ao longo da vida do sujeito e que do corpo, pelo corpo e através do corpo 
o mundo inerente ao indivíduo e suas experiências se comunicam com o meio o qual o 
cerca, deixando seu legado a outros sujeitos de que dele também se beneficiam e 
perpetuam sua existência, quebrando paradigmas e ampliando a percepção do ser 
como um organismo vivo dotado de sentimentos, almejos e aflições, contrapondo à 
visão mercantilista e mecânica do corpo, como critica Palma (2001). 
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TÍTULO: A percepção dos professores de medicina sobre o sofrimento psíquico dos 

estudantes 

Resumo 

 

Vários estudos apontam para a grande prevalência de sofrimento psíquico entre os 
estudantes de medicina. Estas evidências preocupam, pois incidem sobre a saúde 
mental e a qualidade de vida desta população. Esta pesquisa pretende identificar e 
compreender a percepção dos docentes de medicina da UFRN sobre o sofrimento 
psíquico dos estudantes e os fatores associados a este problema. Trata-se de um 
estudo transversal, com abordagem quantitativa analítica e descritiva. A população do 
estudo consiste no total de docentes (N=213). Destes foi tirada uma amostra (n=138) 
através de técnicas de estratificação e aleatoriedade. Este artigo apresenta os dados 
analisados preliminarmente com 46 destes docentes. Como estratégia de coleta de 
dados foi utilizado um questionário. Foram definidas 04 dimensões do estudo e as 
respostas às questões presentes no questionário foram para análise, integradas em 
indicadores para cada uma delas. Identificou-se significativo número de docentes com 
percepção insatisfatória do sofrimento psíquico dos estudantes (56,6%) e 47,9% dos 
professores classificados como tendo poucas experiências prévias relacionadas ao 
sofrimento psíquico dos estudantes. Apesar disso, 45,7% dos entrevistados mostraram 
alto compromisso com esse sofrimento e 72,7% atuam de maneira satisfatória após 
percebê-lo. Estes resultados parciais ratificam achados presentes na literatura e as 
nossas hipóteses de pesquisa iniciais, e serão atualizados ao final da análise. 

 
 
Palavras-chave: Sofrimento psíquico; Docentes de medicina; Estudantes de medicina 

TITLE: The medical teacher's perception about the psychic suffering among the students 

Abstract 

 

Several studies point to the high prevalence of psychic suffering among medical 
students. These evidences are of concern as they affect the mental health and quality of 
life of this population. This research aims to identify and understand the perception of 
UFRN medical teachers about the psychic suffering of students and the factors 
associated with this problem. It is a cross-sectional study, with quantitative analytical and 
descriptive approach. The study population consists of the total number of teachers (N 
= 213). From these, a sample (n = 138) was taken through stratification and randomness 
techniques. This article presents the preliminary data analyzed with 46 of these teachers. 
As a data collection strategy, a questionnaire. We defined 04 study dimensions and the 
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answers to the questions present in the questionnaire were for analysis, integrated in 
indicators for each of them. We identified a significant number of teachers with 
unsatisfactory perception of students 'psychic distress (56.6%) and 47.9% of teachers 
classified as having few previous experiences related to students' psychic suffering. 
Despite this, 45.7% of respondents showed a high commitment to this suffering and 
72.7% acted satisfactorily after perceiving it. These partial results confirm findings in the 
literature and our initial research hypotheses, and will be updated at the end of the 
analysis. 

 
 
Keywords: Psychic suffering; Medical teachers; Medical students 

Introdução 

O sofrimento psíquico dos estudantes universitários é uma evidência observada e 
estudada em vários países. Sinais e sintomas indicadores de “burnout”, ansiedade, 
depressão e outros problemas de saúde mental expressam o relevante e frequente 
sofrimento psíquico nessa população (1–4). Entre os cursos universitários, o de 
medicina se sobressai como objeto de vários estudos, na medida em que os relatos 
sobre o sofrimento psíquico e problemas de saúde mental de seus estudantes são 
reiteradamente apontados (5–13). 

Seguindo uma linha de estudos desenvolvidos sobre a associação entre qualidade de 
vida e sofrimento psíquico (22,23), Turíbio et al (2018) destacam que a qualidade de 
vida destes estudantes e seu consequente bem-estar estão associados inversamente 
com o grau de sofrimento psíquico e com problemas de saúde mental. No estudo que 
realizaram observou-se uma alta prevalência dos seguintes sintomas entre os 
estudantes de medicina: nervosismo, cansaço, dismnesias, dificuldade para tomar 
decisões, perda da autoconfiança, tristeza, pensamento confuso e desprazer cotidiano. 
Além disso, em menor proporção, mas com significância estatística, foram encontrados 
outros sintomas de sofrimento psíquico, como: cansaço, insônia, sustos frequentes, 
dificuldades digestivas, sensações corporais desagradáveis e ideias suicidas (24). 

Por sua vez, Lima et al. (2016) afirmam que o estresse contínuo e de grande intensidade 
pode contribuir para este tipo de sofrimento. Entre outras fontes estressoras importantes 
ressaltam: “morar distante da família”, “pressões acadêmicas” e a “falta de suporte 
social”. Este último é apontado como um fator fundamental para a promoção da saúde 
mental, sobretudo quando se evidencia que o sofrimento psíquico gerado pelo estresse 
pode comprometer o aprendizado destes estudantes e, mesmo, o cuidado aos pacientes 
durante as atividades profissionalizantes. Nesse sentido, estes autores ressaltam a 
importância do apoio institucional e dos docentes ao bem estar dos alunos de medicina 
para prevenir formas mais graves de sofrimento psíquico que afetem a sua saúde mental 
e, em última instância, a dos usuários dos serviços de saúde (9). 

Alguns estudos sobre sofrimento psíquico entre os estudantes de medicina evidenciam 
como determinantes deste problema o “abuso de poder” e o “bullying”, enquanto assédio 
psicológico e físico por parte de professores, médicos residentes e, mesmo, de colegas 
ao longo de todo o curso (6,14). Essas formas de abuso de poder surgem desde o 
ingresso na vida universitária, sob a forma de “trote aos calouros”, que pode se repetir 
durante o curso em variadas situações de humilhação e assédio dificilmente 
reconhecidas e relatadas pelos professores e até pelos próprios estudantes (14). 
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Assim, diante de um processo multicausal que leva ao sofrimento psíquico dos 
estudantes de medicina, constata-se que os professores têm um papel fundamental no 
reconhecimento precoce desta forma de sofrimento e no acolhimento aos alunos. Esta 
identificação inicial dos fatores determinantes do sofrimento psíquico e dos problemas 
de saúde mental dos alunos é fundamental para promover mudanças positivas no 
contexto dos cursos. Assim sendo, este estudo visa identificar e compreender a 
percepção dos docentes do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) sobre o sofrimento psíquico de seus estudantes e os fatores 
associados a este problema. Além disso, tentou avaliar a capacidade dos docentes de 
reconhecer precocemente o sofrimento psíquico entre os estudantes; identificar o auto-
entendimento do docente quanto ao seu papel como agente institucional que pode 
contribuir para atenuar ou agravar a qualidade de vida e o sofrimento psíquico dos 
estudantes; verificar se os docentes adotam estratégias e medidas após a identificação 
do sofrimento psíquico dos estudantes; e, por fim, identificar a experiência do professor 
com situações de sofrimento psíquico envolvendo alunos. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa se estabeleceu como um estudo transversal que associa técnicas 
quantitativas de descrição e análise sobre a percepção dos docentes do curso de 
medicina da UFRN sobre o sofrimento psíquico dos alunos. Sua população de estudo 
consiste no conjunto de docentes do curso de medicina da UFRN que constavam no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) com vínculo ativo no 
semestre de 2019.1. Foram excluídos do estudo 02 professores que integram a equipe 
da pesquisa e todos os docentes que ministravam menos de 01 crédito (15 horas) nas 
disciplinas do semestre. Este último critério de exclusão nos permitiu analisar somente 
os professores que tinham um contato maior com os alunos em cada semestre. Assim, 
chegou-se a um total de duzentos e treze docentes (N=213). Desta população foi 
retirada uma amostra definida por critérios estatísticos, optando-se por um erro amostral 
de 5% e um intervalo de confiança de 95% e uma distribuição normal, computando-se 
cento e trinta e oito docentes (n=138), que foram selecionados através da combinação 
de técnicas de aleatoriedade, com a estratificação por períodos letivos. A pesquisa 
também inclui um componente de análise qualitativa de entrevistas semiestruturadas, 
realizadas com alguns dos docentes que participaram desta primeira fase, selecionados 
mediante uma amostra intencional. 

Na população da amostra para o estudo quantitativo foi aplicado um questionário online 
autoexplicativo, de 36 itens e 03 opções de resposta por item: 1) sim; 2) não; 3) não sei. 
Este questionário resultou da adaptação do questionário de outra pesquisa nacional com 
o mesmo objetivo do presente trabalho (SILVA, 2017), o qual nos foi gentilmente cedido 
pela profa. Dra. Maria Mônica Freitas Ribeiro, responsável por sua criação e utilização 
como instrumento de coleta de dados junto aos docentes da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Para garantir a validade do questionário no contexto desta 
pesquisa, este foi submetido a um pré-teste com 06 docentes da UFRN representativos 
da população do estudo. Como resultado deste pré-teste foram acrescentadas 08 
questões ao questionário original e a escala de Likert originalmente utilizada foi 
substituída por respostas aos 03 itens mencionados. Além disso, o pré-teste apontou 
para a necessidade de evitar um viés de interpretação nas respostas sobre sofrimento 
psíquico e sua percepção. Nesse sentido, considerou-se importante (antes da aplicação 
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do questionário) esclarecer os docentes sobre o significado do conceito de “sofrimento 
psíquico” nesta pesquisa. 

Foram definidas 04 dimensões do estudo e as respostas às questões presentes no 
questionário foram integradas em indicadores para cada uma destas dimensões, 
permitindo analisar junto aos docentes: 1) o Indicador de Percepção do Sofrimento 
Psíquico dos estudantes (IPSP); 2) o Indicador de Compromisso com o Sofrimento 
Psíquico dos alunos (ICSP); 3) o Indicador de Atuação frente ao Sofrimento Psíquico 
dos discentes (IASP). Além disso, 05 questões que eram interpretadas no estudo 
anterior de forma isolada foram integradas nesta pesquisa para compor um novo 
indicador para análise: o Indicador de Experiência do professor com o Sofrimento 
Psíquico do estudante (IESP). (Quadro 1). 

Para facilitar a gerência de dados, as entrevistas individuais são transcritas para o 
software Excel onde vão constituir um banco de dados único. Depois, estes dados são 
processados pelo software IBM SPSS Statistics 22.0 para a descrição e análise das 
variáveis presentes no questionário. Estes softwares são utilizados para operacionalizar 
a análise dos dados e informações decorrentes da coleta, mas tendo em conta que eles 
não substituem as interpretações do pesquisador. A pesquisa está em andamento e 
neste artigo apresentamos os resultados dos 46 questionários que já foram transcritos 
e submetidos à análise (1/3 da amostra), como um relatório preliminar. Estes resultados 
parciais ratificaram achados presentes na literatura e as nossas hipóteses de pesquisa 
iniciais. Nesse contexto, eles serão atualizados ao final da análise, mas como estes 
questionários analisados foram aplicados em docentes de todos os períodos e a uma 
população representativa do conjunto, não esperamos mudanças muito significativas. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS 

Os docentes que responderam ao questionário ministram aulas no curso de medicina 
em diferentes períodos, do 1º semestre ao internato; alguns lecionam em mais de um 
período do curso. A faixa etária dos entrevistados variou de 26 a 72 anos, sendo 26 
professores do sexo masculino (56,5%) e 20 do sexo feminino (43,4%). A média da faixa 
etária entre os docentes do sexo masculino foi de 49 anos, com desvio padrão de 11,9; 
entre as professoras a média da faixa etária foi de 44,7 anos, com desvio padrão de 
11,5. O tempo de docência variou entre 01 e 43 anos. A média do tempo de docência 
entre os homens foi de 14,3 anos, com desvio padrão de 11; entre as professoras foi de 
11,9 anos, com desvio padrão de 12,4. 

A análise estatística para o entendimento dos indicadores foi feita em percentis, 
atribuindo-se classificações com pontuações para cada indicador; essas pontuações 
foram agrupadas em percentis e, assim, as frequências das respostas caracterizaram 
os indicadores como: 1) “baixo”; 2) “regular”; 3) “moderado”; 4) “alto”. 

Quanto ao Indicador de Percepção de Sofrimento Psíquico (IPSP), 56,6% dos 
entrevistados manifestaram sua insuficiência para perceber o sofrimento psíquico dos 
estudantes; 43,5% destes professores manifestaram uma percepção satisfatória, sendo 
que destes 26,1% afirmaram ter uma alta percepção. A análise do indicador de 
percepção de sofrimento psíquico por grupo de docentes mostrou que o IPSP não 
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apresentou variações significativas entre os sexos, nem em relação à idade e ao tempo 
de ensino do professor. 

Quanto ao compromisso do docente com o sofrimento psíquico do estudante, a análise 
do ICSP mostrou uma alta proporção de docentes com “alto compromisso” (45,7%),que 
somado ao “moderado compromisso” (10,9%), aponta para 56,6% dos docentes com 
compromisso satisfatório. Por outro lado, 43,4% dos professores mostraram um 
compromisso insatisfatório. Nesse sentido, é possível perceber ao analisar este 
indicador, uma tendência à polarização de opiniões, já que a maioria dos entrevistados 
se enquadra em “alto compromisso” (45,7%) ou “baixo compromisso” (30,4%), 
respectivamente. Também não se evidenciou associação estatisticamente significativa 
entre este indicador e a idade ou os anos de docência dos entrevistados 

Sobre a atuação dos docentes frente ao sofrimento psíquico, a análise do IASP mostrou 
que 65,2% dos entrevistados afirmaram ter uma “alta atuação”, que somada à atuação 
moderada (6,5%) resultou em 72,7% de atuação satisfatória frente ao sofrimento 
psíquico dos discentes; somente 28,3% referiu uma atuação insuficiente. Também nesta 
dimensão não houve associação estatisticamente significativa com a idade, o sexo e o 
tempo de docência. 

Por fim, ao analisar a experiência dos professores com o sofrimento psíquico dos 
estudantes, observamos que o IESP revelou uma tendência de respostas que foge da 
polarização, com a maior parte dos docentes se situando no centro: 39,1% afirmando 
ter uma “experiência moderada” e 28,3% tendo uma “experiência regular”, que 
contabiliza 52,1% dos docentes com uma experiência significativa. Por outro lado, 
28,3% afirmaram ter uma “experiência regular”, que se somando aos 19,6% docentes 
com “baixa experiência” totalizam 47,9 % dos entrevistados com poucas experiências 
prévias. Mais uma vez, não houve associação estatisticamente significativa desta 
dimensão com a idade, o sexo e o tempo de docência. 

DISCUSSÃO 

Os resultados revelam que a maioria dos docentes afirma que se mostra preocupada 
com o sofrimento psíquico dos estudantes. A análise dos indicadores de compromisso 
e de atuação frente ao sofrimento psíquico (ICSP e IASP) identifica um grande 
percentual dos docentes com alto compromisso e alta atuação face ao sofrimento 
psíquico dos alunos. Estes indicadores elevados ressaltam a capacidade dos docentes 
de entender seu papel de agentes institucionais que podem contribuir para atenuar o 
sofrimento psíquico dos estudantes e, também, mostram a disponibilidade destes 
professores para adotar medidas estratégicas após a identificação do sofrimento 
psíquico. 

Por outro lado, o indicador de percepção de sofrimento psíquico (IPSP) mostrou 
resultados menos elevados quando comparados com os dos dois indicadores 
anteriores, o que evidencia uma baixa sensibilidade dos docentes para identificar 
precocemente situações de sofrimento psíquico dos estudantes, apesar da sua 
disponibilidade para atuar frente a essa realidade. Esses resultados estão em 
concordância com aqueles obtidos em trabalho semelhante realizado no curso de 
medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (14). Essa falta de sensibilidade em 
identificar precocemente o sofrimento psíquico impede uma atuação significativa que 
poderia contribuir para reduzir o desenvolvimento de formas de sofrimento psíquico 
patológico, manifestas como ansiedade, depressão, síndrome de “burnout”, entre outras 
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(1,3,4); e, mesmo, de forma mais dramática, o crescimento do número de ideações 
suicidas e de suicídios nas escolas médicas (16). 

Um estudo que teve como objetivo identificar a percepção de docentes em relação à 
influência da genética e do meio ambiente (contexto) sobre comportamentos 
considerados relevantes no ambiente educacional, como manifestações da 
personalidade dos alunos, dificuldades de aprendizado, entre outros revelou que uma 
grande parte dos docentes acreditava na exclusividade da genética na sua 
determinação (17) Neste caso, não se levava em conta os determinantes ambientais, 
sobretudo em relação à inteligência e ao sofrimento psíquico patológico dos estudantes. 
A crença nesse determinismo genético pode influenciar a percepção de que o 
comportamento dos estudantes é imutável, independente da atuação dos professores. 
Nesse sentido, a percepção dos docentes em relação ao sofrimento psíquico dos 
estudantes é fundamental para a sua redução, na medida em que adotar uma 
perspectiva simplificadora (como a da exclusividade ou dominância da determinação 
genética sobre outras formas de determinação) pode levar ao distanciamento dos 
professores, eximindo-os da responsabilidade em lidar com essa realidade. Como 
mostrou-se acima, nesta pesquisa a maioria dos docentes afirmou ser comprometida 
com essa realidade, mesmo reconhecendo suas dificuldades de percepção e, mesmo, 
do conhecimento do conceito de sofrimento psíquico no seu sentido amplo. A 
continuidade do estudo prevê um componente de análise qualitativa que permitirá 
aprofundar questões desta natureza para situá-las no seu contexto. 

Além disso, a análise do indicador de experiência com o sofrimento psíquico permite 
identificar que uma parcela significativa de professores revela ter pouca experiência com 
situações de sofrimento psíquico dos estudantes, um dado que contrasta com o grande 
número de estudos que evidenciam a alta prevalência desse tipo de sofrimento entre os 
universitários, sobretudo entre os alunos do curso de medicina (5–13). Aqui cabe 
analisar o desconhecimento do termo “sofrimento psíquico” durante as fases de pré-
teste deste trabalho: quando interrogados sobre o significado do termo, cinco dos seis 
professores o associaram somente a transtornos mentais (o que caracteriza o 
sofrimento psíquico patológico), não sendo capazes de perceber a amplitude de um 
espectro conceitual que inclui variações, que englobam todas as formas de sofrer, 
normais e patológicas; portanto, nem sempre vinculadas a um diagnóstico clínico. 

Outro estudo, que se propôs analisar o conhecimento dos estudantes e suas 
características sobre bons professores (18), evidenciou que a disposição em se 
relacionar, com capacidade de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, em 
especial nos momentos conflituosos, eram características consideradas inerentes ao 
“bom” professor, mas que elas se apresentavam deficientes para o conjunto mais amplo 
dos professores. Os estudantes de medicina que participaram desse estudo afirmaram 
que a percepção sobre o conhecimento dos alunos exige que se permita que nos 
espaços de ensino exista o reconhecimento do estudante como um ser humano, assim 
como lhes é ensinado que se deve perceber o paciente nos serviços de saúde. 
Constata-se assim que o papel dos professores não se restringe ao ensino teórico e 
técnico da profissão, uma vez que a própria interação professor-aluno de qualidade está 
associada com habilidades humanísticas (percepção, compreensão e ajuda aos outros), 
que integrem as dimensões individual e coletiva, numa relação acadêmica que envolve 
a subjetividade de ambos (19). 

Para a maioria dos professores do curso de medicina, a docência é uma atividade 
secundária à profissão médica. Esse cenário, que não é exclusivamente brasileiro, 
permite que muitos médicos se tornem professores “por acaso”, podendo levar a 
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conflitos na identidade de docente (20). Assim, além dos problemas gerais 
característicos de qualquer curso universitário, não é um encargo simples para esses 
professores estar em sala de aula sem ter noção sobre a diversidade humana, as 
diferenças socioculturais entre os estudantes e tantas outras questões relevantes no 
cenário de ensino brasileiro. Todas essas questões exigem muito da atividade docente 
e seus problemas poderiam ser minimizados com treinamento dos professores 
universitários iniciantes, que deveriam ser preparados para as adversidades nos 
caminhos da pedagogia (21). 

Além disso, é plausível supor que as situações de sofrimento psíquico nos cursos 
universitários e, sobretudo, nas escolas médicas não sejam um fato novo; inclusive que 
estas situações tenham sido vividas pelos atuais professores quando eram estudantes 
(6). Nesse sentido, em função da capacitação pedagógica insuficiente (às vezes 
ausente), e de uma naturalização das situações de sofrimento psíquico vivenciadas 
anteriormente pelos próprios professores durante seus cursos de graduação, as 
dificuldades para o reconhecimento precoce e a própria percepção desse tipo de 
sofrimento entre os alunos do curso de medicina tornam-se possíveis. 

 
Conclusão 

 

Com base nesses resultados, é possível afirmar a evidência de problemas na 
identificação precoce de sofrimento psíquico dos estudantes de medicina. O presente 
estudo não encontrou associações entre a percepção do professor sobre o sofrimento 
psíquico do estudante e a idade, o sexo ou o tempo de docência. É possível que algum 
problema com os resultados que estamos apresentando preliminarmente neste artigo 
seja consequência do número de entrevistas analisadas (1/3 da amostra) por esta 
pesquisa até o presente momento. 

Além disso, é preciso salientar que neste trabalho apresentou-se a análise das 
“percepções” dos docentes expressas nas respostas ao questionário, que dão uma 
imagem fotográfica da situação, mas que precisam ser confrontadas com suas práticas 
docentes através de outras técnicas de análise. Assim, além da utilização de técnicas 
quantitativas para concluir a análise apresentada em caráter preliminar, o que vai 
assegurar maior significância estatística aos resultados e análises mais refinadas, a 
continuidade desse trabalho vai recorrer a técnicas qualitativas para melhor 
entendimento das questões de pesquisa e uma interpretação do sentido e significado 
dos problemas na sua complexidade. 
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TÍTULO: Comparação dos métodos de análise da composição corporal em bailarinas: 

absorciometria de feixe duplo (DXA) e antropometria (continuidade de plano anterior) 

Resumo 

No ballet clássico, a composição corporal tem forte relação com o seu desempenho 
esportivo. A absorciometria por dupla energia de raios-x (DXA), é um método 
considerado de referência para a estimativa de massa gorda (MG) e massa livre de 
gordura (MLG). Todavia seu amplo uso ainda é limitado pelo maior custo e menor 
acesso, sendo a antropometria um método de custo mais acessível. No entanto, ela 
depende da utilização de equações preditivas para estimativa de MG e MLG. Na 
literatura podem ser encontradas diversas equações preditivas, desenvolvidas e 
validadas para diferentes populações. Este estudo teve como objetivo comparar os 
resultados de composição corporal obtidos entre a antropometria (utilizando-se 8 
diferentes equações) e a DXA. Realizou-se um estudo transversal de 2016 a 2018, no 
qual se avaliaram 37 bailarinas clássicas de nível intermediário/avançado, do gênero 
feminino. Foi utilizada a correlação de Pearson (r), one sample T-test e a análise de 
Bland-Altman para a análise estatística dos dados. O teste de Bland-Altman revelou que 
a equação de Durin e Womersley (1974) não subestimou ou superestimou a massa 
gorda, com diferença média de 0,57% (R² = -0,055, p = 0,929), logo essa equação 
apresentou boa concordância com o DXA, sendo então, a única dentre as testadas 
aplicável à população de estudo. 

 
Palavras-chave: Composição corporal. Equações preditivas. DXA. Dança. 

TITLE: COMPARISON OF METHODS OF ANALYSIS OF BODY COMPOSITION IN 

BALLET DANCERS: BONE DENSITOMETRY BY DUAL-ENERGY X-RAY 

ABSORPTIOMETRY (DXA) AND ANTHROPOMETRY 

Abstract 

In classical ballet, body composition is strongly related to their sports performance. Dual-
energy x-ray absorptiometry (DXA) is a reference method for the estimation of fat mass 
(MG) and fat-free mass (MLG). However, its wide use is still limited by higher cost and 
less access, with anthropometry being a more affordable cost method. However, it 
depends on the use of predictive equations for estimating MG and MLG. In the literature 
can be found several predictive equations, developed and validated for different 
populations. This study aimed to compare the results of body composition obtained 
between anthropometry (using 8 different equations) and DXA. A cross-sectional study 
was carried out from 2016 to 2018, in which 37 classical intermediate / advanced female 
dancers were evaluated. The Pearson correlation (r), one sample T-test and the Bland-
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Altman analysis were used for the statistical analysis of the data. The Bland-Altman test 
revealed that the Durin and Womersley equation (1974) did not underestimate or 
overestimate the fat mass, with a mean difference of 0.57% (R² = -0.055, p = 0.929), so 
this equation showed good agreement with the DXA, being the only one among the 
tested ones applicable to the study population. 

 
Keywords: Body composition. Predictive equations. DXA. Dance. 

Introdução 

A dança, em suas diferentes modalidades, incluindo o ballet clássico, é, para muitos, 
considerada uma expressão artística. Entre os atributos que se esperam de uma 
bailarina destaca-se a verticalidade corporal mantida pela noção de eixo alinhado à 
coluna vertebral e por um corpo magro e leve, impondo uma determinada conduta 
estética (Caminada,1999). 

O ballet clássico é considerado uma atividade física aeróbica de moderada intensidade 
à luz das premissas estabelecidas pela Associação Brasileira de Nutrição Esportiva 
(ABNE). Estima-se que esse tipo de atividade tenha um gasto médio de 312 Kcal por 
hora, na qual se valoriza um estereótipo magro, podendo - muitas vezes - corroborar 
para um déficit energético, afetando seu estado nutricional (Leal et al., 2013). Nesse 
sentido, a preocupação com a composição corporal dessas atletas torna-se uma 
variável importante para a obtenção de um bom desempenho nas suas apresentações 
(Wewege, 2018). 

Define-se composição corporal como sendo a proporção de diferentes segmentos 
corporais e massa corpórea totalitária, sendo normalmente representadas pelas 
porcentagens de massa livre de gordura (MLG) e massa gorda (MG). Sua importância 
é associada à possibilidade de avaliação do desenvolvimento físico do indivíduo 
(Heyward et al. 2000). Essa avaliação é possível graças a quantificação desses 
depósitos de gorduras totais e em regiões específicas (Fragoso et al. 2000). 

Existem três grandes grupos de métodos capazes de determinar a composição corporal 
de um indivíduo: indiretos, diretos e duplamente indiretos. Os métodos diretos são mais 
precisos e complexos, sendo, muitas vezes inviáveis na prática clínica. Os indiretos, por 
sua vez, são métodos validados a partir da comparação com os métodos diretos. E os 
métodos duplamente indiretos, foram validados a partir de análises diversas, pelos 
métodos indiretos (Petroski et al. 1995). Destaca-se, entre os métodos indiretos a 
absorciometria dupla energia de raios-x (DXA), e entre os métodos duplamente indiretos 
a antropometria, baseada na medição de dobras cutâneas (Pontes, 2003; Rosa G, 2008; 
Tirapegui J, 2009). 

Nesse contexto, nos anos 60 e 70, estudiosos da área em composição corporal 
passaram a utilizar as medidas de espessura de tecidos subcutâneos para a elaboração 
de equações que tinham a finalidade de predizer a densidade corporal total e MG; sendo 
desenvolvidas fórmulas para diferentes metodologias, incluindo-se a antropometria. 
Essas equações foram baseadas em diversos aspectos, dos quais destacam-se: a etnia, 
o sexo, a idade e o nível de atividade física (Nobre, 1995; Heyward e Stolarczyk, 2000;). 

Embora muitos pesquisadores se debrucem a estudar e desenvolver equações 
antropométricas para diferentes populações, no tocante às bailarinas, três equações 
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antropométricas validadas para esta população foram encontradas na literatura, as de 
Hergenroeder et al (1993), Yannakoulia et al (2000) e a equação desenvolvida pela 
equipe do presente estudo. No entanto o estudo de Yannakoulia et al (2000) inclui, além 
de valores de médias antropométricas, dados de bioimpedância elétrica na sua equação 
preditiva. 

O trabalho desenvolvido por Leal (2018), foi o único encontrado na literatura que se 
utilizou dessas equações (Hergenroeder et al, 1993 e Yannakoulia et al, 2000) para a 
avaliação da composição corporal de bailarinas clássicas brasileiras. 

Nos demais estudos encontrados, foram utilizadas equações generalistas, como a de 
Slaughter et al (1988), empregada no estudo de Prati et al (2006), e Jackson e Pollock 
(1978) usada no estudo de Moura et al (2015), por exemplo, para estimar 
quantitativamente a proporção de gordura corporal. 

Visto a importância de se avaliar a composição corporal das praticantes de Ballet 
clássico, o estudo em questão pretende avaliar a concordância entre os resultados de 
%MG obtidas através das equações antropométricas encontradas na literatura e a DXA. 

 
Metodologia 

 
 
 
 
2.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 
O presente estudo é parte de projeto maior intitulado “Composição corporal, estado 
nutricional, risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e resposta imune 
em praticantes de Ballet clássico”, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 
38086214.2.0000.5292, Parecer no. 925.040) (ANEXO I). Os participantes e seus 
responsáveis, em caso de menores de idade, foram esclarecidos quanto ao objetivo da 
pesquisa, sendo a participação consentida através da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido pelo participante e pelo seu responsável, quando 
aplicado. 
 
2.2 DESENHO E PERÍODO DO ESTUDO 
 
Foi realizado um estudo transversal, com coletas de dados de junho de 2016 a abril de 
2018, por meio de ficha de coleta criada especificamente para o estudo, incluindo 
informações sobre dados pessoais, práticas de modalidades esportivas e tempo de 
prática, ciclo menstrual, uso de anticoncepcional e informações para avaliação da 
composição corporal, tais como peso, altura, perímetros, dobras cutâneas, resistência 
e reatância, bem como os parâmetros registrados pela DXA.    
 
2.3 POPULAÇÃO ESTUDADA 
 
No início de 2016 foi realizada uma triagem da população de praticantes de ballet 
clássico do gênero feminino existentes em Natal-RN para a realização deste estudo, 
estimando-se que existiam nas escolas e fundações de referência da cidade 50 
bailarinas elegíveis para esta pesquisa. O tamanho amostral para essa pesquisa foi 
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determinado a partir dos critérios de elegibilidade elencados. Das 50 bailarinas 
elegíveis, obteve-se um n final de 38 bailarinas, tendo em vista a disponibilidade das 
participantes à participarem da pesquisa. 
 
As participantes foram convidadas a participar do estudo através de divulgação em 
escolas de ballet e mídias sociais, informando os critérios de inclusão na pesquisa, 
conforme a disponibilidade e aceitação. Todas responderam um questionário acerca de 
seus dados pessoais e de prática de atividade física. Para avaliação adequada das 
adolescentes, foi avaliado o estágio de maturação sexual considerando a classificação 
de Tanner (Tanner, 1962), por meio de questionário auto-aplicável. 
 
Os critérios de inclusão no estudo envolviam praticantes de ballet clássico do gênero 
feminino, que realizassem, no mínimo, 6 horas semanais de ballet clássico, com uso de 
sapatilha de ponta há pelo menos um ano, a fim de caracterizar as praticantes 
de ballet em nível intermediário e avançado, na qual a exigência performática é maior e 
onde se espera maior impacto na composição corporal (Sampaio, 2013). Foi excluída 
do estudo 1 adolescente, visto que seu estágio de maturação sexual caracterizava-a 
como pré púbere (Tanner, 1962), obtendo-se um n final de 37 bailarinas. 
 
  
 
2.5 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
 
Os exames de avaliação da composição corporal foram realizados no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), para cada participante, no período da 
manhã. Foi solicitado que as participantes não realizassem exercícios físicos nem 
ingerissem bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedessem os exames. 
 
Como preparo específico para a avaliação antropométrica, foi solicitado que as 
participantes portassem vestimentas leves, ingerissem pelo menos 2L de água no dia 
anterior, além de não ingerir café e evitar o uso de diuréticos (incluindo chás) nas 12 
horas que antecedessem o exame. Para a DXA, foi solicitado que retirassem adornos 
ou acessórios com metais, que pudessem interferir nos exames. 
 
  
 
2.5.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
 
Para avaliação antropométrica, foi utilizada balança antropométrica P200C eletrônica 
da marca Líder®, com capacidade para 200 kg e precisão de 100 g, e 2 m e precisão 
de 0,1 cm, para aferição de peso e altura, respectivamente. 
 
O IMC foi calculado segundo a fórmula IMC = Peso (Kg)/Altura (m)2. Para adolescentes, 
foram calculados os escores z dos indicadores IMC/Idade e a Altura/Idade, utilizando as 
tabelas de referência da Organização Mundial de Saúde (OMS)(Brasil, 2007), com o 
programa Anthroplus (disponível em http://www.who.int/growthref/en/). Foram utilizados 
como pontos de corte do estado nutricional os propostos pela OMS(“The new WHO child 
growth standards,” 2006).  Para adultos, o IMC calculado foi classificado conforme 
proposto pela OMS(WHO, 1995). 
 
Para aferição de dobras cutâneas, foi utilizado adipômetro Lange® (Beta Technology 
Inc., Houston, Texas), com precisão de 0,1 mm, e aferidos os seguintes pontos 
cutâneos: subescapular, tricipital, bicipital, axilar média, supra ilíaca, abdominal, coxa e 
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panturrilha. O procedimento empregado para a aferição das dobras cutâneas seguiu as 
recomendações estabelecidas pela literatura(Costa, 2001; T. G. Lohman, 1988; E. L. 
Petroski, 1999), conforme listadas a seguir: 
 
- Tomar todas as medições de dobras cutâneas no hemicorpo direito do sujeito; 
 
- Pinçar firmemente a dobra cutânea entre os dedos polegar e indicador cerca de 8 cm 
de distância entre eles em uma linha perpendicular ao eixo da dobra; 
 
- Manter o adipômetro em posição reta; 
 
-Manter o pinçamento com a mão esquerda elevada durante todo o posicionamento do 
adipômetro para a medição da dobra cutânea. 
 
Para diminuição do erro inter e intra-avaliador nas avaliações de dobras cutâneas, estas 
foram realizadas por dois avaliadores devidamente treinados, sendo permitido erro 
técnico de medida (ETM) intra avaliador de até 5,0% e inter avaliador de até 7,5%, de 
acordo com valores indicados pela literatura(D & C, 2000), sendo obtidos 5,0% e 6,0%, 
respectivamente, no presente estudo. Foram considerados os pontos anatômicos 
descritos por Costa,2001, para aferição das dobras cutâneas. 
 
  
 
2.5.2 AVALIAÇÃO POR ABSORCIOMETRIA POR DUPLA ENERGIA DE RAIOS X 
(DXA) 
 
A DXA foi realizada utilizando sistema de densitometria óssea por raio X DPX L/GE 
Lunar® (Madison, WI, EUA), com adição de software pediátrico. O aparelho fica alocado 
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/U 
 
Resultados e Discussões 

 

A mediana de idade das praticantes de ballet clássico foi de 19 anos, sendo o intervalo 
de idade entre 14 e 49 anos e praticavam ballet há 10 anos, sendo a mediana de treino 
semanal de 9 horas. As bailarinas adultas apresentavam um IMC considerado dentro 
da faixa de eutrofia, bem como as adolescentes apresentavam scores com limites 
adequados para idade. Com relação à MG (%) esta apresentou uma média de 28,37 
(7,01)% e a MLG(%) apresentou uma mediana de 68,50 (61,69, 72,89), utilizando como 
referência o resultado obtido pela DXA (tabela 1). 

Foram avaliadas 8 equações de antropometria para predição de MG (%), podendo-se 
observar que os resultados da correlação de Pearson (Figura 1), demostram que todas 
as equações se correlacionaram positivamente com a DXA. Foi aplicado o one sample 
t test, sendo a equação de Durnin e Womersley (1974), a única que obteve resultado 
satisfatório (one sample T-test, p = 0,600), não mostrando diferença significativa na 
estimativa de MG (%) quando comparada à DXA. 

Nesse sentido, foi construído o gráfico de Bland-Altman para a equação de Durnin e 
Womersley (1974) e a regressão linear simples foi feita, para verificar a concordância 
dos resultados obtidos a partir destas equações com os obtidos pela DXA e presença 
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de viés proporcional. O teste de Bland-Altman foi desenvolvido para verificar a validade 
dos resultados com os obtidos pelo DXA, observando a presença de viés proporcional 

A figura 2, mostra o gráfico de Bland-Altman e a comparação entre os valores de 
predição a partir da equação antropométrica de Durnin e Womersley (1974) para 
estimativa de Massa Gorda – MG (%) contra a Absorciometria por Dupla energia de 
raios X (DXA) (beta = 0,021, EPE = 4,91, R²= - 0,055, p= 0,929). Esse teste revelou que 
a equação de Durnin e Womersley subestimou a MG em média -0,03 (1,09)%, e a 
regressão linear demonstrou viés proporcional negativo (R2 = 0,497, beta = -0,727, p = 
0,002), o que significa que, quanto maior foi a MG, menor foi a diferença entre a equação 
testada e a DXA. 

Tendo em vista as grandes exigências na prática do ballet clássico, o monitoramento 
dessas atletas é fundamental para a avaliação da sua forma física. A determinação do 
perfil corporal, isto é, de adiposidade e músculo, permite acompanhar o 
desenvolvimento físico do atleta (Kruusamäe H, 2016). 

A DXA é considerada um método de alta confiabilidade, segurança e rapidez, 
requerendo um preparo mínimo para que tenha aplicabilidade. (Ræder et al. 2017). 
Todavia, devido ao seu alto custo e acesso limitado, a DXA torna-se, por muitas vezes, 
pouco viável, principalmente no que diz respeito a estudos populacionais, fazendo-se 
necessário o uso de métodos menos sofisticados como a antropometria, com aferição 
de dobras cutâneas (Kruusamäe H, 2016). 

No tocante ao uso da DXA, como metodologia para avaliação de % de MG em bailarinas, 
foram encontrados dois estudos (Yannakoulia et al. 2000; Helena Liiv et al.2013). Ambos 
estudos encontraram % de MG muito inferior aos achados no presente estudo 28,23 
(7,13)%. Sendo de 19,4 (4,3) % de MG no estudo de Yannakoulia et al. 2000, e 17,52 
(2,54) % no estudo de Liiv et al.2013. 

No que diz respeito aos estudos que pretenderam avaliar a %MG através da 
antropometria, nas análises de Prati et al. 2006, com 35 bailarinas clássicas de seis 
diferentes escolas de Maringá, obteve-se como percentual de gordura médio de 22,7%. 
Neste estudo, o pesquisador utilizou a equação preditiva de Pollock et al, 1980, para a 
estimativa do percentual de gordura corporal. 

Em um estudo feito com 139 bailarinas clássicas adolescentes, Monteiro et al, (2013) 
obtiveram o percentual médio de gordura corporal entre as participantes de 25,8%. Já 
Dourado et al. (2012), obtiveram a partir de 32 bailarinas clássicas, o percentual de 
gordura médio de 21,7%. Ambos estudos usaram a equação preditiva de Slaughter MH 
et al, 1988, para estimar o percentual de gordura corporal. Classificando essa 
porcentagem como normal, usando a média geral, e não individualmente. 

De um modo geral, os menores valores encontrados nos estudos em comparação ao 
nosso podem ser explicados por vários motivos: pelo nível técnico das bailarinas 
avaliadas (que em maior parte eram bailarinas de nível profissional/avançado) afetando 
diretamente no tempo de treinamento, chegando até 24,9h, enquanto no presente 
estudo este tempo girou em torno de 6h semanais; a faixa etária contemplada, a etnia 
(já que os estudos de DXA não foram de populações brasileiras), e ainda, a equação 
utilizada, uma vez que nenhum estudo utilizou a equação de Durnin e Womersley 
(1974), viso neste estudo que foi a única equação de predição que teve boa correlação 
com o DXA. 
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Conclusão 
 

A partir dos objetivos propostos e resultados encontrados, pode-se concluir que a 
equação de Durin e Womersley (1974), apresentou boa concordância com o DXA, não 
demonstrando viés proporcional, sendo então, aplicável à população de estudo. A 
utilização desta equação preditiva garante um menor erro de estimativa de %MG, em 
detrimento às demais equações comparadas, permitindo assim, avaliar a composição 
corporal das praticantes de Ballet clássico, tendo em vista a importância estética e 
classificação quanto ao nível de treinamento que estão diretamente associados a este 
resultado. 
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TÍTULO: Efeitos toxicológicos e teratogênicos da exposição de ovos do peixe zebra 

(Danio rerio) ao extrato aquoso das cascas de cajueiro (Anarcadium occidentale) 

Resumo 

O uso das plantas medicinais como alternativa para o tratamento de doenças se 
consolidou na forma de um conhecimento passado por oratória pela população. A casca 
do cajueiro (Anacardium occidenlale), por exemplo, é popularmente usada em chás, 
com finalidades anti-inflamatória e cicatrizante, dentre outras. Entretanto, é 
potencialmente abortivo, e pouco se sabe sobre os seus efeitos em gestantes. Deste 
modo, avaliamos neste estudo os efeitos do extrato das cascas do cajueiro sobre o 
desenvolvimento embrionário, utilizando-se peixe zebra (Danio rerio) como modelo 
experimental; uma vez que este possui similaridades genéticas com a espécie humana 
que o tornam um dos modelos mais aceitos atualmente para estudos de 
embriotoxicidade. Cerca de 30 ovos foram expostos ao extrato em diferentes 
concentrações e em diferentes estágios de desenvolvimento, às 6, 12, 24 e 48 horas 
pós fertilização (hpf). Foram identificadas alterações morfológicas nos estágios das 6, 
12 e 24hpf, nas concentrações entre 20-200mg/10ml e ainda no estágio das 48hpf em 
todas as concentrações. Em todos os estágios, nas concentrações de 150 a 
200mg/10ml observou-se alteração no formato ovalar do córion, onde este apresentou 
formato elíptico, voltando ao formato ovalar após algumas horas. As alterações 
observadas sugerem um potencial efeito teratogênico e toxicológico, sendo necessário 
novos estudos visando a melhor compreensão das alterações morfológicas 
encontradas. 
 
Palavras-chave: Fitoterapia, Peixe paulistinha, Embriotoxicidade 

TITLE: Toxicological and teratogenic effects of the cashew tree (Anarcadium 

occidentale) bark aqueous extract on the egg development of zebrafish (Danio rerio) 

Abstract 
The use of medicinal plants as an alternative for the treatment of diseases was 
consolidated in the form of a knowledge passed by oratory by the population. Cashew 
tree bark (Anacardium occidenlale), for example, is popularly used as teas for anti-
inflammatory and healing purposes, among others. However, is potentially abortifacient, 
and little is known about its effects on pregnant women. So, we aimed to evaluate the 
effects of the cashew tree bark extract on embryonic development, using zebrafish 
(Danio rerio) embryos as experimental model; which has great genetic similarities with 
humans, being one of the most used experimental models for studying embryotoxicity. 
About 30 eggs were exposed to the extract at different concentrations and 
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developmental stages, at 6, 12, 24 and 48-hours post-fertilization (hpf). Morphological 
changes were identified at stages 6, 12 and 24hpf, at concentrations between 20-200mg 
/ 10ml, and also at 48hpf stage at all concentrations. At all stages in the concentrations 
from 150 to 200mg / 10ml there was alteration in the oval shape of the chorion, where it 
presented elliptical shape; returning to oval shape after a few hours. The changes 
observed suggest a potential teratogenic and toxicological effect, and further studies are 
needed to a better comprehension about the morphological changes found. 
 
Keywords: Phytotherapy, Peixe paulistinha, Embryotoxicity 

Introdução 
Aborto é a morte do concepto antes de se completar a 22ª semana de gravidez, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS)1. Devido à ilegalidade da prática do aborto em 
muitos países, como no Brasil, grande parte das mulheres recorrem a métodos 
clandestinos para abortar, muito destes desconhecidos pelas mesmas e até perigosos, 
que põem em risco sua própria vida, estando dentre estes métodos o uso de chás e 
infusões de plantas medicinais considerando o grande desenvolvimento da medicina 
alopática a partir da segunda metade do século XX, a utilização de plantas medicinais 
ao longo do tempo tem sido registrados em variados procedimentos clínicos tradicionais, 
de modo que o uso com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças, 
é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.  
No início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-
80% da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais 
como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. No entanto, dentre os 
efeitos mais preocupantes do uso indiscriminado de plantas medicinais durante a 
gestação estão o teratogênico, embriotóxico e abortivo, uma vez que os constituintes da 
planta podem atravessar a placenta, chegar ao feto e gerar esses efeitos2. A utilização 
de espécies vegetais normalmente é para fins terapêuticos conhecidos a partir de ditos 
populares e que em alguns casos há comprovação científica. O que pouco se sabe é 
que essas mesmas plantas utilizadas para fins terapêuticos podem apresentar efeitos 
que são desconhecidos e que podem gerar transtornos para gestantes. O efeito 
teratogênico de uma droga deve-se à potente ação uterotônica, promovendo um déficit 
transitório na circulação fetal que, a depender da intensidade do fenômeno vascular, do 
seu tempo de atuação e do momento de ocorrência, pode ocasionar um grande espectro 
de anomalias congênitas3.  
Anacardium occidentale (Anacardiaceae), conhecida popularmente como cajueiro, é 
uma planta rica em compostos fenólicos e largamente usada na medicina popular na 
região nordeste brasileira. Trabalhos na literatura mostram efeitos biológicos benéficos 
dos compostos fenólicos, possuindo ação anti-inflamatória antioxidante e antiglicêmico. 
Porém, como o chá das cascas do cajueiro é também citado na medicina popular como 
abortivo4,5, embora sem que haja qualquer comprovação científica quanto a este efeito, 
é fundamental o desenvolvimento de estudos que atestem a segurança ou risco no uso 
deste extrato durante a gestação.  
Visando analisar tal efeito, este estudo utilizou o peixe zebra (Danio rerio) como modelo 
experimental. O peixe-zebra possui inúmeras características que favorecem o seu 
estudo em áreas diversas, contando ainda com seu genoma completamente 
sequenciado e amplamente estudado por apresentar muitos genes com funções 
semelhantes ao da espécie humana, comportamentos de desenvolvimento facilmente 
observáveis e testáveis6. Além disso apresenta desenvolvimento embrionário muito 
rápido, e seu embrião é relativamente grande, transparente e com desenvolvimento 
externo. O peixe-zebra também conta com semelhanças ligadas aos modelos de 
mamíferos e dos seres humanos em testes de toxicidade7.  
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Deste modo, diante da ausência de estudos acerca do uso do extrato da casca do 
cajueiro durante a gestação, bem como de seus efeitos sobre o desenvolvimento 
embrionário, o objetivo desse trabalho foi, utilizando o D. rerio como modelo 
experimental, testar os efeitos do extrato das cascas de A. occidentale, tendo como 
base o dito popular de que a ingestão da infusão/chá de sua casca é tida como passível 
de complicações em mulheres gestantes, sendo potencialmente abortiva. 
 
Metodologia 

 
As amostras da casca do cajueiro, A. occidentale, foram coletadas nas dependências 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, na cidade 
de Parnamirim-RN. Uma amostra foi tombada no herbário do Departamento de Botânica 
e Zoologia da UFRN, e os extratos foram obtidos no Laboratório de Farmacognosia do 
Departamento de Farmácia da UFRN. O material foi seco a 55 °C, triturado e infundido 
para preparo do extrato aquoso, seguindo-se o seu uso na medicina popular. Para tal, 
foram realizadas macerações na proporção 10 g do vegetal para 500 mL de água 
(10g/500 mL; v/v). Após secagem em rotaevaporador, o extrato resultante foi liofilizado 
e criopreservado a -80 °C, sendo mantido sob abrigo da luz para manutenção de sua 
estabilidade, até o momento de sua utilização.  
O experimento para a avaliação de efeitos toxicológicos e teratogênicos ocorreu no 
Biotério Fish Vivarium, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN. Os 
testes de toxicidade aguda em embriões de D. rerio seguiram as recomendações da 
OECD 236 e os procedimentos experimentais foram previamente autorizados pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN. Foram utilizados como progenitores 
machos e fêmeas, na proporção 2:3, em aquários de reprodução com temperatura de 
26ºC ±1 e fotoperíodo 12/12h claro e escuro. Após a desova, 30 ovos foram recolhidos 
e separados, sendo armazenados em placas de Petri para exposição ao extrato às 6, 
12, 24 e 48hpf (horas pós fertilização). Os embriões foram expostos durante 2 h a uma 
concentração de 5 a 200 mg do extrato aquoso, diluída previamente em 10 ml de água 
de cultivo do peixe zebra. Após o período de exposição os ovos foram lavados e 
armazenados em placas de 24 poços para observação em microscópio estereoscópico 
pelo período de 96h pós a exposição.  
Após o período experimental, analisou-se a presença de alterações morfológicas nos 
ovos, indicativas de toxicidade devido à exposição às diferentes concentrações do 
extrato. 
 
Resultados e Discussões 
 
Observando-se o desenvolvimento embrionário do peixe zebra nas hpf determinadas, 
às 6hpf este é constituído por um ovo arredondado contendo o escudo embrionário, 
onde em visão lateral observa-se o epiblasto e o hipoblasto bem desenvolvido. Às 12hpf 
observam-se o aparecimento dos primeiros pares de somitos sob vista dorsal, e às 
24hpf, em uma vista lateral, o primórdio óptico começa seu desenvolvimento; além do 
avanço final da linha lateral e seu comprimento atinge 1,9mm. Por fim, às 48hpf os 
botões da barbatana peitoral são bastante alongados e o formato passa de cilindrico a 
conico, devido a largura da cabeça em relação ao vitelo e a elongação do corpo8 
(figura1).  
Quando em comparação com as diferentes taxas de concentração em que foram 
expostos, foram observadas alterações desde o primeiro estágio, às 6hpf, com 
deformações no córion e no escudo embrionário nas concentrações entre 150 a 
200mg/10ml (figura2). No estágio de 12hpf observou-se edema pericardico, coluna torta 
e deformação do córion nas concentrações entre 80 a 200mg/10ml (figura 2). Às 24hpf 
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observou-se edema no vitelo e pericárdio, coluna torta e deformações no córion nas 
concentrações entre 20 a 200mg/10ml (figura 2), enquanto que em todas as 
concentrações no estagio das 48hpf surgiram também edemas no vitelo e pericárdio 
(figura 2); e nas concentrações acima de 150mg/ml os ovos perdem o formato ovalar 
passando a ficar elípticos(figura 3), voltando a normalidade horas após a exposição.  
O período de 6 hpf no peixe zebra corresponde ao período de 3 a 4 semanas do embrião 
humano, no qual encontra-se em desenvolvimento o disco embrionario trilaminar, com 
o início da diferenciação de todos os tecidos do corpo, tais como o sistema nervoso. 
Nesta fase já estão presentes a cavidade aminiotica, o saco vitelino e o córion, primódrio 
da placenta. O período de 12hpf corresponde à organogênese e morfogênese inicial do 
embrião humano, com 4 a 5 semanas, onde o mesoderma esta se diferenciando, e no 
mesoderma intra-embrionario paraxial surgem os primeiros pares de somitos, 
responsáveis pelo desenvolvimento da coluna vertebral; no mesoderma lateral 
diferencia-se o coração primitivo; e a morfogênese leva ainda ao surgimento do sistema 
digestório. O período de 24 hpf corresponde a uma fase de organogênese e 
morfogênese intermediárias, onde o embrião humano teria de 5 a 7 semanas e 
apresenta diferenciação de estruturas da cabeça e pescoço, como os olhos, nariz, 
palato e orelhas; bem como dos membros e sistema urogenital. Por fim, o periodo das 
48hpf corresponde à organogênese e morfogênese tardias do embrião humano, das 7 
às 8 semanas, onde todos os sistemas do corpo já estão formados e vão se desenvolver 
até o nascimento, ao longo do período fetal (9 a 38 semanas)8,9.  
Como foram observadas alterações indicativas de toxicidade nos embriões do peixe 
zebra em todas as hpf analisadas, a análise comparativa destes períodos com o 
desenvolvimento do embrião humano permite inferir que a ingestão do extrato da casca 
do cajueiro pela gestante pode ocasionar distúrbios semelhantes ao embrião humano. 
Isto porque aproximadamente 71 % dos genes que codificam proteínas em humanos 
tem pelo menos um gene ortólogo no peixe zebra, e 84 % dos genes associados a 
doenças humanas possuem um gene relacionado no peixe zebra10. É fundamental 
considerar ainda que a ingestão de uma substância com finalidade abortiva pela mulher 
usualmente é feita justamente no período da organogênese, onde encontram-se em 
desenvolvimento todos os órgãos e sistemas do corpo, conforme descrito acima. Deste 
modo, o chá da casca do cajueiro poderia ser considerado um potente teratógeno 
ambiental, cujos impactos sobre o desenvolvimento embrionário não podem ser 
revertidos.  
Ademais, as alterações induzidas sobre os anexos embrionários do peixe zebra, 
sobretudo no córion, são indicativas de possíveis alterações ao desenvolvimento 
placentário humano, uma vez que alterações placentárias são algumas das principais 
causas da ocorrências de aborto. Isto porque o potencial abortivo de algumas plantas 
se deve à sua capacidade em estimular as contrações uterinas, levando assim à 
expulsão do concepto. Quando isto não ocorre, a toxicidade relacionada a aquele 
extrato vegetal pode promover embriotoxicidade, o que por sua vez, pode ocasionar 
severos defeitos congênitos. É interessante notar que estas perturbações podem 
ocorrer mesmo em dosagens que não afetam o organismo materno e que a reação tanto 
do embrião quanto da própria gestante aos agentes exógenos depende em grande parte 
da própria constituição genética daquele indivíduo11, 4. 
 
Conclusão 

 
Foram encontradas alterações morfológicas consideráveis durante os testes feitos 
utilizando o extrato da casaca da A. occidentale com o D. rerio como modelo de 
pesquisa, e estas alterações são altamente sugestivas de embriotoxicidade. Novos 
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estudos são necessários para que se desvendar quais foram os tecidos atingidos, a 
partir de analises mais minuciosas, a nível celular. 
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Figura 1. Desenvolvimento normal do peixe zebra nos estágios 6, 12, 25 e 48hpf. Fonte: 
Kimmel et al., 1995. 
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Figura2 
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TÍTULO: Acompanhamento do Treinamento Funcional aplicado as pessoas com 

deficiência Intelectual 

Resumo 

O entendimento de deficiência passou por uma série de crenças que vão desde o 
caráter místico ao processo de inclusão, passando pelo abandono, segregação e a 
exclusão dos indivíduos com características diferentes do que se diz normal. De doentes 
a dignos de direitos, as pessoas com deficiência enfrentaram e ainda enfrentam 
cotidianamente uma luta por espaço, condições e reconhecimento. Dentro da 
classificação das deficiências se encontra a intelectual. A Deficiência Intelectual (DI) é 
entendida como um transtorno do neurodesenvolvimento e caracterizada por limitações 
ou déficits consideráveis no que diz respeito a funções intelectuais e no comportamento 
adaptativo, abrangendo habilidades sociais e cotidianas. Trabalhar as possibilidades de 
indivíduos com DI requer, primeiramente, um pensamento inclusivo que, em suma, 
signifique a adequação de todo o sistema para não mais diferenciar um indivíduo com 
deficiência dos outros. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um espaço de 
vinculação para este trabalho e, através de um projeto para pessoas com deficiência 
intelectual busca desenvolver atividades para o público. Dessa forma, este trabalho tem 
caráter qualitativo de cunho descritivo e busca relatar atividades desenvolvidas em um 
grupo de pessoas com deficiência intelectual com diferentes diagnósticos e graus de 
limitações, utilizando práticas esportivas como meio de estímulo de interação entre o 
grupo e melhora nas capacidades físicas, psicológicas e sociais. 
 
Palavras-chave: Deficiência intelectual; esporte; inclusão 

TITLE: SPORTS PRACTICES AND INTELLECTUAL DISABILITY 

Abstract 

The understanding of disability has gone through a series of beliefs ranging from the 
mystical character to the inclusion process through the abandonment segregation and 
exclusion of individuals with different characteristics from what is said to be normal. From 
the sick to the dignified people with disabilities have faced and still face a daily struggle 
for space conditions and recognition. Within the classification of disabilities lies the 
intellectual. Intellectual Disability (ID) is understood as a neurodevelopmental disorder 
and is characterized by considerable limitations or deficits with regard to intellectual 
functions and adaptive behavior encompassing social and everyday skills. Working with 
the possibilities of individuals with ID first requires inclusive thinking that in short means 
the adequacy of the entire system so as to no longer differentiate one individual with 
disabilities from others. The Federal University of Rio Grande do Norte is a linking space 
for this work and through a project for people with intellectual disabilities seeks to develop 
activities for the public. Thus this work has a qualitative descriptive nature and seeks to 
report activities developed in a group of people with intellectual disabilities with different 
diagnoses and degrees of limitations using sports practices as a means of stimulating 
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interaction between the group and improvement in physical abilities psychological and 
social. 
 
Keywords: Intellectual disability; sports; inclusion 

Introdução 

1.1) Conceito de Deficiência O entendimento de deficiência passou por uma série de 
crenças que vão desde o caráter místico ao processo de inclusão, passando pelo 
abandono, segregação e a exclusão dos indivíduos com características diferentes do 
que se acreditava ser normal (GARGHETTI; MEDEIROS; NUENBERG, 2013). Diniz 
(2007, p.4) traz que: A concepção de deficiência como uma variação do normal da 
espécie humana foi uma criação discursiva do século XVIII, e desde então ser deficiente 
é experimentar um corpo fora da norma.3 O corpo com deficiência somente se delineia 
quando contrastado com uma representação de o que seria o corpo sem deficiência. Os 
cadernos e escritos mais antigos dividem a deficiência em cinco grandes grupos: física, 
mental, sensorial, orgânica e múltipla como consta no Caderno 01 – Brasil Acessível 
Atendimento Adequado às Pessoas Com Deficiência e Restrições de Mobilidade, 
publicado em 2006. Textos mais atuais se mostram mais adeptos na mudança escrita 
dos tipos de deficiência. A Lei n° 13.146 (BRASIL, 2015), em seu artigo 2° coloca que: 
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. Para além das capacidades impeditivas de 
funcionamento dos seres humanos, a deficiência carrega muito mais do que limitações, 
carrega principalmente, as possibilidades que os indivíduos apresentam na realização 
das atividades, fato esse marcado por um avanço considerável na luta pelo 
reconhecimento das pessoas com deficiência. Só a partir do século XIX é que começa 
a ser evidenciada a possibilidade de educação de pessoas com deficiência, ainda assim, 
de forma segregada do restante da população, denotando assim o papel 
segregacionista do período, marcado pela institucionalização. Historicamente, o termo 
deficiência e as pessoas que a possuíam passaram por uma série de impedimentos e, 
somente na década de 60, é que se começa a pensar em um processo de inclusão, 
marcando assim um movimento pela desinstitucionalização – retirada da população 
especial de ambientes isolados para colocar na comunidade grupo (GARGHETTI; 
MEDEIROS; NUENBERG, 2013), conceito esse que traduz a essência da atual 
educação inclusiva. De doentes a dignos de direitos, as pessoas com deficiência 
enfrentaram e ainda enfrentam cotidianamente uma luta por espaço, condições e 
reconhecimento. A discussão atual é a de inclusão, que vem sendo tema de grande 
debate e desafio para se pensar a criação de um espaço para todos, em que o indivíduo 
seja não somente integrado, mas esteja incluso em todos os ambientes. A diferença 
entre inclusão e integração está no fato que: no primeiro, se procura investir na 
adaptação e desenvolvimento do sujeito para a vida na comunidade e, no segundo, 
além de se investir no processo de desenvolvimento do indivíduo, busca-se a criação 
imediata de condições que garantam o acesso e a participação da pessoa na vida 
comunitária, por meio da provisão de suportes ou apoios. (GARGHETTI; MEDEIROS; 
NUENBERG, 2013, p. 111) 1.2) Deficiência Intelectual: conceitos e características 
Dentro da classificação das deficiências se encontra a intelectual. A Deficiência 
Intelectual (DI) é entendida como um transtorno do neurodesenvolvimento e 
caracterizada por limitações ou déficits consideráveis no que diz respeito a funções 
intelectuais e no comportamento adaptativo, abrangendo habilidades sociais e 
cotidianas. Pode ser dividida em relação aos graus de gravidade: leve, moderada, grave 
e profunda (DSM-5). Segundo a AAIDD (American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities) o funcionamento intelectual refere-se à capacidade mental, 
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relacionada com o aprendizado, raciocínio e a solução de problemas. Já o 
comportamento adaptativo, refere-se às habilidades conceituais, sociais e práticas 
aprendidas 
 
Metodologia 
 
2) Método: Trata-se de um relatório de iniciação científica de cunho qualitativo e 
natureza descritiva, pois tem como objetivo relatar atividades desenvolvidas em um 
grupo de pessoas com deficiência intelectual com diferentes diagnósticos e graus de 
limitações, utilizando práticas esportivas como meio de estímulo de interação entre o 
grupo e melhora nas capacidades físicas, psicológicas e sociais. Sobre a natureza da 
pesquisa, Gil (1989, p.45) coloca que: “As pesquisas deste tipo têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis.” No caso escolhido, a descrição das 
atividades, dos envolvidos e das relações estabelecidas. 2.1) Procedimentos As 
atividades foram realizadas nos ambientes do departamento responsável pelo projeto, 
o Departamento de Educação Física (DEF), dentro da UFRN, contando com a 
participação de pessoas com deficiência intelectual com diferentes graus de origem, 
seus respectivos pais/mães, além de alunos da graduação, mestrandos e professores 
do departamento. Após a realização da coleta de dados relacionados a uma pesquisa 
sobre o efeito do treinamento funcional aplicados ao grupo, a perspectiva de ação do 
projeto migrou para aplicação de atividades que envolvessem o esporte com os alunos. 
Houve para isso, reuniões de sistematização entre os membros do projeto a fim de 
orientar os momentos seguintes. No ano de 2018, o tempo restante para realização do 
trabalho com os alunos foi na perspectiva de vivenciar diversas práticas esportivas, para 
conhecer o repertório motor e as preferências, observando as dificuldades e facilidades 
com cada modalidade. Dessa forma, foram trabalhados o vôlei, o futsal e o basquete. 
Esse contato inicial mais geral com a prática esportiva foi um pedido das mães que 
alegaram, por sua vez, ser pedido dos filhos. Já no ano de 2019, para iniciar as 
atividades, foi realizada uma reunião com todos os envolvidos no projeto e decidido pela 
continuação com a vivência das práticas esportivas. A primeira reunião decidiu por uma 
sistematização que se assemelhasse à realidade da prática esportiva, englobando suas 
mais variadas fases: treinamento, preparação para competição/apresentação e 
torneio/apresentação. Ficou decidida também a primeira modalidade a ser trabalhada: 
o voleibol. A sequência didática, no caso do voleibol foi: treinamento, preparação para 
torneio e o torneio propriamente dito. Após a unidade temática do voleibol, decidiu-se 
por trabalhar com práticas corporais de aventura, unindo dois centros de pesquisa – 
Lazer e Deficiência Intelectual – utilizando para tal fim a vivência com o slackline, o le 
parkour, a corria de orientação e, o muro de escalada. A sequência didática para essa 
temática foi finalizada com um circuito a ser experienciado pelos alunos. Para finalizar 
o primeiro semestre de 2019, a ginástica, em específico, a ginástica rítmica, deu 
continuidade às vivências. A sequência dessa modalidade foi um pouco diferente das 
demais: vivência dos movimentos com música, construção dos materiais da ginástica, 
experimentação dos movimentos com os materiais e ainda haverá a finalização com a 
apresentação final. 
 
Resultados e Discussões 
 
Voleibol: A primeira temática abordada no ano de 2019 foi o voleibol. Conhecido como 
esporte coletivo se caracteriza como um esporte de rede em que o principal objetivo é 
fazer o ponto na quadra adversária. Fatores como interação social dos alunos, melhora 
de capacidades como agilidade, coordenação motora, velocidade e tempo e reação 
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(TELES, 2014) são trabalhados em sua prática. Em relação à lógica da modalidade: 
[...]trata-se de um esporte com interação entre adversários, pois as ações de ambas as 
equipes têm relação – interferindo e sofrendo interferência – com o adversário (é 
importante não confundir interação com o adversário com contato físico). Quanto à 
forma de colaboração, é coletivo à medida que é disputado em equipe. (GONZÁLEZ; 
DARIDO; OLIVEIRA, 2017, p.375) A sequência para introduzir e progredir foi a seguinte: 
contato inicial com a bola (Imagem 2), para que todos tivessem a noção do tamanho, 
peso e formato da bola; fundamentos do voleibol – experimentação do toque, manchete, 
saque, ataque e bloqueio; introdução às regras do jogo; junção dos fundamentos às 
regras do jogo – aplicação das noções básicas dentro do espaço de jogo; torneio de 
fechamento. A dinâmica de todas as aulas se deu pela formação de uma roda inicial 
para explicar o que seria feito no dia, alongamento e aquecimento criado, na maioria 
das vezes, pelos próprios alunos, execução das atividades propostas e uma roda final 
para discussão sobre a dinâmica do dia. É importante lembrar que a vivência do voleibol 
foi feita com a presença dos familiares, o que tornou a atividade notoriamente mais 
divertida para os alunos. Imagem 2 – Atividade de contato inicial com bola (participação 
de mães e alunos) Fonte: Arquivo pessoal da autora Nas duas primeiras aulas todos 
vivenciaram os fundamentos de toque e manchete (Imagem 3), realizaram esta 
atividade em dupla com toques sequenciados, sem a rede inicialmente, e depois, com 
a rede. Neste início, o envolvimento positivo foi notório. Imagem 3 – Experimentação do 
toque e manchete com as mães Fonte: Arquivo pessoal da autora A roda inicial dos 
encontros seguintes demonstrou o interesse deles em realizarem os movimentos de 
ataque e bloqueio. Com o auxílio de caixotes (Imagem 4), a experimentação cativou os 
alunos participantes. A percepção de facilidade com o saque (Imagem 5) favoreceu na 
inserção desse fundamento em todas as aulas. Imagem 4 – Bloqueio com auxílio dos 
caixotes Fonte: Arquivo pessoal da autora Imagem 5 – Aluno realizando o saque Fonte: 
Arquivo pessoal da autora Em seguida, foi trabalhado o jogo reduzido 4x4 na quadra 
dividida ao meio. Durante a aplicação dessa atividade foi observada a dificuldade de 
entendimento dos alunos quanto ao objetivo de jogo (fazer ponto na quadra adversária). 
Uma alternativa à compreensão objetiva do jogo foi o vôlei de lençol (Imagem 6). Foram 
divididos dois grupos, cada grupo com um lençol e uma bola em jogo, o objetivo, 
esclarecido aos participantes, era de que a bola deveria ser jogada para que o outro 
grupo não conseguisse pegar com o seu lençol. O jogo funcionou, mas o objetivo não 
foi atingido. Voltamos então para a dinâmica tradicional do vôlei e fomos introduzindo 
as regras adaptadas do jogo. A experimentação do jogo, antes da realização do torneio 
foi fator fundamental em seu sucesso. Imagem 6 – Mães, alunos e professores 
experimentando o vôlei de lençol Fonte: Arquivo pessoal da autora O torneio consistiu 
na divisão de três equipes formadas por alunos, familiares e professores que se 
confrontaram e geraram as posições de primeiro, segundo e terceiro lugar. A finalidade 
de sua realização foi aproximar a realidade do esporte ao cotidiano dos alunos. O torneio 
se deu em dois encontros, no primeiro encontro houve a inscrição dos participantes nas 
equipes, a escolha do nome das equipes e dois jogos. No segundo encontro houve o 
último confronto de chave e a final, com os dois melhores colocado. Cada partida era 
composta por um set de 10 pontos. Abaixo segue a sequência de adaptações: - De 7 a 
9 participantes por equipe; - Inicialmente a quantidade de toques na bola era livre e, no 
decorrer do torneio, passou para três; - A bola podia bater no chão duas vezes no início 
e depois passou para uma vez; - O tamanho da rede foi diminuído; - O ponto era validado 
quando a bola saísse do controle da equipe com a posse. Com as regras definidas e já 
em uso, ao final de cada dia do torneio houve discussão com os alunos em relação às 
regras aplicadas. O último dia de torneio finalizou o décimo encontro com o vôlei e, no 
11°, levamos um questionário para aplicação com os familiares. A demonstração de 
alegria e euforia em ter os familiares participando com eles ficou clara desde a primeira 
intervenção. A prática de voleibol gerou bastante interesse dos alunos e responsáveis 
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que participaram das aulas, resultando em uma adesão total dos envolvidos. Dentre as 
três modalidades escolhidas, foi a de melhor aceitação pelo grupo. No que diz respeito 
a alterações físicas, os alunos demonstram uma melhor noção espaço-temporal após 
as práticas, além de melhor agilidade, coordenação e compreensão de jogo, 
perceptíveis. Em relação às questões relacionais, segundo relato das próprias mães, as 
atividades ajudaram na mudança positiva no comportamento dos filhos nos outros 
ambientes, tanto com as outras pessoas, quanto com os compromissos que eles 
possuíam no dia a dia. O relacionamento mãe/pai-alunos, devido a participação 
daqueles nas atividades, foi benéfico no desenrolar das aulas pois os alunos se 
mostravam mais motivados e interessados com a presença dos pais. Os próprios alunos 
se desafiavam para impressionar os familiares e demonstravam maior alegria na 
realização das atividades com eles. Práticas corporais de aventura: A segunda parte da 
intervenção foi com as práticas corporais de aventura, pois, dentro do universo de 
possibilidades das práticas corporais, se mostra como uma entusiasta devido a sua 
característica de contato com a natureza. Além disso, ao experenciarem a modalidade, 
por um lado, enfrentam o medo de correrem risco e, por outro, as sensações de se 
desafiarem e superarem seus medos. Breton (2010, p. 39) mostra que: As atividades 
físicas e desportivas de risco não são somente uma maneira de se colocar fisicamente 
em jogo com o prazer da prova, elas participam da elaboração contemporânea da 
identidade, quer dizer, da relação consigo mesmo e com os outros dentro do contexto 
do individualismo contemporâneo. Para iniciar a vivência com o conteúdo escolhido, 
utilizou-se o slackline pois, o trabalho de equilíbrio é parte fundamental para este público 
já que essa população tende a sentir mais os impactos com a insegurança e o medo 
que em relação ao público não-deficiente, apresentando uma tendência maior ao 
sedentarismo. Além do slackline, os alunos vivenciaram o le parkour, a corrida de 
orientação e o muro de escalada. A vivência das aulas com slackline se deu por meio 
de três encontros, sendo divididos da seguinte forma: no 1º e no 3º dia somente com os 
alunos, e no 2º dia sendo realizada com as mães e alunos para o melhor conhecimento 
do esporte, dos cuidados acerca da atividade e da exploração das habilidades de 
ambos. As aulas foram preparadas para serem aplicadas progressivamente com o 
conhecimento dos materiais utilizados, a vivência de habilidades, e a finalização sendo 
a própria experiência de se equilibrar/andar sobre o slackline. Buscando proporcionar o 
maior interesse e bem-estar dos alunos. Além disso, estabeleceu também a sequência 
anterior de roda inicial (Imagem 7), preparação do corpo, atividades principais e roda 
final. Imagem 7 – Roda inicial e preparação do corpo Fonte: Arquivo pessoal da autora 
As aulas tiveram a sequência pré-estabelecida pelos professores seguindo o nível de 
conhecimento, experimentação, e dificuldade pelas seguintes atividades: experiência da 
fita no chão, plataforma de equilíbrio, contato com slackline, atividades progressivas no 
slackline, andar sobre a fita com uma corda de apoio, andar sobre a fita de costas, e 
desafios individuais. Com o objetivo de proporcionar aos alunos uma maior aproximação 
com a realidade do slackline, e todas as possibilidades da modalidade. Para melhor 
conhecimento do esporte e das habilidades motoras necessárias para a prática, 
iniciamos a aula com um aquecimento de propriocepção por meio da experiência da fita 
no chão. Colocamos a própria fita do slackline no chão e propomos a eles, o objetivo de 
andarem somente em cima dessa fita com os braços abertos (Imagem 8), dando um 
passo após o outro, buscando ter equilíbrio para não cair nas laterais da fita. Esse 
trabalho inicial, foi realizado com intuito de mensurar as habilidades prévias dos alunos, 
foi observado inicialmente que as experiências de alguns se diferenciavam dos demais, 
portadores da mesma síndrome, como no caso dos portadores da síndrome de down. 
Imagem 8 – Experimentação da fita no chão Fonte: Arquivo pessoal da autora Em 
seguida, alunos (Imagem 9) e mães (Imagem 10) experimentaram exercícios de 
equilíbrio dinâmico, no caso da plataforma de equilíbrio (Imagem 10) e a bola suíça 
(Imagem 11) para promover uma melhora no equilíbrio geral, trabalhando a 
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musculatura, e os membros inferiores, visando uma melhora da força e o equilíbrio 
dinâmico dos praticantes. Nesse momento foi possível notar a facilidade de alguns dos 
envolvidos que conseguiram sozinhos e a dificuldade de outros que não conseguiam 
subir na plataforma. O equilíbrio, além de ser um fator exigido pela atividade em si, é de 
extrema importância para o público-alvo do projeto pois, devido a presença da 
deficiência, eles possuem um nível de comprometimento nessa característica. Como 
dito no início do texto sobre a importância do contexto social e da ajuda da família, foi 
percebido nessa atividade que alguns alunos que se envolviam em mais atividades 
durante o dia a dia como, música, dança, pintura, entre outros, tinham um pouco menos 
de dificuldade na desenvoltura da atividade, não sendo via de regra devido a 
subjetividade de cada sujeito. Imagem 9 – Experimentação da plataforma de equilíbrio 
pelos alunos Fonte: Arquivo pessoal da autora Imagem 10 – Experimentação da 
plataforma de equilíbrio pelas mães Fonte: Arquivo pessoal da autora Imagem 11 – 
Experimentação da bola suíça Fonte: Arquivo pessoal da autora A vivência seguinte foi 
a experimentação do slackline em fita suspensa. Nesse momento, os alunos se 
demonstraram bastante entusiasmados (Imagem 12) e torciam bastante quando alguns 
dos colegas estavam na fita. Em relação às dificuldades de execução da atividade 
inicialmente, foi colocado muita força sobre os professores para tentar se equilibrar na 
fita, fato ocasionado pela insegurança no material fazendo com que na primeira 
dificuldade encontrada, no simples balançar da fita, tentassem desistir. Figura 12 – 
Experimentação do slackline Fonte: Arquivo pessoal da autora Com a prática, eles 
conseguiram perceber que o risco oferecido pela atividade não era tão elevado e, 
passaram aos desafios: utilizar só uma das mãos para apoiar no professor (Imagem 13), 
diminuir a força exercida nos membros superiores e, se acalmarem nos momentos de 
desestabilização da fita (Imagem 14), retomando a concentração e continuando a andar 
e se equilibrar, alcançando o objetivo proposto na aula. Imagem 13 – Aluno utilizando 
só uma das mãos para atravessar a fita Fonte: Arquivo pessoal da autora Imagem 14 – 
Momento de concentração para atravessar a fita Fonte: Arquivo pessoal da autora No 
terceiro dia de vivência, os participantes atravessaram a fita com a ajuda apenas de 
uma guia (Imagem 15), equipamento com corda, móvel, utilizado para deslocamento. 
Foi notório o ganho de confiança dos participantes, diminuição do medo e tremor, 
originados pela insegurança. O receio inicial da experimentação foi quase inexistente e 
a experiência que contou com a presença das mães foi desafiadora para ambos, além 
de ter 
 
Conclusão 

 
A vinculação do ambiente acadêmico com a pesquisa e extensão possibilita o 
estreitamento de vínculos entre acadêmicos e o público externo através de suas mais 
diversas possibilidades. A UFRN se mostra bastante solícita com a abertura de projetos 
que estimulam esse processo de vinculação e que, por sua vez, possibilita ao público 
externo um ambiente disposto a oferecer projetos de qualidade, resultando assim, 
benefício para o participante e para a ciência (por meio das pesquisas resultantes). A 
título de exemplo, o projeto para pessoas com deficiência intelectual desenvolvido na 
UFRN, buscou, em sua nova dinâmica, oferecer práticas esportivas para os envolvidos 
e, a partir disso, compreender todo o processo de envolvimento e transformações dos 
alunos durante o processo. O resultado foi muito maior que o esperado já que, além dos 
benefícios cognitivos e motores apresentados no decorrer das aulas, os alunos 
demonstraram uma melhora comportamental no convívio entre o grupo e também 
apresentaram melhora, em vários aspectos, fora do ambiente e horário do projeto, como 
relatado pelas mães. A primeira etapa do desafio foi concluída com sucesso, 
reafirmando a necessidade de trabalhos e propostas que trabalhem modalidades 
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esportivas para pessoas com deficiência intelectual, compreendendo seus limites e 
trabalhando suas possibilidades. A percepção da satisfação dos alunos durante as 
vivências e o discurso dos familiares demonstraram a importância das relações 
estabelecidas e dos vínculos criados durante o processo, seja entre as pessoas, entre 
o ambiente ou entre as tarefas. Indivíduos com diferentes causas de deficiência 
intelectual, imersos em diferentes contextos, com diferentes experiências motoras, 
mostraram um envolvimento positivo nas experiências e despertaram um interesse 
pessoal por maior aprofundamento de estudos na área. Trabalhar com grupos especiais, 
mais especificadamente, pessoas com deficiência é sempre um desafio gratificante. 
Compreender que a diferença nos faz semelhante e as semelhanças nos tornam 
diferentes é um processo contínuo de reconstrução de ideias, de pensamentos, de 
rotinas, de propostas e, acima de tudo, de dedicação. 
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TÍTULO: Ferramentas estatísticas no desenvolvimento de métodos indicadores de 

estabilidade 

Resumo 

A Testosterona é o principal hormônio androgênico natural. É um dos principais 
hormônios responsáveis pela formação e manutenção da libido, interesse sexual e 
atividade sexual em homens. O objetivo deste estudo foi realizar um estudo abrangente 
para avaliar a estabilidade da testosterona sob condições de estresse ácidas, neutras, 
alcalinas e oxidativas a fim de permitir a quantificação do fármaco na presença de seus 
produtos de degradação, além de avaliar a especificidade do método analítico para 
determinação do teor da substância analisada. Foi desenvolvido método de análise 
onde utilizou-se um cromatógrafo a líquido de ultra eficiência da Shimadzu. Empregou-
se uma coluna C18 de 75 mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro interno e 
tamanho de partícula de 2,2 µm, mantida a uma temperatura de 30 °C. A fase móvel foi 
constituída de 40% de água e 60% de metanol. O fluxo do eluente foi de 0,3 mL/min. O 
volume de injeção foi de 3 μL. A detecção foi realizada em comprimento de onda de 240 
nm. Os reagentes utilizados foram de grau cromatográfico e água ultra purificada Milli-
Q®. As soluções padrão, branco e degradantes (ácida, alcalina, neutra e oxidante) 
injetadas nos tempos de 0, 5, 10, 15 e 20 horas. Em virtude do que foi analisado, é 
necessário que se faça uma nova avaliação, com condições mais drásticas, para que 
possa ser ver alguma modificação na molécula estudada. Ainda assim, essas condições 
deverão ser mais bem avaliadas. 
 
Palavras-chave: Testosterona. HPLC. Estabilidade. Degradação 

TITLE: Study of forced degradation in testosterone 

Abstract 

Testosterone is the main natural androgenic hormone. It is one of the major hormones 
responsible for the formation and maintenance of libido, sexual interest and sexual 
activity in men. The aim of this study was to conduct a comprehensive study to assess 
testosterone stability under acid, neutral, alkaline and oxidative stress conditions to allow 
drug quantification in the presence of its degradation products, and to evaluate the 
specificity of the analytical method. for determining the content of the analyte.An analysis 
method was developed using a Shimadzu ultra-efficient liquid chromatograph. A 75 mm 
long by 4.6 mm diameter C18 column and 2.2 µm particle size was maintained at a 
temperature of 30 ° C. The mobile phase consisted of 40% water and 60% methanol. 
The eluent flow was 0.3 mL / min. The injected sample volume was 3 μL. Detection was 
performed at a wavelength of 240 nm. The reagents used were chromatographic grade 
and Milli-Q® ultra purified water. The standard, white and degrading solutions described 
below were injected at times 0, 5, 10, 15 and 20 hours. Due to what was analyzed, it is 
necessary to make a new evaluation, with more drastic conditions, so that it can be to 
see some modification in the studied molecule. Still, these conditions should be better 
evaluated . 
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Introdução 
A Testosterona é o principal hormônio androgênico natural [1]. É um dos principais 
hormônios responsáveis pela formação e manutenção da libido, interesse sexual e 
atividade sexual em homens. É também essencial para o desenvolvimento do órgão 
sexual e características sexuais secundárias em homens. Além disso, é importante para 
os tecidos não reprodutivos, como músculo, osso, folículo piloso, laringe, pele, tecido 
adiposo, rim e funcionamento cerebral. Baixo nível de testosterona no soro ocorre 
devido a inadequada função do testículo que resulta em hipogonadismo masculino. O 
sintoma do hipogonadismo inclui disfunção erétil, diminuição da densidade óssea, 
diminuição do volume de ejaculação e aumento da gordura corporal. A testosterona tem 
baixa biodisponibilidade e sofre metabolismo no fígado tão rapidamente que é difícil 
manter o nível normal de testosterona sérica em pacientes com hipogonadismo [2]. A 
deficiência androgênica aumenta com a idade: um declínio anual de 0,4 a 2,0% de 
testosterona circulante tem sido relatado. Em homens de meia idade, a incidência 
encontrada é de 6%. Ela é mais prevalente em homens idosos, obesos, com múltiplas 
comorbidades e estado de saúde precário[3]. Existe uma variedade de aplicações 
médicas, incluindo no tratamento de reposição hormonal. A terapia de reposição de 
testosterona (TRT) é segura e efetiva e os agentes estão disponíveis nas apresentações 
orais, injeções intramusculares, adesivos e geis transdérmicos. Nesse contexto, a 
avaliação da estabilidade da testosterona é essencial para garantir um tratamento 
farmacológico adequado. Nos últimos anos, a demanda por métodos rápidos de 
cromatografia na análise farmacêutica aumentou, principalmente nos estudos de 
estabilidade. A cromatografia a líquido de ultra eficiência é um método indicativo de 
estabilidade, que permite o desenvolvimento de métodos rápidos, com alta eficiência de 
separação e baixo consumo de solventes [4]. Nessa proposta, o objetivo deste estudo 
foi realizar um estudo abrangente para avaliar a estabilidade da testosterona sob 
condições de estresse ácidas, neutras, alcalinas e oxidativas a fim de permitir a 
quantificação do fármaco na presença de seus produtos de degradação, além de avaliar 
a especificidade do método analítico para determinação do teor da substância 
analisada. 
 
Metodologia 

 
Metodologia 2.1 Condições cromatográficas Utilizou-se um cromatógrafo a líquido de 
ultra eficiência da Shimadzu. Empregou-se uma coluna C18 de 75 mm de comprimento 
por 4,6 mm de diâmetro e tamanho de partícula de 2,2 µm , mantida a uma temperatura 
de 30 °C. A fase móvel foi constituída de 40% de água e 60% de metanol. O fluxo do 
eluente foi de 0,3 mL/min. O volume de amostra injetado foi de 3 μL. A detecção foi 
realizada em comprimento de onda de 240 nm. Os reagentes utilizados foram de grau 
cromatográfico e água ultra purificada Milli-Q®. As soluções padrão, branco e 
degradantes descritas a seguir foram injetadas nos tempos de 0, 5, 10, 15 e 20 horas. 
2.2 Preparo das soluções degradantes Realizou-se as diluições das soluções 
degradantes. Pipetou-se 2,5 mL de NaOH 2 M em um balão de 25 mL e completou-se 
o volume com água, rapidamente transferindo a solução para um recipiente plástico. 
Preparou-se uma solução com 0,4 mL de HCl concentrado em um balão de 25 mL 
completando o volume com água, transferindo a solução para um frasco de vidro de cor 
âmbar. Por fim, pipetou-se 3,4 mL de peróxido de hidrogênio a 29% (v/v) em um balão 
de 25 mL e completou-se o volume com água. A solução diluída foi transferida para um 
vidro de cor âmbar. 2.3 Preparo da solução estoque Pesou-se 25 mg da testosterona 
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matéria-prima em um balão volumétrico de 25 mL e completou-se o volume com 
metanol. Transferiu-se volumetricamente 20 mL dessa solução para um balão de 100 
mL e completou-se com metanol, homogeneizou-se, obtendo uma solução estoque a 
0,2 mg/mL de testosterona. 2.4 Preparo da solução padrão Transferiu-se 12,5 mL da 
solução estoque para um balão de 25 mL e adicionou-se 12,5 mL de metanol no mesmo 
balão, homogeneizou-se, obtendo solução a 0,1 mg/mL de testosterona. Filtrou-se em 
membrana filtrante de 0,22 μm em um vial para posterior injeção. 2.5 Preparo da solução 
degradante ácida Transferiu-se 12,5 mL da solução estoque para um balão volumétrico 
de 25 mL e adicionou-se 12,5 mL da solução diluída de HCl 0,2 M. Filtrou-se em 
membrana filtrante de 0,22 μm em um vial para posterior injeção. 2.6 Preparo da solução 
degradante básica Transferiu-se 12,5 mL da solução estoque para um balão volumétrico 
de 25 mL e adicionou-se 12,5 mL da solução diluída de NaOH 0,2 M. Filtrou-se em 
membrana filtrante de 0,22 μm em um vial para posterior injeção. 2.7 Preparo da solução 
degradante oxidativa Transferiu-se 12,5 mL da solução mãe para um balão volumétrico 
de 25 mL e adicionou-se 12,5 mL da solução diluída de peróxido de hidrogênio a 4% 
(v/v). Filtrou-se em membrana filtrante de 0,22 μm em um vial para posterior injeção. 2.8 
Preparo da solução neutra Transferiu-se 12,5 mL da solução mãe para um balão 
volumétrico de 25 mL e adicionou-se 12,5 mL de água. Filtrou-se em membrana filtrante 
de 0,22 μm em um vial para posterior injeção. 2.9 Preparo do branco das soluções 
degradantes Pipetou-se 500 μL de cada solução degradante para um vial, 
separadamente, e foram acrescentados 500 μL de metanol em cada um dos vials. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram obtidos os cromatogramas das amostras nos tempos indicados e foram medidos 
os valores de área do pico de testosterona em cada condição, utilizando comprimento 
de onda de 240 nm como descrito pela Farmacopeia Brasileira. Posteriormente, ao fim 
da análise pelo UHPLC, foi observado se houve redução na concentração de 
testosterona nas amostras, levando em consideração as áreas sob os picos, que foram 
feitas em triplicata estabelecidas no estudo, e também o aparecimento de picos extras 
que possam representar produtos de degradação. Desta maneira, ao final de todas as 
corridas, no tempo de 20h, foram observadas variações entre 94,1% até 100,1% em 
relação às áreas obtidas com o tempo zero das amostras de NaOH, assim como nos 
tempos 5, 10, 15 e 20h com as amostras de peróxido de hidrogênio, onde a porcentagem 
remanescente foi de 90,1%. Já nas amostras ácidas e neutras, não foi observada 
redução de área significativa em relação ao tempo zero, indicando não ter havido 
degradação da testosterona nesses meios. Não foram observados picos extras 
significativos em todas as amostras analisadas. O aumento da porcentagem nas 
amostras ácidas e neutras pode ter sido ocasionado pela evaporação do solvente, 
aumentando assim sua concentração, já que não se fez presente nenhuma formação 
de pico extra. Dessa maneira, tanto para as amostras ácidas, neutras e com peróxido, 
se faz necessário um novo experimento com uso destes numa concentração maior, para 
se fazer melhor avaliação. 
 
Conclusão 

 
Em virtude do que foi analisado, leva-se a acreditar que nesse estudo, não houve 
degradação esperada ou importante da testosterona, tendo em vista que, após 20h de 
experimento, as áreas não se reduziram, possibilitando a ideia, dentre outras já 
descritas, de que a molécula é muito estável e que, por isso, não se degradaria 
facilmente. Por todos os aspectos mencionados, é necessário que se faça uma nova 
avaliação, com condições mais drásticas, para que possa ser ver alguma modificação 
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na molécula estudada. Ainda assim, essas condições deverão ser melhor avaliadas para 
que não se formem produtos que não se formariam naturalmente. 
 
Referências 

 
[1] MD, Didarul Islam; MEREDI, Hasan M; TM, Mohiuddin. Analytical Method Validation 
of Testosterone Undecanoate Soft Gelatin Capsule by RP-HPLC Method. Journal of 
Developing Drugs, University of Dhaka, Bangladesh, p. Chromatography; Linearity; 
Precision; Accuracy; Calibration, 25 abr. 2018. [2] AMBER, Bharti; CHRISTINE, 
Jeyaseelan. Quantification of potential impurities present in testosterone undecanoate 
active pharmaceutical ingredient by stability indicating HPLC method using UV detector. 
Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 12, No. 1, 2019 , Department of 
chemistry, Amity Institute of Applied Sciences, 2019. [3] European Assocition Of Urology. 
Guidelines ForMale Hypogonadism. [S. l.], 2014 [4] REIS, Naialy Fernandes Araújo; DE 
ASSIS, Jéssica Camille; PIANETTI, Gerson Antônio. Stability-indicating UHPLC method 
for determination of nevirapine in its bulk form and tablets: identification of impurities and 
degradation kinetic study. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 
Universidade Federal de Minas Gerais, 22 jan. 2016. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2892 

 

CÓDIGO: SB1237 

AUTOR: FELIPE CARLOS DE MACEDO OLIVEIRA 

COAUTOR: PAULLA BEATRIZ FRANCA DE SOUSA 

COAUTOR: SILVIA VALERIA DE MEDEIROS 

COAUTOR: ROBERTO RODRIGUES CUNHA LIMA 

ORIENTADOR: PRISCILLA MOURA ROLIM 

 

 

TÍTULO: Produção e caracterização de biofilmes comestíveis e sua aplicabilidade 

funcional e tecnológica 

Resumo 

A utilização de biofilmes comestíveis como película protetora de frutas e vegetais tem a 
capacidade em retardar a deterioração e aumentar a vida de prateleira. A aplicação 
desses filmes reduz o uso de materiais sintéticos, sendo uma alternativa de embalagem 
ambientalmente sustentável. A utilização de polissacarídeos, como a quitosana, tem se 
revelado alternativa viável pelo baixo custo, biodegradabilidade e ação fungicida. Esta 
pesquisa avaliou a produção e caracterização de biofilmes argilo-poliméricos à base de 
quitosana, para aplicação como retardante do amadurecimento de frutos. Foram 
elaborados 4 filmes, sendo: F1; F2; F3; e F4. Para caracterização do filme, foram 
realizadas as análises físico-químicas: Perfil de difração de raios X; Espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier; Microscopia eletrônica de 
varredura e Determinação de minerais por Espectrometria de fluorescência de raios-X. 
Os difratogramas de raios X apontaram para ausência de cristalinidade em todas as 
amostras. Análise de minerais demonstraram a presença de Ferro, magnésio, silício e 
alumínio. A análise morfológica dos filmes com quitosana e argila apresentaram-se com 
características heterogêneas, destacando a presença de partículas associadas à argila. 
Grupamentos químicos com ligações C-H e N-H foram constatados nos filmes. A 
caracterização dos filmes é importante para avaliar sua aplicação em frutos, 
possibilitando diferenciá-los quanto a sua composição e estrutura. 
 
Palavras-chave: filmes comestíveis, quitosana, argila. 

TITLE: Production and characterization of edible biofilms and their functional and 

technological applicability 

Abstract 

The use of edible biofilms as a protective film for fruits and vegetables has the ability to 
retard spoilage and increase shelf life. Applying these films reduces the use of synthetic 
materials and is an environmentally sustainable packaging alternative. The use of 
polysaccharides, such as chitosan, has proved to be a viable alternative for its low cost, 
biodegradability and fungicidal action. This research evaluated the production and 
characterization of chitosan-based clay-polymer biofilms for application as a fruit ripening 
retardant. Four films were elaborated, being: F1; F2; F3; and F4. To characterize the 
film, the physicochemical analyzes were performed: X-ray diffraction profile; Fourier 
transform infrared spectroscopy; Scanning electron microscopy and determination of 
minerals by X-ray fluorescence spectrometry. X-ray diffractograms pointed to the 
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absence of crystallinity in all samples. Mineral analysis showed the presence of iron, 
magnesium, silicon and aluminum. The morphological analysis of the chitosan and clay 
films presented heterogeneous characteristics, highlighting the presence of particles 
associated with the clay. Chemical groups with C-H and N-H bonds were found in the 
films. The characterization of the films is important to evaluate their application in fruits, 
allowing to differentiate them in their composition and structure. 
 
Keywords: edible films, chitosan, clay. 

Introdução 

Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) em 2011 concluiu que um terço da produção alimentar em todo o 
mundo é desperdiçado. Nos países industrializados mais de 40% é desperdiçada na 
fase de distribuição e consumo, enquanto nos países em vias de desenvolvimento este 
desperdício ocorre nas fases da colheita, pós-colheita, processamento e 
armazenamento. No cenário brasileiro, aproximadamente 30% de toda a produção 
nacional não chega ao consumidor final, isso justifica o título do Brasil ser um dos dez 
países que mais desperdiçam alimentos (FAO, 2018). 

O uso de antimicrobianos naturais e antioxidantes em revestimentos comestíveis ou 
filmes podem melhorar a capacidade dos materiais de embalagem para preservar 
qualidade dos alimentos, reduzir o uso de conservantes químicos e oferecer uma 
alternativa para satisfazer a crescente demanda dos consumidores por alimentos 
frescos e minimamente processados (Shahbazi, 2018). 

Neste sentido, o desenvolvimento de embalagem ideal para manter a qualidade destes 
produtos durante o armazenamento é de grande interesse econômico. Os revestimentos 
comestíveis à base de polímeros naturais são amplamente estudados para preservação 
de frutas e vegetais As principais vantagens são uma taxa de respiração mais lenta, 
períodos de armazenamento prolongados, retenção de firmeza e crescimento 
microbiano controlado (Velickova et al., 2013). Desta forma, a tecnologia de 
revestimento comestível é um método alternativo para prolongar a vida comercial de 
produtos revestidos. 

Os biopolímeros compreendem uma grande variedade de moléculas com diversas 
estruturas químicas que envolvem polissacarídeos, proteínas, bioplásticos, poliamidas, 
poliésteres, entre outros. Além disso, os biopolímeros são de natureza muito abundante 
e um dos principais resíduos de atividades industriais e agrícolas que contribuem para 
a poluição ambiental (Báyon et al., 2018). 

Com o intuito de produzir embalagens biodegradáveis, os biopolímeros oferecem uma 
solução para o problema de acumulação de materiais desperdiçados não degradáveis 
(YANG et al., 2008; SHARMIN et al., 2012). Ademais, boas propriedades como 
atoxicidade, baixa permeabilidade ao gás oxigênio, biocompatibilidade (BONILLA et al., 
2014), assim como, a presença de várias atividades biológicas, tais como, atividades 
antibacterianas, antioxidantes e antifúngicas (KASAAI, 2010), permite o 
desenvolvimento de filmes que interagem favoravelmente com os alimentos, aumentado 
a sua vida útil. 

A quitosana é um polissacarídeo obtido a partir da desacetilação alcalina de quitina 
natural, que é um polissacarídeo presente no exoesqueleto de marinhos invertebrados 
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(MELO et al., 2018). A quitosana é comestível, biocompatível, não tóxica e não poluente, 
e oferece boa estética em sua aparência, boas propriedades de barreira ao vapor e 
baixo custo de produção (LIMCHOOWONG et al., 2016). Como a maioria dos 
biopolímeros, a quitosana apresenta propriedades limitadas quando comparado com os 
tradicionais polímeros derivados do petróleo. Portanto, várias estratégias têm sido 
usadas para melhorar as propriedades físicas de filmes à base de biopolímeros. Entre 
elas, a incorporação de nanopartículas em revestimentos comestíveis apresentou 
potencial para a indústria de minimamente processados (POLA et al., 2016). Dentro 
deste contexto, argilas podem ser usadas no reforço de nanopartículas na indústria de 
polímeros. As argilas incorporadas em diferentes matrizes poliméricas podem ser 
usadas para conferir resistência e melhorar as propriedades de barreira (CONNOLLY et 
al., 2019). Um exemplo de nanopartícula amplamente estudado é uma classe 
nanoargila. A matéria-prima essencial de nanoargila é montmorilonita (SLAVUTSKY et 
al., 2014). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo elaborar e caracterizar filmes a 
partir de polímero natural e avaliar suas potencialidades funcionais e tecnológicas. 

 
Metodologia 

 

2.1 Material 

Os filmes à base de quitosana foram desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Departamento de Nutrição/UFRN. Os materiais utilizados foram a 
quitosana Polymar, com grau de desacetilação de 86,6% e massa molecular média, 
como polímero filmogênico; glicerol (AnalytikaR, 99.5% pureza) como plastificante; 
ácido acético para solubilizar a quitosana e a argila bentonita como aditivo melhorador 
das propriedades de barreira. 

2.2 Elaboração do filme 

Após purificação por reprecipitação, as dispersões de quitosana Polymar testadas foram 
2,0% e 2.5%. As dispersões foram obtidas conforme realizado por Ghelejlu, Esmaiili e 
Almasi (2016). Para a obtenção dos filmes argilo-biopoliméricos, o mesmo processo foi 
executado, mas com adição de argila à cada dispersão obtida, na proporção de 50 mL 
de dispersão para cada 1 g de argila, sob agitação magnética por 60 minutos à 
temperatura ambiente. 

As dispersões obtidas foram transferidas para placas de Petri para secagem, em 
temperatura ambiente, até completa evaporação do solvente e formação das películas 
poliméricas, assim como realizado por Souza e colaboradores (SOUZA et al., 2018), 
com adaptações. Após a secagem, os filmes foram removidos das placas utilizando uma 
solução salina 0,85%, seguido de sucessivas lavagens com água destilada e 
armazenados em um dessecador contendo solução saturada de nitrato de cálcio, em 
condições de temperatura e umidade relativa semelhantes às ambientais, até a 
realização da caracterização dos filmes. 

2.3 Caracterização dos biofilmes 
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O conhecimento estrutural dos biofilmes por meio da identificação da incorporação dos 
materiais, formando uma estrutura homogênea ou ainda, a separação dos mesmos, 
auxilia no entendimento de suas propriedades funcionais. Para isto foram realizadas as 
análises de Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR), a qual permite identificar as mudanças na sua superfície quanto no seu interior 
(Jawhari; Quintanilla; Pastor, 1994; Evora et al., 2002). 

Para avaliação da morfologia dos biofilmes foi utilizada a técnica de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV). Segundo Batista (2004), a visualização a partir da 
microscopia eletrônica de varredura permite identificar a incorporação dos materiais 
formando uma estrutura homogênea. A avaliação da opacidade de um material 
demonstra sua maior ou menor transparência, que, segundo Villalobos et al. (2005), 
trata-se de uma propriedade importante do filme, uma vez que tem um impacto direto 
sobre a aparência do produto revestido. Os filmes também foram avaliados quanto a 
sua estrutura por difração de raios X (DRX) e quanto a análise química elementar por 
Fluorescência de raios X (FRX). 

3.4 Avaliação da atividade antimicrobiana dos biofilmes 

Foram utilizadas no ensaio as seguintes bactérias gram-positivas: Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis e Listeria monocytogenes; e as seguintes gram-
negativas: Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. A padronização do inóculo dos 
microrganismos foi realizada seguindo a metodologia descrita pelo Cockerill e 
colaboradores (2012). A partir de uma cultura bacteriana de 24 h, em ágar Mueller-
Hinton (MH, BD®, EUA), foi obtida uma suspensão microbiana em salina estéril a 0,9%, 
correspondente a 108 UFC/mL, de acordo com a escala 0,5 de McFarland. A atividade 
antibacteriana foi determinada de acordo com National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (2009). 

 
Resultados e Discussões 

 

4.1 Caracterização 

4.1.2 Difratometria de raios X (DRX) 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X para as amostras de biofilmes de 
quitosana e quitosana associada à argila bentonita. De acordo com o difratograma para 
os filmes de quitosana (2,0 e 2,5%), pode-se observar uma única banda larga 
encontrada em torno de 20-30°, com pico máximo 2θ =21º, sendo este comportamento 
típico deste polímero. Nas amostras contendo argila, foram obtidos resultados 
semelhantes, fato que pode ser explicado pela boa dispersão da argila em sua interação 
com a quitosana, neste caso, a semicristalidade da argila não alterou as características 
do polímero, possivelmente devido à baixa quantidade empregada nos filmes. 

4.1.3 Análise morfológica (MEV) 

A Figura 2 apresenta as micrografias dos biofilmes produzidos. Ao analisar a morfologia 
dos filmes utilizando somente quitosana, observa-se uma superfície com caráter 
estável, uniforme e lisa. Ao passo que, ao observar os filmes contendo argila, estes 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2896 

 

apresentaram-se mais ganulosos e heterogêneos, possivelmente devido a presença de 
contaminantes presentes no filme devido a lavagem com a solução salina 0,85%. 

4.1.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

A Figura 3 apresenta o espectro infravermelho dos filmes de quitosana e quitosana com 
argila, com exibição das bandas características. Na faixa espectral de 4000 a 500 cm-
1, a radiação do infravermelho quando absorvida converte-se em energia de vibração 
molecular, sendo possível a identificação dos grupos funcionais presentes na estrutura 
dos materiais. 

Nas películas que não contêm argila, é possível atribuir a banda entre 3.500 e 3.200 
cm-1 às ligações N-H e O-H, presentes no polímero quitosana e na água que fica 
adsorvida. Já os picos localizados pouco abaixo de 3000 cm-1 referem-se às vibrações 
de ligações C-H (CH2, CH3); e em pouco acima de 1500 cm-1 às ligações N-H de 
grupos amino (NH2). Verifica-se nas bandas de ligações C-H alquílicos em pico 
localizado em 1370 cm-1 e em 1300-1025 cm-1 a presença de ligação C-N. 

Os espectros dos biofilmes contendo argila mostram as mesmas características, de 
bandas e picos, devido à presença de quitosana. Com a incorporação da argila bentonita 
passa a ser possível observar, além dos picos característicos de ligações e grupos 
existentes na estrutura da quitosana, podem ser observados picos característicos da 
argila localizados em 1053 e 575 cm-1. 

4.1.5 Fluorêscencia de Raios X (FRX) 

As amostras foram submetidas a análise química elementar por meio da técnica de FRX 
(Tabelas 1-2). 

Ao serem comparados os filmes sem e com argila, percebe-se notável elevação nos 
conteúdos de silício e alumínio, elementos abundantes na estrutura da argila bentonítica 
(tetraedros e octaedros). Tal fato confirma a presença de argila nos biofilmes, o que 
pode ser corroborado por outras análises, como o MEV e FTIR. 

As análises de FRX detectaram possível contaminação com NaCl, utilizado na lavagem 
parcial dos biobilmes, a qual ocorreu durante o processo de elaboração destes. 
Destaca-se presença significativa de cloro em todas as amostras, especialmente na 
amostra com quitosana 2,5% com argila. O sódio também esteve presente nas 
amostras, no entanto, ressalta-se que o sódio também está presente na bentonita. Estes 
resultados apontam para necessidade de lavagem mais exaustiva na remoção dos 
biofilmes nas placas. 

4.2 Avaliação da atividade antimicrobiana dos biofilmes 

Os filmes não inibiram o crescimento das bactérias utilizadas no presente estudo, 
provavelmente as concentrações analisadas não foram favoráveis para ser identificada 
uma provável atividade antibacteriana. É importante ressaltar a necessidade de 
repetição dos ensaios variando a concentração dos filmes. 

 
Conclusão 
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Neste trabalho foram preparados e caracterizados filmes a base de quitosana e argila 
com potencial para uso como película em frutos. A adição de argila no biofilme de 
quitosana modificou sua característica estrutural, sobretudo quanto a sua morfologia, 
bem como sua composição mineral. 
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FIGURA 1. Difratograma de Raios-X dos filmes FBP4 (Quitosana 2,0%); FBP5 
(Quiotosana 2,5%); FABP4 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%); FABP5 (Quitosana 2,5% e 
argila 0,2%). 

 

 

FIGURA 2. Micrografias (MEV) dos filmes FBP4 (Quitosana 2,0%); FBP5 (Quiotosana 
2,5%); FABP4 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%); FABP5 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 
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FIGURA 3. Espectros de FTIR dos filmes: (a) F 1 (Quitosana 2,0%) e F 2 (Quiotosana 
2,5%); (b) F 3 (Quitosana 2,0% e argila 0,2%) e F 4 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2901 

 

 

TABELA 1. Análise elementar por Fluorêscencia de Raios X dos filmes FBP4 (Quitosana 
2,0%) e FABP4 (Quitosana 2,0%+ 0,2% de argila). 

 

 

TABELA 2. Análise elementar por Fluorêscencia de Raios X dos filmes FBP5 (Quitosana 
2,5%) FABP5 (Quitosana 2,5% e argila 0,2%). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2902 

 

CÓDIGO: SB1238 

AUTOR: INGRID VALENTIM DE LIMA COSTA 

COAUTOR: FABÍOLA LEITE GOUVEIA 

COAUTOR: RÚSIA DAYANNY AIRES NONATO 

COAUTOR: JAINE LIMA DE ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

 

 

TÍTULO: SINDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: EFEITO DO PODER 

ANTIOXIDANTE DA SUPLEMENTAÇÃO DA COENZIMA-Q10 NA OBESIDADE 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia de origem 
desconhecida e de causa multifatorial, que acomete uma considerável parcela das 
mulheres em idade reprodutiva. Além das várias manifestações clínicas, essa síndrome 
pode estar associada às alterações metabólicas que incluem dislipidemia, resistência à 
insulina (RI), intolerância à glicose e síndrome metabólica (SM). A coenzima Q10 se 
encontra deficiente em casos de SM, quando não tratada e na maioria das doenças 
endócrinas. Considerando que a coenzima Q10 desempenha um papel importante na 
eliminação de radicais livres e na inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma 
poderosa ação antioxidante, o presente estudo objetivou avaliar efeito do poder 
antioxidante da suplementação da coenzima-q10 em mulheres com SOP obesas. A 
população do estudo foi composta por 80 mulheres obesas, com idades entre 19 e 40 
anos com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram divididas em dois grupos: 
Grupo Caso (obesas com SOP, n=40); Grupo Controle (obesas sem SOP, n =40). 
Ambos os grupos foram submetidos à suplementação com a coenzima Q10 (100 
mg/dia) durante 12 semanas e avaliadas quanto aos parâmetros clínicos e bioquímicos. 
Tendo em vista os resultados o perfil glicêmico permaneceu dentro dos valores de 
referência, entretanto a curva de 120min apresentou variações em ambos os grupos. 
Em relação ao perfil lipídico os valores estão alterados para mais gerando assim mais 
chances de doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos; Coenzima Q10; Obesidade. 

TITLE: POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: EFFECT OF THE ANTI-OXIDANT 

POWER OF COENZYME-Q10 SUPPLEMENTATION ON OBESITY. 

Abstract 
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrinopathy of unknown origin and 
multifactorial cause, affecting a considerable portion of women of reproductive age. In 
addition to the various clinical manifestations, this syndrome may be associated with 
metabolic disorders including dyslipidemia, insulin resistance (IR), glucose intolerance, 
and metabolic syndrome (MS). Coenzyme Q10 is deficient in MS when untreated and in 
most endocrine disorders. Considering that coenzyme Q10 plays an important role in 
free radical elimination and inhibition of lipid and protein oxidation, with a powerful 
antioxidant action, the present study aimed to evaluate the effect of the antioxidant power 
of coenzyme-q10 supplementation in obese PCOS women. The study population 
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consisted of 80 obese women, aged 19 to 40 years with and without the diagnosis of 
PCOS. The patients were divided into two groups: Case Group (obese with PCOS, n = 
40); Control group (obese without PCOS, n = 40). Both groups were supplemented with 
coenzyme Q10 (100 mg / day) for 12 weeks and evaluated for clinical and biochemical 
parameters. Given the results, the glycemic profile remained within the reference values, 
however the 120min curve showed variations in both groups. Regarding the lipid profile, 
the values are changed to higher, thus generating more chances of cardiovascular 
diseases. 
 
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome; Coenzyme Q10; Obesity. 

Introdução 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino complexo de 
etiologia ainda pouco elucidada, com alta variação fenotípica, que acomete atualmente 
cerca de 15-20% das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo, representando 
uma das causas mais frequentes de amenorreia secundária e infertilidade, devido à 
anovulação crônica e ao hiperandrogenismo (1). Vários estudos confirmam a hipótese 
de que a resistência à insulina (RI) e a inflamação crônica de baixo grau influenciam na 
patogênese da SOP, atuando como agentes de integração entre as anormalidades 
metabólicas e androgênicas (2,3). Além de várias manifestações clínicas, 80% dessas 
mulheres apresentam obesidade, caracterizando assim um grande problema de saúde 
pública. A obesidade é uma doença multifatorial que se manifesta por excesso de 
gordura corporal, principalmente na região abdominal, que exerce um papel crucial na 
manutenção e amplificação das anormalidades clínicas e bioquímicas associadas à 
SOP (4). No entanto, ainda não está claro se mulheres com SOP apresentam uma 
predisposição a obesidade, ou se esta é um fator secundário, responsável pelo 
agravamento da síndrome. (5). Além das consequências metabólicas, que inclui o 
aumento da prevalência de DM2 em mulheres obesas com SOP, a associação entre a 
obesidade e a SOP, pode resultar em desordens reprodutivas relacionadas às 
complexas interações entre o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, resultando em uma 
considerável redução na fertilidade das pacientes. Este fato ressalta a importância do 
manejo do peso para melhora da resposta ao tratamento da fertilidade na síndrome 
(6,7). Além da dislipidemia, as pacientes com SOP apresentam outros fatores de risco 
para o desenvolvimento de DCV como inflamação, estresse oxidativo e piora da 
fibrinólise. Os marcadores clínicos e subclínicos da aterosclerose vistos na síndrome 
são exacerbados pela obesidade principalmente o acúmulo de gordura visceral e a RI 
(8,9). Tendo em vista os fatores atrelados a SOP como hiperinsulinemia, intolerância à 
glicose e resistência à insulina, sendo esta última à causa da hiperglicemia, que por sua 
vez promove à auto-oxidação da glicose formando os produtos finais da glicação 
avançada (AGEs) e formando-se também, as espécies reativas de oxigênio (EROs), vê-
se a importância do antioxidante coenzima q10. Segundo estudos a ingestão de CoQ10 
pode melhorar a função da insulina através de modulação de receptores de insulina e 
adiponectina (10). Assim, viu-se a relevância em suplementar mulheres com SOP com 
a coenzima Q10, para avaliar seu poder antioxidante frente a obesidade, para auxiliar 
essas mulheres a perder peso, melhorando assim seu quadro clínico. 
 
Metodologia 

 
A população em estudo é composta por 80 mulheres, com idades entre 19 a 40 anos. 
O recrutamento para analisar e enquadrar as características e o perfil dessas mulheres 
para a nossa pesquisa, ocorreu no ambulatório de ginecologia da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal- RN. Para 
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análise comparativa as pacientes alocadas para o estudo foram divididas em dois 
grupos: Grupo I (obesas com SOP - n = 40); Grupo II (obesas sem SOP – n = 40), A 
caracterização dos grupos foi realizada pelo índice de massa corporal (IMC), de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) obesa (IMC > 30 kg/m²). Todas as 
participantes deste estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). Critérios de Inclusão: Foram incluídas pacientes acompanhadas na 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), com idade entre 19 a 40 anos, que 
receberem o diagnóstico de SOP conforme os critérios estabelecidos pelo consenso de 
Rotterdam, 2004. Segundo este consenso, a paciente deve apresentar pelo menos dois 
dos seguintes parâmetros para confirmação do diagnóstico da síndrome, são eles: oligo 
e/ou anovulação, hiperandrogenismo clínico e /ou bioquímico, presença de ovários 
policísticos na ultrassonografia, como também, serão incluídas no estudo mulheres 
obesas com índice de massa corporal, (IMC) 30- 40 Kg/m² de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Critérios de exclusão: Foram excluídas do 
estudo as pacientes que apresentaram outras causas para o hiperandrogenismo e as 
irregularidades menstruais que reproduza o quadro clínico da SOP. Causas estas como: 
hipotireoidismo primário, hiperprolactinemia, falência ovariana prematura, grávidas, as 
que fazem uso de medicação contra obesidade bem como as diabéticas e as que 
estiverem sob uso de agentes sensibilizadores da insulina e/ou realizando tratamento 
hormonal com uso de contraceptivos orais. E também mulheres que estavam em dieta 
ou sendo acompanhados por nutricionistas. A avaliação clínica foi realizada pelo Dr. 
Gustavo Mafaldo da MEJEC, que após uma criteriosa avaliação, obteve o diagnóstico 
da SOP e encaminhou as pacientes para o Laboratório de pesquisa Clínica PESQCLIN. 
Após jejum prévio de 12 horas, foram coletadas amostras de sangue periférico para 
determinação das concentrações séricas de glicose de jejum, colesterol total, HDL-
colesterol, LDL-colesterol, triglicerídeos, aspartato aminotransferase (AST), alanina 
aminotransferase (ALT), gama glutamiltransferase (GGT), ureia e creatinina. O teste oral 
de tolerância à glicose (TOTG) também foi realizado. Todas as dosagens mencionadas 
anteriormente foram realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos com kits 
comerciais (Labtest Diagnóstica-SA®, São Paulo/SP) no equipamento Bioplus 2000 
(Bioplus®, Barueri/SP). Os níveis de LDL-colesterol foram determinados através da 
fórmula de Friedewald: (colesterol total – [HDL-colesterol+ triglicerídeos /5]) 
(FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). Estes parâmetros, foram classificados 
de acordo com as recomendações da American Diabetes Association (ADA,2015), e 
das diretrizes Brasileiras sobre dislipidemias (2013). Composição corporal por 
densitometria computadorizada por absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA) 
e demais medidas antropométricas. O exame foi realizado no departamento de 
educação física da UFRN antes e após a suplementação. A densidade corporal total e 
segmentar foi medida utilizando-se um equipamento de Absorciometria de Raio X de 
Dupla Energia (DEXA) da marca GE, modelo PRODIGY ADVANCE. Para a realização 
da avaliação não é necessário nenhum preparo ou requisito especial, bastando que os 
sujeitos permaneçam deitados em decúbito dorsal no aparelho, para que uma série de 
varreduras transversas seja realizada a partir da cabeça até os pés, a fim de se obter o 
escaneamento do corpo total, o que leva aproximadamente 6 minutos. A medida da 
estatura foi feita com estadiômetro portátil da marca Sanny®, modelo Caprice, e a 
participante descalça, permanecendo em pé com os joelhos estendidos e com os 
calcanhares rentes ao solo, formando um ângulo reto. Os braços livremente ao longo 
do tronco, as palmas das mãos voltadas para as coxas e a cabeça posicionada no plano 
de Frankfurt. A medida será realizada durante a apneia inspiratória (ALVAREZ; PAVAN, 
1999). As demais medidas antropométricas avaliadas foram a circunferência da cintura 
(CC), circunferência do quadril e a relação cintura-estatura, seguindo os critérios da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (WHO,1997). Foram administrados 100mg/dia de coenzima Q10 durante 12 
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semanas. A análise estatística dos resultados foi realizada pelo software estatístico 
SPSS © 22.0. Foram analisadas todas as voluntárias que tiverem completado o ensaio 
com uma adesão ao tratamento igual ou superior a 75%. As características da 
população analisável foram descritas por estatísticas sumárias (média e desvio padrão, 
ou frequência relativa e absoluta, conforme apropriado). Também foram aplicados 
testes não paramétricos para amostras pareadas U de Mann-Whitney para avaliar as 
diferenças significativas entre as variáveis nos dois grupos Caso (SOP) e Controle. O 
teste do Qui-quadrado foi realizado para avaliar a associação entre as variáveis do 
estudo e o diagnóstico. Os testes foram considerados estatisticamente significativos em 
p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 
 
De acordo com os resultados Podemos notar que não houve alterações nos valores da 
glicose de jejum, glicose de 120 minutos e da insulina basal mantendo-se dentro dos 
níveis de referência, apesar do alto desvio padrão para ambos os grupos. Mesmo assim, 
11/40 mulheres do grupo caso tiveram valores de glicose em jejum alterados e no grupo 
controle foram 15/40. Para a glicose de 120 minutos foram 15/40 do caso e 11/40 do 
controle com alterações. Vale salientar que mesmo estes valores estando dentro dos 
valores de referência a RI está presente em 23 voluntárias do grupo caso (média de 4,3 
HOMAR-IR) e 22 do grupo controle (média de 3,7 HOMAR-IR). 
Aproximadamente 50% a 80% das mulheres com SOP apresentam RI que é 5 a 10 
vezes maior em mulheres com SOP do que em controles saudáveis (VALLEN et al., 
2002). Mulheres obesas com a síndrome são, invariavelmente, resistentes à insulina em 
maior grau do que o próprio IMC poderia induzir em relação às obesas com RI sem a 
síndrome (MORIN-PAPUNEN et al., 2000). O excesso de peso corporal em mulheres 
com SOP pode acelerar a progressão para o diabetes, exacerbando tanto a RI quanto 
a resposta inadequada à este hormônio (DUNAIF t al., 1992). 
Um estudo anterior mostrou que as mulheres com SOP e tolerância à glicose normal 
tiveram maior RI do que controles (LI et al., 2012), quando a secreção de insulina se 
torna inadequada em resposta à essa resistência, a tolerância à glicose diminui e o DM2 
se desenvolvem (MANCO et al., 2014). Diante destes fatos as mulheres com SOP 
apresentaram maior estimulação pancreática de insulina tendo a função das células β 
aumentada (204,2±98,5 HOMAR- β) de forma compensatória para manter a 
homeostase normal da glicose (DUNAIF et al., 1987), esta homeostase normal é 
mantida enquanto este mecanismo estiver operando,ou, até haver a exaustão das 
celulas β se instalando assim um quadro de DM2 (PORTE et al., 1991). 

  

 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que o perfil bioquímico inicial das 
voluntárias se manteve similar ao compararmos com estudos anteriores da SOP. Tendo 
em vista os resultados, verifica-se que o perfil glicêmico permaneceu dentro dos valores 
de referência, no entanto, na curva de 120 min apresentou variações em ambos os 
grupos, apesar da grande maioria não ser diabética. Já em relação ao perfil lipídico os 
valores estão alterados para mais gerando assim mais chances de doenças 
cardiometabólicas. Deste modo, é indispensável o manejo voltado para o 
acompanhamento e esclarecimento das características envolvidas na síndrome, para 
melhoria da adesão ao tratamento e consequentemente das manifestações clínicas. 
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Além disso, como o tamanho da amostra ainda não apresenta o poder estatístico 
necessário para corroborar com alguns achados na literatura, posteriormente será 
possível realizar uma análise com maior robustez entre as mulheres e suas respectivas 
variáveis que poderão influenciar direta ou indiretamente na síndrome. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DO ESTADO MATURACIONAL E TEMPO DE REAÇÃO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA INICIAÇÃO ESPORTIVA 

Resumo 

A maturação pode ser definida como um fenômeno biológico qualitativo, que se 
relaciona com o amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas. A 
maturação é um fator de grande importância para a formação de jovens atletas, desde 
o momento de seleção e detecção até o treinamento em si, devido a sua relação com 
as variáveis associadas ao crescimento e desenvolvimento. Esse trabalho tem como 
objetivo relacionar o tempo de reação simples de crianças em diferentes estágios 
maturacionais praticantes de modalidades esportivas. Foram avaliados 118 sujeitos, de 
ambos os sexos com idades entre 10 e 13 anos. Para metodologia utilizou-se os 
protocolos de predição de idade óssea para avaliação da maturação e Teste de Stroop 
para avaliação do tempo de reação. Como resultado obtivemos que os sujeitos normais 
e acelerados obtiveram os menores tempos e os indivíduos no estágio atrasado 
obtiveram maiores tempos de reação, nos levando a concluir que em um processo de 
detecção esportiva, os jovens devem ser avaliados de forma geral e não apenas 
características especificas e a maturação deve ser um componente que deve ser levado 
em conta. 
 
Palavras-chave: Maturação; Tempo de reação; Esporte 

TITLE: MATURATION STATE RELATIONSHIP AND REACT TIME IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS OF SPORTS INITIATION 

Abstract 
Maturation can be defined as a qualitative biological phenomenon, which relates to the 
maturation of the functions of different organs and systems. Maturation is a factor of 
great importance for the formation of young athletes, from the moment of selection and 
detection until the training itself, due to its relationship with the variables associated with 
growth and development. This paper aims to relate the simple reaction time of children 
in different maturational stages practicing sports. A total of 118 subjects of both sexes 
aged 10 to 13 years were evaluated. Bone age prediction protocols were used for 
methodology to evaluate maturation and Stroop test for reaction time evaluation. As a 
result we obtained that the normal and accelerated subjects had the shortest times and 
the individuals in the late stage had the longest reaction times, leading us to conclude 
that in a sports detection process, young people should be evaluated in general and not 
just specific characteristics. and maturation must be a component that must be taken 
into account. 
 
Keywords: Maturation; Reaction time; Sport. 

Introdução 
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O esporte ganha, a cada ano, mais adeptos à prática e com isso a disputa para se 
destacar neste meio fica mais acirrada. É fato que cada vez mais os clubes vem 
investindo em suas categorias de base para formar atletas de alto nível, porem, ainda 
se peca quanto a sua seleção. A literatura tem apontado a grande importância em se 
conhecer as características e tendências especificas das modalidades esportivas, assim 
como a necessidade de identificação antecipada de características dos possíveis atletas 
que sejam peculiares às respectivas modalidades esportivas (Linhares et al, 2009). A 
maturação biológica é um processo de importantes alterações fisiológicas que se 
manifestam de forma mais intensa durante a adolescência e o tempo de sua ocorrência 
depende do sexo e do estágio maturacional. Por consequência, as diferenças de 
performance motora nas comparações entre sujeitos de maturação adiantada com os 
normais ou atrasados torna necessária a classificação maturacional no contexto 
esportivo ou nas pesquisas realizadas com crianças e adolescentes (Malina et al., 
2009). Segundo Cabral (2015), a maturação é um fator de grande importância para a 
formação de jovens atletas, desde o momento de seleção e detecção até o treinamento 
em si, devido a sua relação com as variáveis associadas ao crescimento e 
desenvolvimento. Os estudos da ciência desportiva têm evidenciado a grande 
importância da observação de diferentes variáveis e suas relações de interferência na 
determinação de características individuais que, em grande parte, estão diretamente 
ligadas ao desenvolvimento desportivo. Entre essas variáveis podemos citar: as 
antropométricas, as qualidades físicas, a velocidade de maturação e a variabilidade 
genética, onde as relações de interferências entre as variáveis são consideradas fatores 
determinantes no processo de desenvolvimento (Malina e Bouchard, 2009; Matsudo et 
al, 2007). Além das capacidades e habilidades motoras o indivíduo necessita das 
relações com o ambiente. E dessa forma, surge o tempo de reação que é o tempo de 
resposta entre o estímulo apresentado e a resposta executada (Mori et al. 2012). O 
tempo de reação pode ser classificado em simples e de escolha, o tempo de reação 
simples será a resposta que exigir um único estímulo, o tempo de reação de escolha 
será através de vários estímulos, existindo uma resposta específica dentre várias (Bruzi 
et al. 2013). Vários estudos tem investigado o processo de formação dos esportistas, 
em mais quantidade em aspectos motores e biológicos, seja através de analises de 
perfil ou comparações, refletindo na formação de atletas visando apenas à promoção 
daqueles que estejam naquele momento em avanços biológicos e maior repertório 
motor. Ainda é pouco investigado no que tange os aspectos cognitivos e maturacionais 
, com isso, o presente estudo tem como objetivo relacionar o tempo de reação simples 
de crianças em diferentes estágios maturacionais praticantes de modalidades 
esportivas. 
 
Metodologia 
 
Amostra: participaram deste estudo 118 sujeitos, de ambos os sexos com idades entre 
10 e 13 anos, residentes no estado do Rio Grande do Norte, de escolas públicas e 
particulares, que realizam atividades esportivas das modalidades de voleibol, futebol, 
handebol, basquete, dança, natação, tênis, ginastica e lutas. Para critérios de inclusão 
os sujeitos deviam estar dentro da faixa etária 10 a 13 anos, serem residentes no RN, 
estar praticando atividade esportiva no mínimo 1 ano com frequência minima de 2x por 
semana e que concordasse em participar assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram aplicados para os sujeitos que não 
concluíram todas as avaliações (Idade Óssea, Maturação e Stroop Test), sujeitos com 
déficit cognitivo, e qualquer tipo de doença que viesse comprometer os resultados do 
estudo ou oferecer risco ao próprio sujeito. Toda a pesquisa seguiu a resolução do 
conselho nacional de saúde nº 466/12 e as normas da declaração de Helsinque. A 
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pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (CEP-UFRN), sob o parecer (nº 1249937/2015). Procedimentos e instrumentos: 
Antropometria: Os indivíduos foram avaliados descalços e usando roupas leves. Toda 
antropometria seguiu a padronização da International Society for Advancement in 
Kinanthropometry– ISAK (MARFELL-JONES; STEWART; DE RIDDER, 2006). Massa 
corporal: A massa foi registrada em quilogramas, utilizou-se uma balança eletrônica 
Filizola® 110, com capacidade para 150 kg e divisões de 1/10 de kg. Estatura Corporal: 
Individuo posicionado em pé era orientado a colocar em contato com o aparelho de 
medida os calcanhares, a cintura pélvica, a cintura escapular e a região occipital. A 
cabeça ficou orientada no plano de Frankfurt. A medida registrada em cm, estando o 
indivíduo em apnéia, após inspiração profunda. Foi utilizado um estadiômetro Sanny 
ES2020®. Perímetro corrigido do Braço (Pcb): Se refere ao perímetro do braço em 
centímetros, subtraído pelo valor da dobra cutânea tricipital (TR) transformado em cm. 
Dobra Cutânea Tricipital (TR): A dobra foi mensurada na linha média do bordo posterior 
do braço, sobre o músculo tríceps, no ponto médio entre a projeção lateral do processo 
acromial da escápula e a margem inferior do olécrano. Foi utilizada a média como valor 
da medida ou dois valores coincidentes. O compasso de dobras cutâneas Harpenden® 
(John Bull Indicators Ltd), foi utilizado para aferir as dobras. Diâmetro Biepicondiliano do 
Úmero (DU): Hastes do paquímetro da marca Sanny® foram colocadas em ângulo 
próximo a 45º na região das bordas externas dos epicôndilos medial e lateral do úmero 
direito do avaliado que estava posicionado em pé com seu braço posicionado 
horizontalmente, com cotovelo e ombro em flexão próxima a 90º. Diâmetro 
Biepicondiliano do Fêmur (DF): Hastes do paquímetro foram colocadas na borda medial 
e lateral dos côndilos do fêmur do sujeito que estava sentado com flexão do joelho 
próximo a 90º. Avaliação da Idade Óssea: Foi utilizado o modelo preditor de idade óssea 
proposto por Cabral (2011) no qual, a idade óssea é determinada a partir das variáveis 
antropométricas conforme a equação: Idade óssea = -11, 620 + 7,004(estatura) + 
1,226.Dsexo + 0,749 (idade) - 0,068(Tr) + 0,214 (Pcb) - 0,588 (Du) + 0,388 (Df). Onde: 
Tr= dobra cutânea tricipital, Pcb= perímetro do braço DU= diâmetro ósseo do úmero, 
Df= diâmetro ósseo do fêmur e Dsexo = 0 para o sexo masculino e Dsexo = 1, para o 
sexo feminino. Idade Cronológica: A idade cronológica em anos foi determinada pela 
soma dos meses de vida do indivíduo, a partir de sua data de nascimento dividida por 
12, resultando, assim, em sua idade cronológica em anos (MALINA; BOUCHARD, 
2002). Maturação: Malina e Bouchard (2002) classificam a maturação em atrasado, 
normal ou acelerado. A classificação é obtida através da subtração entre o valor da 
idade óssea em meses pela idade cronológica em meses. Tempo de reação: Para 
avaliar o tempo de reação utilizou-se um notebook hp®, no qual foi realizado o teste de 
Stroop proposto por Córdova et al., (2008) que consiste em três etapas de associações, 
sendo as duas primeiras etapas congruentes e a última incongruente. Na primeira etapa, 
a criança deveria associar a cor do quadro com a opção de cor correspondente, que 
estava descrita abaixo. Já na segunda etapa o participante deveria associar as duas 
palavras iguais. Enquanto que na terceira etapa deveria associar a cor da palavra no 
centro da tela com a palavra que a designa. Foi computado o tempo e os erros da etapa 
três. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogoroc-Smirnov, sendo 
apresentada uma distribuição normal. Os dados foram reportados em valores de 
tendência central (média, desvio padrão, valores mínimo e máximo) e frequência. Para 
comparar o tempo de reação de acordo com o a prática esportiva e o estado 
maturacional utilizou-se a análise multivariável (MANOVA) seguida do post hoc de 
Bonferroni para verificar a diferença quando encontrado um valor de F significativo entre 
os grupos. As análises foram realizadas através do software Statistical Package for the 
Social Sciences – SPSS versão 20.0. O nível de significância estabelecido foi de p< 
0,05. 
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Resultados e Discussões 

 
O objetivo principal do estudo foi de analisar o tempo de reação simples de crianças em 
diferentes estágios maturacionais praticantes de modalidades esportivas. Em nosso 
estudo observou-se os resultados entre a maturação com o tempo de reação na etapa 
3 (F=2,63; p=0,074) e os erros da mesma etapa (F=0,18; p=0,829), mostrando que os 
sujeitos normais e acelerados obtiveram os menores tempos e os indivíduos no estágio 
atrasado obtiveram maiores tempos de reação. Em relação aos erros pode-se observar 
que os indivíduos no estágio atrasado obtiveram menor quantidade de erros, já os 
sujeitos dos estágios normal e acelerado apresentaram mais erros. Assim os sujeitos 
classificados normais e acelerados conseguem ser rápidos, porém apresentam maior 
quantidade de erros, já os indivíduos atrasados gastam mais tempo para realizar o teste, 
porém erram menos. Corroborando com os nossos achados Buck, Hillman e Castelli 
(2008), observaram que crianças (sete a 12 anos de idade) com maior aptidão física, ou 
seja, que praticam esportes tiveram melhores resultados no teste de Stroop. Tsujimoto, 
Kuwajima e Sawaguchi (2007) sugeriram que as funções pré-frontais do cérebro, 
responsáveis pela inibição de respostas e pela memória de trabalho, são fracionadas 
durante a infância entre as idades de cinco a seis anos e entre as idades de oito a nove 
anos, o que permite exibir habilidades cognitivas mais complexas ao longo da infância. 
Uma das explicações dos autores para as diferenças encontradas entre as faixas etárias 
pesquisadas seria que as crianças mais velhas podem adotar uma maior diversidade de 
estratégias cognitivas na resolução de provas experimentais, quando comparadas as 
crianças mais novas. As crianças que se encontram no estágio maturacional atrasado 
usam a capacidade de responder de forma mais lenta porem com cuidado para não 
terem muitos erros durante o teste, não levando em consideração o tempo da atividade, 
apesar de terem sidos orientados a realizar o teste o mais rápido possível, o estudo de 
Stuss et al. (2001) explica que o aumento do controle inibitório com a idade mostra que, 
quando a variável leitura de palavras é mantida constante, parece estar intimamente 
relacionada com a maturação nos lobos frontais. Os lobos frontais são relativamente 
imaturos durante a infância, desenvolvendo pelo menos até o início da adolescência 
(CUMMINGS, 1993) e desempenho Stroop é altamente ligado ao funcionamento do lobo 
frontal medial superior, concretamente a área motora suplementar de ambos os 
hemisférios (STUSS et al., 2001). Nesse contexto, cabe ressaltar que pouco se sabe 
acerca dos possíveis mecanismos fisiológicos envolvidos na melhora cognitiva de 
crianças saudáveis fisicamente ativas, tampouco sobre qual o volume de atividade física 
necessário para que ocorram benefícios na função cerebral (TOMPOROWSKI et al., 
2008a, 2008b). Dessa forma, outros estudos corroboram com os nossos resultados, 
como o de Cragg e Nation (2008), que sugerem que as crianças mais velhas se tornam 
mais efetivas em controlar suas respostas comportamentais, o que leva a melhorias no 
desenvolvimento da resposta inibitória com a idade. Os resultados de Lagattuta, Sayfan 
e Monsour (2011) também estão de acordo com a presente pesquisa, indicando um 
declínio constante dos tempos de reação ao longo das idades. Todos os esportes irão 
depender das capacidades coordenativas, condicionais e cognitivas, sendo essencial o 
desenvolvimento e associação no processo de seleção e orientação esportiva entre 
essas capacidades, levando o jovem esportista, além de executar a ação correta, 
também realizar em um menor tempo e menor gasto energético (de Souza, 2016). 
Chaddock et al. (2014) encontrou em seu estudo com adolescentes praticantes de 
atividade física que esses estímulos desenvolvem a capacidade cognitiva. Então, além 
de rever os processos de seleção esportiva, também se deve cuidar do momento de 
orientação, para que o indivíduo passe por um ciclo completo de formação, que a partir 
do treinamento em longo prazo ele seja capaz de participar de qualquer equipe, seja 
qual for o modelo de jogo adotado, bem como exigências da modalidade. Cada vez mais 
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o esporte vai diminuir os espaços e assim o atleta além de executar a ação com êxito 
também terá que desenvolver em um tempo muito rápido. Em nosso estudo 
encontramos que indivíduos em estagio maturacional acelerado, apresentarão um 
menor tempo de reação. Isso não significa dizer que o individuo que esteja em estado 
normal ou atrasado não possa se desenvolver também cognitivamente, e participar de 
um treinamento em longo prazo de seleção e orientação esportiva, uma vez que seja 
identificado o seu momento biológico e que ele seja estimulado para a aprendizagem 
cognitiva. O fato de ele estar em estado atrasado e normal não pode ser um fator de 
promoção ou exclusão do esporte (de Souza, 2016). Furley e Memmert (2016), em um 
estudo com treinadores de beisebol no processo de seleção esportiva, identificou que o 
desenvolvimento físico do atleta influencia na sua escolha, mesmo que ele não tenha 
muita habilidade. 
  
Concomitantemente durante nosso estudo, tivemos aceite pela revista Motricidade um 
artigo denominado "Maturação e controle inibitório: Implicações para o processo de 
seleção de talentos". 
 
Conclusão 

 
O presente estudo nos permite concluir que jovens praticantes de atividades esportivas 
que estão em estagio maturacional acelerado e normal tendem a ter melhores tempos 
de reação quando comparados a seus pares atrasados, logo, em um processo de 
detecção esportiva, os jovens devem ser avaliados de forma geral e não apenas 
características especificas e a maturação deve ser um componente que deve ser levado 
em conta. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de neonatos 

Resumo 

A avaliação nutricional é de grande importância para a identificação de situações de 
risco, inclusive durante o período neonatal (0 – 28 dias pós-nascimento). Em 
neonatologia, a antropometria é utilizada rotineiramente para avaliação e 
monitoramento nutricional de recém-nascido, sendo o peso ao nascer (PN) o fator de 
risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. O objetivo da pesquisa foi 
avaliar o estado nutricional antropométrico de neonatos nascidos em um hospital 
universitário do interior do Rio Grande do Norte. A pesquisa trata-se de um estudo 
transversal, quantitativo, realizado a partir de dados antropométricos coletados do 
prontuário hospitalar durante o período pós-natal imediato, sendo apresentada a análise 
descritiva das variáveis estudas. A amostra foi composta por 48 neonatos, sendo 
identificada predominância (n = 46; 95,8%) de adequado estado nutricional 
antropométrico, segundo o PN (≥ 2.500 g). Todavia, 4,2% dos neonatos apresentaram 
baixo peso ao nascer (< 2.500 g). Faz-se necessária criteriosa a avaliação nutricional 
de recém-nascidos visando identificar precocemente situações de risco para que sejam 
tomadas providências na busca por minimizar os prejuízos potencialmente 
relacionados. 

 
Palavras-chave: Avaliação nutricional, Peso ao nascer, Recém-Nascido. 

TITLE: Anthropometric assessment of neonates 

Abstract 

Nutritional assessment has a great importance for the identification of risk situations, 
including durring the neonatal period (0 to 28 days after birth). In neonatology, 
anthropometry is routinely used for nutritional assessment and monitoring of newborns, 
with the birth weight (PN) being is the most important risk factor for infant children. The 
objective of this research was to evaluate the anthropometric nutritional status of 
newborns that born in a university hospital in the countryside of Rio Grande do Norte. 
The research is a cross-sectional and quantitative study, performed from anthropometric 
data collected from hospital records during the immediate postnatal period, and 
published as a descriptive analysis of the variables studied. One sample consisted of 48 
neonates of which a predominance (n = 46; 95.8%) of adequate anthropometric 
nutritional status was identified, according to PN (≥ 2,500 g). However, 4.2% of neonates 
had low birth weight (< 2,500 g). Nutritional assessment criteria are required for 
newborns who use early identification of risk situations to capture them, providing 
research for potentially related potential harm. 
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Introdução 

A avaliação nutricional é de grande importância para a identificação de situações de 
risco, para a condução do diagnóstico nutricional e para a escolha da intervenção a ser 
realizada (SBP, 2009), inclusive durante o período neonatal (0 – 28 dias pós-
nascimento), podendo basear-se em diversos parâmetros como história clínica, análises 
bioquímicas, composição corporal e antropometria (CARDOSO e FALCÃO, 2006). 

Em neonatologia, a antropometria (medidas das dimensões corpóreas) é utilizada 
rotineiramente para avaliação e monitoramento nutricional do recém-nascido, sendo 
instrumento prático e acessível a todos os serviços (SPSP, 2007). 

Nesse cenário, o peso ao nascer (PN) é importante indicador do que ocorreu durante a 
fase fetal (SBP, 2009), sendo, por isso, o baixo peso ao nascer (BPN) (< 2.500 g), o 
fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil, estando em torno de 
8% no Brasil, onde as maiores prevalências são encontradas no Sudeste (9,2%) e no 
Sul (8,7%) do País, podendo associar-se às maiores taxas de cesarianas nessas 
regiões (BRASIL, 2012). Em todo modo, o BPN continua sendo um relevante problema 
de saúde pública mundial, sendo associado a diversas consequências negativas para o 
indivíduo a curto e longo prazo (WHO, 2014). 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o estado nutricional 
antropométrico de neonatos nascidos em um hospital universitário do interior do Rio 
Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa trata-se um estudo transversal, quantitativo com análise descritiva dos 
dados, que desenvolvido com RNs assistidos no Hospital Universitário Ana Bezerra 
(HUAB), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situado no município 
de Santa Cruz, interior Rio Grande do Norte, Brasil. 

Este estudo foi realizado a partir da extração de dados de uma pesquisa maior, intitulada 
“Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções respiratórias e 
gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa Cruz-RN”, aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências do 
Trairí (FACISA-UFRN), campus da UFRN. Foram consideradas elegíveis para o 
recrutamento as todas as mães moradoras de Santa Cruz-RN. 

O convite às mães que se encontravam no final da gestação ocorreu durante as visitas 
nas UBSs e HUAB-UFRN enquanto as mulheres aguardam as respectivas consultas de 
pré-natal. Aquelas que aceitaram participar assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a participação no estudo (mãe e bebê), de 
acordo com a resolução nº 466/12 do conselho nacional de saúde do Ministério de 
Saúde – Brasília – DF. Em um segundo momento, durante o pós-parto imediato, os 
dados antropométricos foram coletados do prontuário hospitalar (HUAB-UFRN). O 
estado nutricional do neonato foi classificado segundo o peso ao nascimento: PN 
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adequado, se ≥ 2.500 g e baixo PN (BPN), se < 2.500 g, independentemente da idade 
gestacional (WHO, 2010). 

A amostra foi analisada de modo descritivo. Primeiramente, foi avaliada a normalidade 
das variáveis numéricas a partir do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov, considerando-
se α > 0,05. Nos casos de distribuição simétrica, os resultados foram expressos em 
média e desvio padrão. Os dados de variáveis categóricas foram apresentados em 
frequências absoluta (n) e relativa (%). 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram analisados os dados de 48 recém-nascidos provenientes do HUAB-UFRN, sendo 
25 (52,1%) do sexo feminino e 23 (47,9%) do sexo masculino. No tocante à maturidade 
do bebê ao nascimento, a maioria (n = 46; 95,8%) era termo (37-42 semanas 
gestacionais) e 4,2% (n = 2) pré-termo, o que se torna relevante tendo em vista que o 
estudo realizado por Rodrigues e Bolsoni-Silva (2011) para avaliar o desempenho de 
lactentes prematuros, viu-se prejuízos no desenvolvimento motor, cognitivo e social. 

Quanto aos dados antropométricos de nascimento, os neonatos apresentaram-se em 
adequação, segundo as médias de PN (3.220 ± 451,0 g), comprimento (47,7 ± 3,44 cm) 
e perímetro cefálico (34,5 ± 1,64 cm). Quando classificado o estado nutricional, a partir 
do PN, foi observada predominância (n = 46; 95,8%) de recém-nascidos em adequado 
estado nutricional antropométrico (≥ 2.500 g). Todavia, foram identificados dois recém-
nascidos (4,2%) com BPN. Para Jeng et al. (2004), o BPN pode resultar de 
intercorrências durante o período gestacional como nutrição insuficiente, presença de 
infecções, e outras complicações, que tem influência direta no crescimento e 
desenvolvimento da criança durante o período intra-uterino. Na presente pesquisa, 
apesar de o estado nutricional adequado ter se apresentado de modo prevalente, a 
presença de neonatos com BPN é um fator que merece atenção, pois de acordo com 
Sarno et al. (2018), o BPN pode se associar positivamente, entre outros, à morte 
neonatal e à morbidades como asma e hipertensão arterial no futuro. Nesse contexto, a 
redução do BPN constitui-se de extrema importância para a Meta de Desenvolvimento 
do Milênio, objetivando diminuir a mortalidade infantil. Entretanto, mais de 50% dos 
infantes nascidos em países em desenvolvimento não são pesados ao nascimento, 
tornando-se um grande desafio quanto à identificação da real incidência global de BPN 
(UNICEF, WHO, 2004). Diante da importância do adequado peso ao nascimento e dos 
impactos relacionados ao BPN em diversas regiões do mundo, a OMS visa como meta 
para 2025, reduzir em 30% o número de infantes com BPN, significando uma diminuição 
de 3% ao ano, entre 2012 e 2025, para reduzir o número de casos de BPN de 20 milhões 
para cerca de 14 milhões (WHO, 2012). 

Desse modo, torna-se importante avaliar o estado nutricional antropométrico de recém-
nascidos, já que este quando realizado no período neonatal ajuda a detectar algumas 
doenças ou a inferir o risco de outras (FALCÃO e BROCK, 2008), todavia, torna-se 
importante também destacar que diversas das intercorrências potencialmente 
associadas como causais ao BPN podem ser detectadas em consultas de pré-natal 
efetivas, na tentativa de se evitar este e outros desfechos gestacionais desfavoráveis 
tanto para a mãe quanto para seu filho, a partir da identificação precoce de problemas 
e do estabelecimento de planos de ação a fim de resolvê-los. 
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Conclusão 
 

Na presente pesquisa a maioria dos neonatos apresentou adequado estado nutricional 
ao nascimento, segundo o PN. Contudo, apesar de numericamente o BPN ter ocorrido 
em um número modesto de casos, torna-se relevante reforçar a preocupação deste fato 
para a saúde infantil, tendo em vista os possíveis prejuízos advindos desta inadequação. 
Diante do exposto, ressalta-se a importância da avaliação antropométrica de neonatos, 
visto que é um instrumento prático e acessível a todos os serviços, visando 
precocemente identificar situações de risco para que sejam tomadas providências na 
busca por melhorar a saúde do infante ou minimizar os prejuízos potencialmente 
relacionados. A perspectiva futura do estudo é que se tenha um maior número amostral 
para que a realidade local possa ser melhor representada. 
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TÍTULO: PRÉ-FRAGILIDADE É ASSOCIADA A RESPOSTA EXAGERADA DA 

PRESSÃO SISTÓLICA AO EXERCÍCIO MODERADO EM IDOSOS HIPERTENSOS: 

UM ESTUDO TRANSVERSAL. 

Resumo 

 

A resposta exagerada da pressão arterial (PA) sistólica ao exercício moderado está 
associada ao aumento do risco de doença cardiovascular (DCV). A pré-fragilidade está 
associada ao maior risco de idosos desenvolverem DCV. Não se sabe se a pré-
fragilidade está associada a uma resposta exagerada da PA sistólica ao teste de 
exercício moderado em idosos hipertensos. Objetivo: Examinar se a pré-fragilidade está 
associada a uma resposta sistólica exagerada da PA ao exercício moderado em idosos 
hipertensos. Métodos: Setenta idosos hipertensos medicados com níveis pressóricos 
controlados e sem histórico prévio de DCV foram incluídos neste estudo transversal. A 
pré-fragilidade foi definida como a presença de 1 ou 2 critérios de Fried. Os participantes 
sem fatores de risco para fragilidade foram definidos como “robustos”. Todos os 
participantes realizaram um teste de exercício moderado de 3 minutos em esteira rolante 
(5 METs). Antes e imediatamente após o teste ergométrico, os participantes tiveram a 
PA medida na posição sentada, utilizando um aparelho oscilométrico (Omron® HEM-
780-E). Resultados: O grupo “pré-frágil” apresentou maior razão de prevalência da 
resposta exagerada da PA sistólica ao exercício em comparação ao grupo “robusto” na 
análise ajustada (RP = 1,55, IC 95% 1,01–2,36, p = 0,043). Conclusão: A pré-fragilidade 
está associada a uma maior prevalência de resposta exagerada da PA sistólica ao 
exercício moderado em idosos hipertensos. 

 
 
Palavras-chave: Pré-Fragilidade. Resposta Exagerada da Pressão Arterial ao Exercício. 

TITLE: Pre-frailty is associated with exaggerated blood pressure response to brief 

moderate exercise in hypertensive older adults: A cross-sectional study 

Abstract 

 

Exaggerated systolic blood pressure (BP) response to moderate exercise is associated 
with increased risk of cardiovascular disease (CVD). Pre-frailty is associated with higher 
risk of older adults developing CVD. It is unknown whether pre-frailty is associated with 
an exaggerated systolic BP response to moderate exercise test in hypertensive older 
adults. Objective: To examine whether pre-frailty is associated with an exaggerated 
systolic BP response to moderate exercise in hypertensive older adults. Methods: 
Seventy medicated hypertensive older adults with controlled BP levels and without 
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previous history of CVD were included in this cross-sectional study. Pre-frailty was 
defined as the presence of 1 or 2 Fried criteria. Participants without risk factors for frailty 
were defined as “robust”. All participants performed a 3- min moderate exercise test on 
a treadmill (5 METs). Before and immediately following the exercise test, the participants 
had their BP measured in a sitting position using an oscillometric device (Omron® HEM-
780-E). Results: The “pre-frail” group showed a higher PR of exaggerated systolic BP 
response to exercise as compared to the “robust” group in adjusted analysis (PR = 1.55, 
95% CI 1.01–2.36, p=0.043). Conclusion: Pre-frailty is associated with a higher 
prevalence of exaggerated systolic BP response to moderate exercise in hypertensive 
older adults. 

 
 
Keywords: Pre-Frailty. Exaggerated Blood Pressure Response to Exercise. 

Introdução 

A fragilidade é uma síndrome geriátrica multifatorial caracterizada pela reserva funcional 
reduzida e capacidade adaptativa de múltiplos sistemas comprometida, que acomete 
cerca de 16,2% dos idoso acima de 65 anos[1], aumentando a predisposição a quedas, 
comprometimento funcional, institucionalização e morte[2,3]. Está associado à 
desregulação neuroendócrina, redução da massa e qualidade muscular, alteração de 
funções hormonais e inflamatórias, comprometimento imunológico, e doenças 
cardiovasculares[4-8]. Adicionalmente, recentes estudos sugerem que a pré-fragilidade, 
um estado intermediário da fragilidade, está associado à inflamação sistêmica[9], rigidez 
arterial[10] e risco aumentado de idosos desenvolverem doença cardiovascular[11]. 

A resposta exagerada da pressão arterial sistólica (PAS) ao exercício é um fator 
preditivo à hipertensão arterial[12], hipertrofia do ventrículo esquerdo[13], aumento de 
mortalidade cardiovascular[14,15]. Os fatores determinantes da resposta exagerada da 
PAS ao exercício ainda não foram completamente esclarecidos, embora há evidência 
que a disfunção endotelial[16], rigidez arterial[17] e inflamação vascular sistêmica[18] 
estão associadas. 

Os estudos utilizam comumente a resposta pressórica de pico, em protocolos de esforço 
físico até a exaustão voluntária, que estão além da demanda metabólica (5 MET’s) das 
atividades de vida diária, além de necessitarem de um ambiente controlado para sua 
realização. A resposta exagerada da PAS ao exercício moderado ainda é pouco 
explorada, embora seja uma medida prática e barata de avaliação[18]. 

É desconhecida na literatura a relação entre o estado de pré-fragilidade e a resposta 
exagerada da PAS ao exercício, ambos se relacionam com a presença de mecanismos 
semelhantes como alterações inflamatórias e rigidez arterial, portanto o objetivo deste 
trabalho é examinar a associação entre o estado de pré-fragilidade e a resposta 
exagerada da pressão sistólica ao exercício moderado em idosos hipertensos. 

 
Metodologia 
 

População 
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Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, desenhado para avaliar a 
associação entre o estado de pré-fragilidade e a resposta exagerada da pressão 
sistólica ao exercício moderado em idosos hipertensos. Os participantes são idosos que 
participaram do estudo CORE (Cardiovascular, Cognitive and Exercise Study in Elderly). 
A divulgação do projeto foi realizada através de rádio, televisão e mídias sociais. Os 
critérios de elegibilidade foram: i) sem histórico de eventos ou doenças cardiovasculares 
(ex: infarto, AVC, doença arterial coronariana, arritmias, doença arterial periférica, etc.); 
ii) Sem limitações osteomioarticulares que impeçam a realização do teste físico; iii) Sem 
descompensações diabetes-relacionadas (ex: glicemia > 250mg/dL) e hipertensão 
(pressão arterial > 160/105 mmHg). O critério de exclusão foi não completar todas as 
avaliações. 

Desenho do estudo 

Setenta idosos hipertensos medicados com níveis controlados de pressão arterial (< 
140/90 mmHg; 72,9% mulheres; idade: 65,1 ± 4,2 anos; percentual de gordura corporal: 
41 ± 7,5%) sem histórico prévio de doença cardiovascular foram incluídos neste estudo. 
Todos os participantes realizaram um teste de esforço físico moderado em esteira à 
intensidade de 5 MET’s com velocidade de 2,7 Km/h e 10% de inclinação durante 3 
minutos de acordo com 1º estágio do protocolo de Bruce. 

Fragilidade 

A definição de fragilidade foi baseada nos critérios de Fried[2], que inclui cinco 
componentes: perda não intencional de peso (≥ 5% no último ano); fraqueza (<18Kg 
para mulheres e <30Kg para homens ajustada por IMC), a força foi avaliada por um 
dinamômetro isométrico hidráulico (JAMAR®, J00105) baixa velocidade de marcha (> 
7s para mulheres e >6s para homens); baixo nível de atividade física (≤600 MET’s/sem) 
de acordo com questionário de Minnesota; exaustão (resposta positiva à duas questões 
auto reportadas do Centro de Escala de Depressão de Estudos Epidemiológicos). A pré-
fragilidade foi definida como a presença de um ou dois critérios de Fried. Participantes 
sem fatores de risco para fragilidade foram classificados como “robustos”. 

Aferição da Pressão Arterial 

A pressão arterial de repouso foi aferida, de acordo com a Diretriz Brasileira de 
Hipertensão arterial[19], após cinco minutos de repouso na posição sentada com o 
braço apoiado ao lado do corpo na altura do coração, através de um aparelho 
oscilométrico automático (Omron®, HEM-780-E), foram realizadas sucessivas medidas 
com 2 minutos de intervalo até que uma diferença menor ou igual à 4 mmHg fosse 
encontrada. A pressão arterial pós-exercício foi aferida imediatamente após o teste na 
posição sentada com o braço apoiado. 

O modelo de regressão de Poisson com variância robusta foi utilizado para determinar 
a razão de prevalência da resposta exagerada da pressão sistólica ao exercício 
moderado (ex: >150mmHg) entre os grupos “pré-frágéis” e “robustos” (referência). As 
análises simples e ajustadas foram calculadas. Apenas as covariáveis associadas ao 
desfecho na análise bivariada com p-valor <0,20 foram incluídas no modelo ajustável. 
Percentual de gordura corporal, colesterol HDL e glicemia de jejum foram incluídas no 
modelo ajustado. 
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Resultados e Discussões 

 

Resultados 

Um total de 54,3% dos participantes foram classificados como “pré-frágéis” e 45,7% 
como “robustos”. A prevalência da resposta exagerada da pressão sistólica ao exercício 
foi 58,9%. No grupo “pré-frágil” a prevalência da resposta exagerada da pressão 
sistólica ao exercício foi de 71,1% (n=27), enquanto no grupo “robusto” foi de 43,8% 
(n=14). O grupo “pré-frágéis” apresentou maior razão de prevalência da resposta 
exagerada da pressão sistólica ao exercício moderado comparado ao grupo “robustos”: 
análise não ajustada (RP = 1,62; 95% IC 1,04-2,53, p = 0,032); análise ajustada (RP = 
1,55; 95% IC 1,01 – 2,36, p=0,043). 

Discussão 

Nosso estudo demonstrou uma associação entre a pré-fragilidade e a resposta 
exagerada da pressão sistólica ao exercício à uma intensidade de 5 MET’s em idosos 
hipertensos. A associação pode ser explicada pela presença de mecanismos comuns, 
idosos pré-frágeis ou responsivos ao exercício encontram-se em um estado inflamatório 
elevado[9,18], e possuem maior rigidez arterial[10,17]. 

O ponto de corte de 150mmHg para a PAS utilizado foi o mesmo de Kokkinos et al[20], 
que identificou como o limiar para hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) em adultos 
de meia idade pré-hipertensos. Schultz et al, associou o mesmo valor à presença de 
hipertensão, independente da medida de repouso, em pacientes adultos[21]. Ambos 
fatores de risco cardiovascular, sensíveis ao teste de esforço moderado, podem estar 
relacionados ao risco cardiovascular aumentado encontrado na população de idosos 
pré-frágeis. 

O exercício à essa intensidade pode ser facilmente alcançado pela maioria das pessoas, 
podendo ser realizado sem a necessidade de cuidados médicos especiais. A baixa 
velocidade de caminhada facilita a aferição da pressão arterial durante a prática do 
exercício[20], sendo uma alternativa simples de avaliação a qual pode indicar a 
necessidade de averiguar a síndrome da fragilidade. 

Por se tratar de um estudo transversal, não é possível estabelecer o fator causal. O 
cálculo amostral não foi realizado, não sendo possível extrapolar os dados para a 
população em geral. A aptidão cardiorrespiratória não foi controlada, não sendo possível 
mensurar seu efeito sobre a pressão arterial ao final do teste físico. 

 
Conclusão 

 
Pré-fragilidade é associada à uma maior prevalência da resposta exagerada da pressão 
sistólica ao exercício moderado em idosos hipertensos. Futuras pesquisas são 
necessárias para melhor identificar a relação causal entre a pré-fragilidade e a resposta 
exagerada, além da magnitude do efeito. 
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Prevalência da resposta exagerada da PAS ao exercício moderado em idosos 
hipertensos pré-frágeis e robustos. 
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Razão de prevalência para resposta exagerada da PAS ao exercício em idosos 
hipertensos pré-frágeis e robustos. 
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TÍTULO: O IMPACTO DO PODER ANTIOXIDANTE DA COENZIMA-Q10 SOBRE A 

RESISTÊNCIA A INSULINA EM MULHERES OBESAS PORTADORAS DA SÍNDROME 

DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS. 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia de origem 
desconhecida e de causa multifatorial, que acomete uma considerável parcela das 
mulheres em idade reprodutiva. Tem como características principais: oligo ou 
anovulação, anormalidades menstruais e o hiperandrogenismo, ocasionando 
manifestações clínicas e/ou bioquímicas. Além disso, as mulheres com SOP, podem 
apresentar dislipidemia, obesidade, resistência à insulina (RI) e intolerância à glicose. A 
síndrome metabólica (SM) é outra condição associada à SOP, sendo assim, a coenzima 
Q10 é uma benzoquinona utilizada no metabolismo glicídico e lipídico, estando 
deficiente em casos de SM, quando não tratada, e na maioria das doenças endócrinas. 
Além disso, a coenzima Q10 desempenha um papel importante na eliminação de 
radicais livres e na inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação 
antioxidante. Metodologia: A população do estudo foi composta por 80 mulheres obesas, 
com idades entre 20 e 40 anos com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram 
divididas em dois grupos: Grupo Caso (obesas com SOP n=40); Grupo Controle (obesas 
sem SOP n =40). Ambos os grupos receberam a coenzima Q10. Resultado: Tendo em 
vista os resultados, o perfil glicêmico permaneceu dentro dos valores de referência, 
entretanto a curva de 120 min apresentou variações em ambos os grupos. Em relação 
ao perfil lipídico os valores estão alterados para mais gerando assim mais chances de 
doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos.Coenzima Q10.Resistência à 

insulina. 

TITLE: THE IMPACT OF COENZYME-Q10 ANTIOXIDATING POWER ON INSULIN 

RESISTANCE IN OBESE WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME 

Abstract 
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrinopathy of unknown origin and 
multifactorial cause, affecting a considerable portion of women of reproductive age. Its 
main characteristics are: oligo or anovulation, menstrual abnormalities and 
hyperandrogenism, causing clinical and / or biochemical manifestations. In addition, 
women with PCOS may have dyslipidemia, obesity, insulin resistance (IR) and glucose 
intolerance. Metabolic syndrome (MS) is another condition associated with PCOS, so 
coenzyme Q10 is a benzoquinone used in glycid and lipid metabolism and is deficient in 
MS when untreated and in most endocrine diseases. In addition, coenzyme Q10 plays 
an important role in free radical elimination and inhibition of lipid and protein oxidation, 
with a powerful antioxidant action. Methodology: The study population consisted of 80 
obese women, aged between 20 and 40 years with and without the diagnosis of PCOS. 
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The patients were divided into two groups: Case Group (obese with PCOS n = 40); 
Control group (obese without PCOS n = 40). Both groups received coenzyme Q10. 
Results: Given the results, the glycemic profile remained within the reference values, 
however the 120 min curve showed variations in both groups. Regarding the lipid profile, 
the values are changed to higher, thus generating more chances of cardiovascular 
diseases. 
 
Keywords: Polycystic ovary syndrome. Coenzyme Q10. Insulin resistance. 

Introdução 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio hiperandrogênica, endócrino, 
de etiologia desconhecida e plurimetabólico, que abrange cerca de 5% a 20% das 
mulheres na fase reprodutiva (WHITAKER et al., 2010; FOROOZANFARD et al., 2017). 
As mulheres com SOP demonstram um perfil metabólico exclusivo, que se apresenta 
frequentemente associado à intolerância a glicose, resistência à insulina (RI), 
hipertensão e dislipidemia, assim possuindo uma maior prevalência de obesidade e 
síndrome metabólica (GLUECK et al.,2003; MARTINS et al., 2007; KANDARAKIS et al., 
2008; MORAN et al., 2015). As mais importantes manifestações clínicas da SOP são 
explicadas, principalmente, pelo hiperandrogenismo, termo utilizado para relatar os 
sinais clínicos e/ou bioquímicos, decorrentes do aumento da ação biológica dos 
andrógenos no organismo (AZZIZ et al., 2009). Sendo assim, a principal causa de 
hiperandrogenismo no sexo feminino é a SOP (LEGRO et al., 2013), que representa 
dois terços das mulheres hiperandrogênicas (AZZIZ et al., 2004). Outra característica 
marcante encontrada nessas mulheres é o hisurtismo que se caracteriza pelo aumento 
da quantidade de pelos na mulher em locais usuais ao homem, como queixo, buço, 
abdome inferior, ao redor de mamilos, entre os seios, glúteos e parte interna das coxas. 
O Consenso de Rotterdam 2003 definiu que a presença de dois dos três critérios 
seguintes é suficiente para o diagnóstico da síndrome: 1. Oligo e/ou anovulação; 2. 
Evidências clínicas ou laboratoriais de hiperandrogenismo e presença de ovários 
policísticos à ultrassonografia. Bem como, devem ser descartadas outras doenças que 
possuam sinais e sintomas semelhantes à SOP (AZZIZ et al 2009). A síndrome também 
é associada à resistência a insulina (RI), hiperinsulinemia, intolerância à glicose, 
dislipidemia e obesidade, que constituem a síndrome metabólica (DOKRAS et al.,2005), 
e a RI tem sido proposta como a causa mais comum das outras anormalidades 
(APRIDONIDZE et al.,2005). No que concerne a importância da descoberta do papel 
central da resistência de insulina na SOP, consideramos as causas das suas 
consequências a longo prazo, como risco aumentado de vários distúrbios, como por 
exemplo: diabetes Mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, disfunção endotelial 
e índice elevado de doença coronariana. Os estudos apontam, que a resistência à 
insulina, desempenha um papel primordial na patogênese pela sinalização da produção 
ovariana de andrógenos (DUNAIF et al.,1999). Tendo em vista os fatores atrelados a 
SOP como hiperinsulinemia, intolerância à glicose e resistência à insulina, sendo esta 
última à causa da hiperglicemia, que por sua vez promove à auto-oxidação da glicose 
formando os produtos finais da glicação avançada (AGEs) e formando-se também, as 
espécies reativas de oxigênio (EROs), a importância do antioxidante coenzima q10. 
Segundo estudos a ingestão de CoQ10 pode melhorar a função da insulina através de 
modulação de receptores de insulina e adiponectina (AMIN et al.,2014). A síndrome 
metabólica (SM) é outra condição associada à SOP, sendo assim, a coenzima Q10 é 
uma benzoquinona utilizada no metabolismo glicídico e lipídico, estando deficiente em 
casos de SM, quando não tratada, e na maioria das doenças endócrinas. Além disso, a 
coenzima Q10 desempenha um papel importante na eliminação de radicais livres e na 
inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação antioxidante. A 
hiperglicemia causada pela resistência à insulina nas mulheres com SOP, promove a 
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auto-oxidação da glicose, formando espécies reativas de oxigênio (EROs) tais como, 
ânion radical superóxido, peróxido de hidrogênio, entre outros. O estresse oxidativo 
gerado pelo excesso de espécies reativas de oxigênio favorece o desenvolvimento de 
complicações, como a aterosclerose, doenças inflamatórias e cardíacas, dislipidemia, 
hipertensão entre outras. 
 
Metodologia 

 
O estudo trata-se de um caso-controle de 12 semanas, com amostra de 80 voluntárias 
com faixa etária entre 20 e 40 anos, constituído por mulheres obesas com SOP e sem 
SOP que procuraram tratamento no ambulatório de ginecologia/endocrinologia da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal- RN. As variáveis consideradas no emparelhamento foram idade e IMC, já 
as características sociodemográficas, de hábitos de vida, empregabilidade, 
características clínicas e escolaridade foram incluídas. Para análise comparativa as 
voluntárias alocadas para o estudo foram divididas em dois grupos: Grupo Caso (obesas 
com SOP n = 40); Grupo Controle (obesas sem SOP n = 40) ambos os grupos 
receberam a coenzima Q10. Quanto à obesidade, a caracterização dos grupos foi 
realizada pelo índice de massa corporal (IMC), de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), sendo o ponto de corte para obesidade o IMC ≥ 30,0 kg/m². Todas as 
participantes deste estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o parecer de número 
3180290. Foram excluídas do estudo as pacientes que apresentaram outras causas 
para o hiperandrogenismo e as irregularidades menstruais que reproduzia o quadro 
clínico da SOP. Causas estas como: hipotireoidismo primário, hiperprolactinemia, 
falência ovariana prematura, grávidas, as que faziam uso de medicamentos contra 
obesidade bem como as diabéticas e as que estavam sob uso de agentes 
sensibilizadores da insulina e/ou realizado tratamento hormonal com uso de 
contraceptivos orais. Foram excluídas também mulheres que estavam fazendo dieta ou 
sendo acompanhados por nutricionistas. Na etapa Inicial do trabalho foram avaliadas as 
variáveis clínicas, antropométricas e laboratoriais das pacientes incluídas no estudo 
antes de receberem suplementação da coenzima Q-10. Na etapa da intervenção foram 
administrados 100mg/dia de coenzima Q10 durante 12 semanas via oral, que foram 
entregues às mulheres dos dois grupos (SOP e controle), duplo-cego, controlado por 
placebo,as voluntárias foram acompanhadas por ligações das pesquisadoras do estudo, 
para sempre lembrar de tomar a cápsula diariamente, estas cápsulas foram 
manipuladas por um laboratório magistral o qual faz colaboração com a pesquisa. Logo 
após as 08 semanas as voluntárias submetidas à intervenção (suplementação) foram 
reavaliadas em todos os parâmetros da etapa inicial (as variáveis clínicas, 
antropométricas e laboratoriais) para avaliar os resultados da suplementação. Foi 
realizada criteriosa avaliação clínica na MEJC para obtenção do diagnóstico da SOP e 
o encaminhamento das pacientes para o Laboratório de Pesquisa Clínica PESQCLIN. 
Após jejum prévio de 12 horas, foram coletadas amostras de sangue periférico para 
determinação das concentrações séricas de glicose de jejum, insulina basal, colesterol 
total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicerídeos. O teste oral de tolerância à glicose 
(TOTG) também foi realizado. Todas as dosagens mencionadas anteriormente foram 
realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos com kits comerciais (Labtest 
Diagnóstica-SA®, São Paulo/SP) no equipamento Labmax Plenno (Labtest®, Lagoa 
Santa/MG). Os níveis de LDL-colesterol foram determinados pela fórmula de 
Friedewald: (colesterol total – [HDL-colesterol+ triglicerídeos /5]) (FRIEDEWALD; LEVY; 
FREDRICKSON, 1972). Estes parâmetros, foram classificados de acordo com as 
recomendações da American Diabetes Association (ADA,2015), e das diretrizes 
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Brasileiras sobre dislipidemias (2013). O diagnóstico da resistência à insulina foi 
realizado por meio dos seguintes métodos indiretos: índice de HOMA-IR, HOMA-β e 
QUICKI. A RI foi considerada efetiva quando os valores de HOMA-IR foram maiores ou 
iguais a 2,71 (LEGRO et al., 1999; CARMINA; LOBO, 2004), e /ou valores de QUICKI 
inferiores a 0,33 de acordo com a distribuição de valores para a população brasileira. 
As análises estatísticas dos resultados foram realizadas pelo software estatístico SPSS 
© 22.0. Foram analisadas todas as voluntárias que tiveram completado o ensaio com 
uma adesão ao tratamento igual ou superior a 75%. As características da população 
analisável foram descritas por estatísticas sumárias (média e desvio padrão, ou 
frequência relativa e absoluta, conforme apropriado). Também foram aplicados testes 
não paramétricos para amostras pareadas U de Mann-Whitney para avaliar as 
diferenças significativas entre as variáveis nos dois grupos Caso (SOP) e Controle. O 
teste do Qui-quadrado foi realizado para avaliar a associação entre as variáveis do 
estudo e o diagnóstico. Os testes foram considerados estatisticamente significativos em 
p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos na pesquisa foram de 80 mulheres obesas, sendo 40 do grupo 
caso e 40 do grupo controle. Essas voluntárias passaram pela etapa de suplementação 
e coleta, além de responderem a um questionário sócio-demográfico, para que assim 
pudesse ser traçado um perfil dessas mulheres do estudo. A média de idade foi de 26 
anos para o grupo caso e de 31 para o controle, o que corrobora com os demais estudos 
da SOP, em que as mulheres apresentam idade fértil. A média do peso de 88,23± 10,74 
e o IMC de 33,39± 2,74 para o caso e de 96,10 ± 14,42 para o controle onde a obesidade 
é uma doença multifatorial que se manifesta por excesso de gordura corporal, nas 
mulheres com SOP apresentam, principalmente, a obesidade central, que exerce um 
papel crucial na manutenção e amplificação das anormalidades clínicas e bioquímicas 
associadas à doença (PASQUALI et al., 2011; GHADIMI et al., 2014). A menarca dessas 
voluntárias foi por volta de 12 anos, e observa-se as variantes predominantes, que a 
maioria das voluntárias é casada, possui ensino médio completo, boa parte está 
empregada, com renda familiar em média de 1 a 3 salários mínimos, residência alugada, 
possuindo um grau leve de hisurtismo e até agora a maioria é infértil (grupo caso). 
Estudos mostram que a infertilidade em mulheres com SOP chega a ser 
aproximadamente de até 70%, corroborando com nosso estudo, e podendo assim ser 
mais um agente estressor para a qualidade de vida dessas mulheres (MOREIRA, et al., 
2013). Já o grupo controle a maioria é fértil.Em relação ao perfil glicêmico as voluntárias 
do grupo caso tiveram as médias e o desvio padrão de glicose em jejum de 97,1 ± 18,4 
respectivamente e o grupo controle apresentou 97,6 ± 12,6 de média e desvio padrão 
respectivamente. Já os valores das médias e desvio padrão da glicose 120 minutos 
foram de 138,4 ± 35,5 para o grupo caso e 131,8 ± 39,4 para o grupo controle, 
respectivamente, esses valores mantiveram-se dentro dos valores de referência 
estabelecidos pela sociedade brasileira de diabetes. Contudo, os valores das variáveis 
mostra que 28,5% (caso) / 44% (controle) das voluntárias estão com valores acima do 
normal e que 53,5% (caso) / 40% (controle) têm valores aumentados para a glicose de 
120 minutos, confirmando estudos de Legro e colaboradores (2005) que nos mostra 
informações semelhantes onde a glicose está aumentadas nas mulheres com SOP. 
Esse quadro de hiperglicemia traz risco para a resistência insulínica na SOP, o que é 
uma manifestação clínica comum nessa síndrome conforme literatura. Estudos de 
outros autores mostram que a RI e a hiperinsulinemia compensatória podem ocorrer na 
SOP independente da obesidade associada (GONZALEZ et al.,2005; LEGRO et 
al.,2004; CARMINA et al.,2004). Do ponto de vista fisiológico e clínico, os lipídios 
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biologicamente mais relevantes são os fosfolípides, o colesterol, os triglicérides e os 
ácidos graxos. Para as análises bioquímicas os mais interessantes para traçar o perfil 
lipídico das voluntárias em questão são: colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL 
e o triglicerídeo. Essas dosagens foram realizadas a fim de buscar possíveis alterações 
e fazer correlações com a SOP. Onde foram encontrados os seguintes valores de 
médias e desvios padrão do grupo caso de colesterol total, HDL-CO, LDL-CO e 
triglicerídeos respectivamente: 183,1 ± 35,5; 40 ± 7,1; 116,4 ± 29,7; 153,1 ± 87,1. E os 
valores de médias e desvio padrão de colesterol total, HDL-CO, LDL-CO e triglicerídeos 
do grupo controle foram de respectivamente: 195,5 ± 34,8; 41,4 ± 11,4; 130,8 ± 29,5; 
136,4 ± 68,4. Com esses resultados foi possível observar que o colesterol total das 
pacientes com SOP manteve-se nos valores de referência estabelecidos pela sociedade 
brasileira de Cardiologia (2017). No entanto os valores para o grupo controle estão 
acima do de referência. Para o colesterol HDL ambos os grupos estão dentro dos 
valores, mas já para o colesterol LDL o grupo caso assim como o controle está alterado 
para mais. No caso do parâmetro do triglicerídeo o quadro se inverte onde o grupo caso 
esta alterado e o controle dentro dos valores de referência. Já em relação as variáveis 
dos mesmos resultados é interessante observar que 32% (caso) / 48% (controle) estão 
com valores acima do normal para o colesterol total e que 42,8% (caso) / 48% (controle) 
têm valores diminuídos para colesterol HDL que deveria ser altos, confirmando estudos 
de Wild e colaboradores (2010) que nos mostra informações semelhantes onde o perfil 
lipídico está alterado nas mulheres com SOP. Vale salientar que mesmo estes valores 
estando dentro dos valores de referência a RI está presente em 23 voluntárias do grupo 
caso (média de 4,3 HOMAR-IR) e 22 do grupo controle (média de 3,7 HOMAR-IR). Um 
estudo anterior mostrou que as mulheres com SOP e tolerância à glicose normal tiveram 
maior RI do que controles (LI et al., 2012), quando a secreção de insulina se torna 
inadequada em resposta à essa resistência, a tolerância à glicose diminui e o DM2 se 
desenvolvem (MANCO et al., 2014). Diante destes fatos as mulheres com SOP 
apresentaram maior estimulação pancreática de insulina tendo a função das células β 
aumentada (204,2±98,5 HOMAR- β) de forma compensatória para manter a 
homeostase normal da glicose (DUNAIF et al., 1987), esta homeostase normal é 
mantida enquanto este mecanismo estiver operando,ou, até haver a exaustão das 
celulas β se instalando assim um quadro de DM2 (PORTE et al., 1991). 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que o perfil sócio-demográfico das 
voluntárias manteve-se similar se compararmos com estudos anteriores da SOP. Tendo 
em vista os resultados, verifica-se que o perfil glicêmico permaneceu dentro dos valores 
de referência, no entanto, na curva de 120 min apresentou variações em ambos os 
grupos, em alguns casos ficando acima dos níveis aceitáveis pela ADA (Associação 
Americana de Diabetes). Apesar da grande maioria não ser diabética, essa condição 
agrava mais ainda seu quadro glicêmico. Já em relação ao perfil lipídico os valores estão 
alterados para mais gerando assim mais chances de doenças cardiometabólicas. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de habilidades narrativas e de fluência em pré-escolares com 

desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Introdução: Devido à complexidade do processo de aquisição da linguagem, é 
importante avaliar todos os componentes. Entre eles, a narrativa e a fluência. Todavia, 
dentre os instrumentos padronizados para avaliação da linguagem, não há valores de 
referência para a população do Nordeste. Objetivo: descrever o perfil de fluência de fala 
e o desenvolvimento das habilidades narrativas em crianças potiguares. Método: O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob nº CAAE 87485518.0.0000.5292. 
Participaram 15 crianças entre 4 e 6 anos de idade. Os procedimentos realizados foram: 
tarefa de Fluência do ABFW, e o livro “Frog, where are you?”. Resultados: A mediana 
das sílabas por minuto foi 151,9 e das palavras por minuto 89,6. Com relação a 
ocorrência de disfluências comuns a mediana foi de 14 enquanto que as disfluências 
gagas foi 1. Houve predominância da hesitação (média 4,5) dentre as disfluência 
comuns ao passo que nas disfluências gagas, foi a repetição de sílabas (média 0,8). 
Com relação a narrativa, o tipo casual (53,3) foi predominante, além do total de palavras 
com mediana 151 e palavras diferentes com 65. Conclusão: O perfil da fluência de fala 
apresenta mais disfluências comuns que gagas, com maior ocorrência da hesitação 
(comum) e da repetição de sílabas (gaga). Na narrativa os sujeitos apresentaram 2 
vezes mais palavras que o total de palavras diferentes e predomínio de narrativa casual. 
Não houve relação estatística entre o perfil da fluência e o tipo de narrativa. 
 
Palavras-chave: DesenvolvimentoDaLinguagem.Fluência.HabilidadeNarrativa 

TITLE: DEVELOPMENT OF NARRATIVE SKILLS AND FLUENCE IN TYPICAL 

DEVELOPMENT CHILDREN BORN IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Introduction: Due to the complexity of the language acquisition process, it is important to 
evaluate all components. However, among the standardized instruments for language 
assessment, there are no reference values for the Northeast population. Objective: To 
describe the speech fluency profile and the development of narrative skills in Potiguar 
children. Method: The study was approved by the Ethics Committee under CAAE No. 
87485518.0.0000.5292. Fifteen children between 4 and 6 years old participated. The 
procedures performed were: ABFW Fluency task, and the book “Frog, where are you?”. 
Results: The median of syllables per minute was 151.9 and of words per minute 89.6. 
Regarding the occurrence of common disfluencies the median was 14 while the 
stuttering disfluencies was 1. There was a predominance of hesitation (average 4.5) 
among the common disfluencies whereas in stuttering disfluencies it was the repetition 
of syllables (average 0, 8). Regarding narrative, the casual type (53.3) was predominant, 
in addition to the total of words with median 151 and different words with 65. Conclusion: 
The speech fluency profile presents more common disfluencies than stutterers, with a 
higher occurrence of hesitation. (common) and syllable repetition (gaga). In the narrative 
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the subjects presented 2 times more words than the total of different words and 
predominance of casual narrative. There was no statistical relationship between the 
fluency profile and the narrative type. 
 
Keywords: LanguageDevelopment.Fluency.NarrativeSkill 

Introdução 
O desenvolvimento da linguagem é crucial para que a criança se desenvolva de forma 
equilibrada, propiciando a construção da própria identidade e a interação social 
(MOUSINHO et al., 2008) São os primeiros anos de vida da criança os mais importantes 
para o desenvolvimento das habilidades linguísticas (FRIEDERICI, 2006). 

Contudo, o desenvolvimento da linguagem não se baseia apenas a aquisição de uma 
língua, mas está intrinsecamente associado à cognição, à interação social e às 
habilidades motoras como um todo. (KUHL, 2010, PAPALIA e FELDMAN, 2013). 

Logo, a linguagem engloba diversas áreas essenciais para um bom desempenho 
comunicativo, sendo de grande importância avaliar todos os seus componentes 
linguísticos. Entre eles, a narrativa e a fluência aqui apresentados. 

Para a elaboração da narrativa faz-se necessário a integração das habilidades motoras, 
cognitivas e linguísticas, além de experiências vivenciadas no contexto familiar, sendo 
essencial para o processo de aprendizagem. No início do desenvolvimento das 
habilidades narrativas, as crianças apresentam diferentes desempenhos de acordo com 
a idade, o ambiente e o aprimoramento linguístico (BENTO e BEFI-LOPES, 2010; 
GANTHOUS, ROSSI e GIACHETI, 2013; SILVA, FERREIRA e QUEIROGA, 2014). 

A fala, sendo uma das habilidades linguísticas, configura-se por diversos elementos, 
dentre eles, a fluência que exige controle motor crucial para o desenvolvimento 
adequado do padrão de fala (ANDRADE et al., 2004; SCHIRMER, FONTOURA e 
NUNES, 2004). 

Alterações na fluência de fala podem consistir em um transtorno conhecido como 
gagueira, podendo manifestar-se ainda na infância durante o desenvolvimento da 
linguagem, devido ao complexo processo de aquisição. (MARTINS, 2011; MOUSINHO 
et al., 2008; ANDRADE, 2006). As alterações ou dificuldades na elaboração da narrativa 
podem prejudicar o desenvolvimento da linguagem escrita, portanto, é fundamental que 
a avaliação da linguagem de crianças ocorra em idades precoces, possibilitando a 
detecção de possíveis alterações e permitindo uma intervenção adequada. 

Entretanto, no Brasil ainda há poucos instrumentos padronizados para avaliar a 
linguagem e, dentre os poucos, não há valores de referência para a população brasileira 
da região nordeste (GONÇALVES GURGEL et al., 2014; LINDAU et al., 2015; SILVA, 
LINDAU e GIACHETI, 2017). O estudo teve como objetivo descrever o perfil de fluência 
de fala e o desenvolvimento das habilidades narrativas em crianças nascidas no Rio 
Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN nº 
2.631.15). Todos os responsáveis pelos sujeitos da pesquisa concordaram e assinaram 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e todas as crianças registraram 
o aceite no Termo de Assentimento. 

Participantes 

A pesquisa é de tipo quantitativo e transversal com a seleção dos participantes por 
amostra de conveniência, composto por 15 crianças de ambos os sexos com faixa etária 
entre 4 anos e 6 anos e 11 meses. A média de idade foi de 62,5 meses, com desvio-
padrão de 7,65 meses. 

A coleta foi realizada no Núcleo de Educação da Infância – NEI/UFRN na cidade de 
Natal-RN e os critérios de exclusão foram: transtornos do desenvolvimento da 
linguagem; alterações sensoriais, motoras e/ou neuropsicológicas; não ser falante do 
Português Brasileiro como língua nativa; não estar devidamente matriculados na 
instituição NEI; ou qualquer outra alteração que possa afetar a aquisição e o 
desenvolvimento da linguagem. 

Instrumentos 

A bateria de avaliação da linguagem foi composta por testes de vocabulário, fonologia, 
memória de curto prazo fonológica, fluência e narrativa. Para responder ao objetivo 
deste estudo consideramos apenas o desempenho nas duas últimas, sendo que sua 
coleta teve duração de aproximadamente 15 minutos, com gravação das amostras para 
posterior análise. 

Foram aplicadas a tarefa de fluência de fala (Andrade et al., 2004) e a tarefa de narrativa 
com o livro “Frog, where are you? de Mercer Mayer. Ambas as tarefas avaliam a fala 
espontânea eliciada a partir da apresentação de uma figura estática (no caso da 
fluência) ou de uma sequência de imagens relacionadas entre si (no caso da narrativa). 

Após a coleta, as gravações foram transcritas e o desempenho foi analisado de acordo 
com parâmetros específicos. A amostra da fluência de fala foi composta por 200 sílabas 
fluentes e a partir delas foram considerados o tempo de duração (em segundos), o total 
de palavras, a velocidade de fala (em palavras e sílabas por minuto), a porcentagem de 
descontinuidade de fala e a porcentagem da amostra com disfluências gagas. 

A amostra de fala obtida a partir das 25 cenas em preto e branco e sem escrita do livro, 
sendo considerada toda a produção espontânea da criança. A partir dessa amostra 
foram considerados o número total de palavras, o número de palavras diferentes e o 
tipo de narrativa. O tipo de narrativa foi classificado de acordo com suas características 
predominantes em descritivo (ausência de elementos conectivos que estabelecessem 
uma relação sequencial entre as cenas), causal (estabelecidas relações causais entre 
as cenas) ou intencional (emprego de interjeições ou expressões não linguísticas que 
expressavam desejo ou sentimento da personagem, expressão de estados mentais das 
personagens ou quando a fala da personagem foi narrada na forma de discurso direto), 
conforme Bento e Befi-Lopes, 2010. 
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Para garantir a fidedignidade dos dados, duas pesquisadoras realizaram a transcrição 
e análise das amostras de forma independente, e uma terceira pesquisadora fez a 
conciliação dos dados. 

Análise dos dados 

O tratamento estatístico foi realizado no software SPSS versão 21. A distribuição dos 
dados não respeitava a normalidade, portanto para a análise descritiva das variáveis 
numéricas foi utilizada a mediana e o intervalo interquartil, enquanto para as variáveis 
categóricas foi utilizada a distribuição de frequência. A análise inferencial foi realizada 
pela ANOVA de Friedman e as comparações por pares pelo teste de Dunn nos campos 
semânticos. O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para investigar a 
relação entre o DVU e o uso de palavras nas narrativas. O nível de significância adotado 
foi de 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 
O perfil da fluência de fala pode ser observado no Gráfico 1, sendo possível notar que 
a velocidade de fala em sílabas por minuto é cerca de 60% maior que de palavras por 
minuto, e que a ocorrência de disfluências comuns é nitidamente maior que de 
disfluências gagas. 
 
A hesitação foi a disfluência comum maior média de ocorrência nesta amostra, sendo 
seguida pela repetição de palavra e pela interjeição. Ao passo que dentre as disfluências 
gagas, a repetição de sílabas teve maior média, seguida pela pausa (Tabela 1). 
 
Na narrativa os sujeitos tiveram mediana de 151 palavras com 65 palavras diferentes e 
predomínio do tipo de narrativa causal (Gráficos 1 e 2). 
 
Ao comparar o desempenho dos sujeitos em cada aspecto do perfil da fluência de 
acordo com o tipo de narrativa produzido, não houve diferença estatística para nenhum 
dos parâmetros (Tabela 2). 
 
Conclusão 

 
Nesta amostra de crianças nascidas no Rio Grande do Norte o perfil da fluência de fala 
teve maior ocorrência de hesitação dentre as disfluências comuns e de repetição de 
sílabas dentre as disfluências gagas, com ocorrência de disfluências comuns 
nitidamente maior que de disfluências gagas. A velocidade de fala em sílabas por minuto 
foi cerca de 60% maior que de palavras por minuto. 

Na narrativa os sujeitos produziram cerca de 2 vezes mais palavras do que o total de 
palavras diferentes e houve predomínio de narrativa causal. Por fim, não houve relação 
estatística entre o perfil da fluência e o tipo de narrativa. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1. Desempenho no perfil da fluência e na narrativa. 

 

 

Tabela 1. Ocorrência de cada tipo de disfluência. 
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Gráfico 2. Classificação do tipo de narrativa. 

 

 

Tabela 2. Comparação do perfil da fluência por tipo de narrativa. 
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TÍTULO: Avaliação da estabilidade física, química e biológica de plasmídeos com 

potencial biotecnológico. 

Resumo 

Os plasmídeos (pDNA) apresentam grande potencial biotecnológico, principalmente 
como vetores em terapias gênicas. No entanto, a baixa estabilidade do pDNA vem 
tornando difícil seu uso terapêutico, essa instabilidade é causada essencialmente pelo 
armazenamento por longos períodos de tempo, altas temperaturas e sua 
susceptibilidade à ação das nucleases. Além disso, seu processo de purificação e 
produção, são caros, quando realizados com kit comerciais e nem sempre apresentam 
um bom rendimento. Dessa forma, experimentos que possam avaliar a estabilidade do 
pDNA e otimizar o processo de purificação, são de grande importância. O trabalho tem 
como objetivo a avaliação e otimização do método purificação, assim como avaliação 
da estabilidade de diferentes pDNAs quando submetidos à diferentes condições físicas, 
biológicas e químicas, tais como temperatura e tempo de acondicionamento, presença 
e concentração de nucleases, e os efeitos dessas condições sobre a isoforma super-
enrolada, forma que garante a função biológica dos pDNAs. Na primeira etapa do 
projeto, foram realizados experimentos com intuito de avaliar o processo de purificação 
utilizado no laboratório, otimizar os kits comerciais já adquiridos e desenvolver um kit 
caseiro para purificar pDNA. O kit caseiro desenvolvido apresentou um bom 
desempenho, entretanto, ainda é necessário fazer ajustes, para assim, aumentar o 
rendimento do plasmídeo final. Para otimizar este processo foi feito uma combinação do 
kit comercial da Zymo. 
 
Palavras-chave: Plasmídeo, Purificação, Estabilidade e Nucleases 

TITLE: Physical, chemical and biological stability evaluation of biotechnological potential 

plasmids 

Abstract 
 

Plasmids (pDNA) have great biotechnological potential, mainly as vectors in gene 
therapies. However, the low stability of pDNA has been making its therapeutic use 
difficult, this instability is essentially caused by long term storage, high temperatures and 
its susceptibility to nuclease action. Moreover, their purification process and production 
are expensive when performed with commercial kits and do not always have a good 
yield. Thus, experiments that can evaluate pDNA stability and optimize the purification 
process are of great importance. The objective of this work is the evaluation and 
optimization of the purification method, as well as the stability evaluation of different 
pDNAs when subjected to different physical, biological and chemical conditions, such as 
temperature and time of conditioning, presence and concentration of nucleases, and the 
effects of these. conditions on the supercoiled isoform, a form that guarantees the 
biological function of pDNAs. In the first stage of the project, experiments were carried 
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out to evaluate the purification process used in the laboratory, to optimize the commercial 
kits already purchased and to develop a homemade kit to purify pDNA. The developed 
home kit performed well, however, it is still necessary to make adjustments to increase 
the yield of the final plasmid. To optimize this process a combination of the commercial 
kit from Zymo was made. 

 
 
Keywords: Plasmid, Purification, Stability and Nucleases 

Introdução 

Os plasmídeos (pDNA) são moléculas de DNA circulares de dupla fita, 
extracromossomais, que possuem a capacidade de replicar-se autonomamente. Estão 
presentes em diversos reinos, tais como, Fungi, Bactéria, e Archea, entretanto, os mais 
estudados são os pertencentes ao reino Bactéria (BARRETO et al., 2014). 

Os pDNA são covalentemente fechados, apresentando-se sob uma forma circular. 
Todavia, essa molécula pode assumir diversas conformações, que acabam atuando 
diretamente sob sua estabilidade. Dentre elas, tem-se a isoforma super-enrolada, que 
é a forma mais compactada, a qual pode ser pouco enrolada ou superenrolada em torno 
do eixo da hélice (PRAZERES e FERREIRA, 2004). Devido ao seu menor tamanho, 
esta conformação torna-se a mais estável, logo, a de maior interesse científico e 
tecnológico. 

A partir desta isoforma outras vão surgindo, como a circular aberta, que não possui 
nenhum grau de compactação ou enrolamento, ostentando assim uma estrutura 
relaxada. Além disso, há a possibilidade de ocorrer um rompimento nas cadeias da 
dupla hélice do pDNA, dando origem aoque se conhece como isoforma linear. (MONTE, 
2017). 

Ademais, outro processo que o plasmídeo pode sofrer é a desnaturação, quando as 
pontes de hidrogênio se quebram, separando as duas cadeias de pDNA. Esse efeito 
pode ocorrer por meio do aumento da temperatura de armazenamento, pela ação das 
nucleases presentes no sangue. (PRAZERES et al., 2001) 

A metodologia utilizada para visualizar as três isoformas possíveis de um único 
plasmídeo, é a eletroforese em gel de agarose. Nesta, a conformação super-enrolada 
irá aparecer mais abaixo no gel, por possuir uma estrutura menor e mais compacta ela 
acaba migrando mais, em seguida, pode-se ver no gel a banda referente à circular 
aberta e, por último, a linear, que por decorrência de sua estrutura mais relaxada acaba 
ficando mais próxima do local de aplicação do gel (LIMA, 2008). 

Os plasmídeos possuem aplicações terapêuticas relacionadas principalmente a 
resistência bacteriana à medicamentos antimicrobianos, e à tratamentos baseados em 
DNA, como é o caso da terapia gênica e das vacinas de DNA. (BARRETO et al.,2014). 

A terapia gênica fundamenta-se no uso de ácidos nucléicos para prevenção e 
tratamento de doenças, seja substituindo ou regulando genes. (HARDEE et al., 2017). 
A ideia deste tipo de terapia foi concebida por Joshua Lederberg no ano de 1963, porém, 
foi apenas nos anos 80, que a pesquisa na área da genética humana começou a se 
propagar. (FRIEDMANN; ROBLIN, 1972; FRIEDMANN, 1992). 
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Já nas vacinas de DNA, os plasmídeos são usados para codificação de proteínas, 
através da introdução in vivo, de genes que possuem essa capacidade. Assim como os 
plasmídeos, também são utilizados vetores virais, onde ambos desempenham uma 
função de “sistema de transporte”, entregando e expressando o antígeno alvo. Dessa 
maneira, há a geração da resposta imune celular e humoral contra inúmeros agentes 
infecciosos e doenças genéticas, autoimunes e multifatoriais. (KUMAR et al., 2013; 
NASCIMENTO; LEITE, 2012; BEHZADI et al., 2016). 

Uns dos pontos positivos das vacinas de DNA é a sua segurança e eficiência, onde 
apresentam um grande potencial terapêutico e/ou profilático, com menosriscos 
geralmente vinculados a outros tipos de vacinas, como as vivas atenuadas, que 
possuemrisco de reversão para virulência. Ademais, este tipo de vacina possui uma 
produção rentável, seu tempo de vida é mais longo e são bem toleradas, mostrando que 
representam um método promissor no tocante à proteção de humanos e animais, de 
diversas doenças (BEHZADI et al., 2016). 

 
Metodologia 

 

1.Células bacterianas – E. coli DH5-α: 

E. coli DH5-α, são células bacterianas geneticamente alteradas para os genes endA1 e 
recA. Essas mutações garantem taxas de replicação e transferência de plasmídeos mais 
elevadas e eliminam a recombinação homóloga e com isso garantem uma inserção mais 
estável. As células E. coli DH5-α foram obtidas comercialmente (Novagen – UK). Um 
estoque E. coli DH5-α foi produzido e as bactérias mantidas em glicerol a 30% (v/v) e 
armazenadas a -80C até o momento da utilização. 

2.Plasmídeos: 

Para este trabalho, foram utilizados inicialmente os plasmídeos comerciais pVAX1, 
pVAX1LacZ com tamanhos de 3,0 kb e 6,0 kb respectivamente, e posteriormente o 
nTSApVAX-1, para assim haver uma clara comparação de tamanhos. Os plasmídeos 
pVAX1 e pVAX1LacZ, foram adquiridos comercialmente através da Invitrogen (EUA). 

3.Produção de células competentes E. coli DH5-α: 

Células competentes E. coli DH5-α foram preparadas segundo o protocolo descrito a 
seguir. As células foram cultivadas em meio Luria Broth (LB) a 37ºC sob agitação 
constante. Durante o início da fase exponencial de crescimento (densidade óptica entre 
0,5 a 0,8, em comprimento de onda de 600 nm), as células se concentraram por 
centrifugação (6.000 rpm durante 10 minutos), seu sobrenadante foi descartado e o 
pellet posteriormente suspenso em 0,1 volume de meio TSS (10 mL de LB 40g/L, 1 mL 
de DMSO, 1 mL de MgCl2 1M, 2g de PEG, qsp 20 mL, pH 6.5). A seguir, as células em 
meio TSS foram fracionadas e conservadas a -80ºC até o momento da utilização. 

4. Transformação de células bacterianas E. coli DH5-α: 

Para a transformação de células E. coli DH5-α foram utilizados 100 μL de células 
competentes preparadas de acordo com o protocolo descrito. À suspensão celular foi 
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adicionado, em condições de assepsia, 100 ng de cada plasmídeo trabalhado (pVAX1, 
pVAX1LacZ e nTSApVAX1). Posteriormente as células foram submetidas ao tratamento 
com choque térmico constituído de 30 minutos no gelo, 1 minuto a 42º C e por último, 
mais 2 minutos no gelo. Após o choque térmico, foi adicionado 1,0 mL de meio LB estéril 
em cada tubo que posteriormente foi incubado a 37ºC por 40 minutos. Após esta fase, 
as células foram concentradas por centrifugação (5.000 rpm por 10 minutos) e o 
sobrenadante descartado. O pellet das células foi ressuspendido no seu volume residual 
e cultivado em placas de Petri contendo meio LB/Agar/Canamicina, em seguida 
cultivadas à 37ºC, overnight (aproximadamente 18 horas). 

5. Produção e purificação dos plasmídeos: 

Bactérias E. coli DH5-alfa transformadas com os plasmídeos de interesse (pVAX1, 
pVAX1LacZ e nTSApVAX-1), e selecionadas em Canamicina, foram expandidas a 37ºC 
(overnight – agitação constante) em meio LB/Canamicina. Após esse período, os 
plasmídeos de interesse passaram pelo processo de purificação através do método de 
lise alcalina.A seguir a incubação, a suspensão de células foi centrifugada por 5 minutos, 
10.000 rpm. As células peletizadas foram ressuspensas em 250 μL da solução de 
ressuspensão e então foram transferidas para um tubo de microcentrífuga. Em seguida 
adicionou-se 250 μL da solução de lise, homogeneizou-se o precipitado até a solução 
se tornar viscosa e ligeiramente transparente e deixou o tubo em repouso em média 2 
minutos, logo após foi adicionado 350 μL da solução de neutralização seguida de 
homogeneização por inversão dos tubos, posteriormente houve nova centrifugação dos 
tubos por 5 minutos, à 10.000 rpm. Depois de centrifugado, o sobrenadante foi 
transferido para uma coluna de centrifugação para poder ser realizada uma nova 
centrifugação de 1 minuto, à 10.000 rpm. Adiante, a coluna de centrifugação foi lavada 
adicionando 500 μL da solução de lavagem, a coluna de centrifuga foi transferida para 
um novo tubo de microcentrífuga e 50 μL do tampão de eluição foi adicionado para eluir 
o pDNA. Ao final do processo os plasmídeos foram armazenados a -20 °C. 

6. Quantificação de plasmídeos por espectrofotômetro - NanoDrop®: 

Para quantificação dos três DNAs plasmidiais trabalhados, foi utilizado o NanoDrop™ 
One/OneC Microvolume, da Thermo Fisher Scientific. U, um espectrofotômetro 
microvolume, UV-Vis, compacto, que fornece a concentração do pDNA em ng/µl. Para 
leitura o aparelho foi ajustado para 20nm e foram ultilizados 2µl de cada plasmídeo 
purificado e 2µl de água Milli-Q, como branco. 

7. Degradação enzimática in vitro: Plasmídeos incubados em variáveis de concentração 
do soro e temperatura 

Para avaliar o perfil de degradação enzimática dos plasmídeos, estes foram submetidos 
à um protocolo padronizado pelo nosso laboratório e elucidado pelo grupo de pesquisa. 
O objetivo da análise é mensurar a ação das nucleases presentes no soro humano 
frente aos plasmídeos. Para isso, amostras de soro humano foram obtidas através da 
punção venosa de sangue total, mantido em banho-maria a 37 °C durante 30 minutos e 
centrifugado por 5 minutos a 3500 rpm a 25 °C para separação dos elementos 
sanguíneos. O soro foi extraído, fracionado e armazenado a -20 °C até o momento da 
utilização. Cerca de 500 ng de cada plasmídeo foi adicionado a 10 μL da diluição seriada 
do soro e incubadas por 30 minutos à 37 °C ao final do tempo, a integridade da isoforma 
super-enrolada dos plasmídeos foi analisada através de eletroforese em gel de agarose 
1 % (m/v). 
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8. Análise das isoformas de plasmídeos por eletroforese em agarose: 

As isoformas dos diferentes plasmídeos (pVAX1 e pVAX1LacZ) serão analisadas em 
gel de agarose 1% (m/v), utilizando um marcador de peso molecular de 1kb como 
referência (GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ThermoScientific - USA), com diferentes 
volumes de amostras, em voltagens variadas de acordo com o experimento. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na primeira etapa do projeto, células E.coliDH5-α foram utilizadas para a produção dos 
pDNA de interesse (pVAX1, pVAX1LacZ, MSPpVAX1). O método de transformação 
bacteriana por choque térmico foi adequado, uma vez que foi possível purificar as 
preparações dos diferentes pDNA. 

Após a purificação do DNA plasmidial, a análise de suas isoformas foi feita através de 
eletroforese em gel de agarose 1%, em presença de um marcador molecular. As 
moléculas de DNA possuem carga negativa devido à presença de grupos fosfato na sua 
constituição e, por isso, vão migrar em direção ao polo positivo do sistema eletroforético. 
Esta migração ocorre, pois, o gel de agarose é constituído por uma complexa rede de 
poros que permite a passagem das moléculas de DNA. Logo, os plasmídeos de menor 
tamanho vão migrar mais depressa, ficando mais próximos do polo positivo. 

Os experimentos iniciais começaram fundamentados na necessidade de otimizar o kit 
comercial da Bioline, utilizado no dado momento pelo grupo. Para isso, foi feita uma 
purificação a partir de um pellet deE.coliDH5-α transformada com plasmídeos, essa 
purificação consistia em usar o P1 (solução de resuspensão) desenvolvido no 
laboratório e as demais soluções do próprio kit da Bioline. No final do processo foram 
eluidos 50µl de plasmídeo pVAX1 e pVAX1LacZ, e suas conformações foram 
analisadas a partir da eletroforese em gel de agarose, como descrito na metodologia. 

Após a revelação do gel, foi perceptível observar que o P1 foi eficiente, porém, não foi 
capaz de retirar o RNA contido na amostra, o que pode ser explicado pela ausência de 
RNAse na solução, que por sua vez é encontrada no P1 comercial da Bioline. Esses 
resultados podem ser observados na Figura 1, onde o poço 1 contém o marcador 
molecular, já o poço 2 e 3 possuem amostras de pVAX1 e pVAX1LacZ, 
respectivamente. 

Tendo em vista o resultado satisfatório do P1, o próximo passo foi utilizar na miniprep 
todas as soluções (P1, P2, P3) desenvolvidas no laboratório. Como no experimento 
anterior, foram purificados os plasmídeos pVAX1 e pVAX1LacZ, e estes aplicados no 
gel de agarose. Neste, aplicou-se o marcador molecular no poço 1, nos poços 2 e 3 
amostras de pVAX1 e pVAX1LacZ, respectivamente, do primeiro experimento e nos 
poços 4 e 5 amostras pVAX1 e pVAX1LacZ purificados sob as mesmas condições dos 
pDNAs dos poços 2 e 3, e nos poços 6 e 7 amostras de plasmídeos pVAX1 e 
pVAX1LacZ purificados com o kit caseiro. 

Ao observar a Figura 2, é percebível que a presença de RNA persiste em todas as 
bandas e que as amostras de pDNAs contidas nos poços 6 e 7, referentes as purificadas 
com o kit caseiro, possuem bandas esmaecidas, determinando baixa concentração de 
plasmídeo. 
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Afim de conseguir justificar a baixa concentração de pDNA nessas amostras, foram 
feitos experimentos que consistem na purificação pVAX1 e pVAX1LacZ usando as 
soluções da Bioline e as caseiras em diferentes conformações. Primeiramente foi 
realizada uma miniprep utilizando apenas o P1 do laboratório e o P2 e P3 comercias, 
em seguida outra miniprep, onde usou-se o P1 e P2 do laboratório e apenas o P3 da 
Bioline. 

Tendo em mãos os plasmídeos purificados, estes foram analisados a partir de 
eletroforese em gel de agarose. O primeiro gel foi feito apenas com as amostras de 
pVAX1, onde o poço 1 continha o marcador molecular, o poço 2, pVAX1 purificado com 
o kit caseiro completo, o poço 3, pVAX1 purificado com P1 e P2 caseiro e o poço 4 
pVAX1 purificado apenas com P1 caseiro (Figura 3). 

No segundo momento, foi realizado outra eletroforese em gel de agarose, porém, agora 
com as amostras de pVAX1LacZ, ondeestas foram aplicadas nos poços seguindo o 
mesmo raciocínio do gel de pVAX1(Figura 4). Em ambos os géis é nítido que as 
primeiras bandas de amostras, que continham aquelas purificadas por completo com o 
kit caseiro, possuem concentração menor que as demais. 

Ao analisar as Figuras 3 e 4 é possível chegar à conclusão que o problema do kit caseiro 
está na solução de neutralização (P3), já que as bandas que continham as amostras 
purificadas com esta solução (2) são as únicas que aparecem esmaecidas, logo, com 
baixa concentração. 

Frente à essa adversidade, fez-se necessário, de forma imediatista para continuidade 
de outras frentes de pesquisa, otimizar o kit comercial da empresa Zymo Research, o 
kit em questão já tinha sido utilizado anteriormente em outros projetos, porém não 
apresentou rendimento satisfatório. Para isso, foi utilizado o P1 caseiro para 
resuspender o pellet de bactérias, e as demais etapas da miniprep foram sucedidas com 
as soluções advindas do kit comercial. 

Foram purificadas amostras de pVAX1 e pVAX1LacZ, e aplicadas no gel de agarose. 
Onde o poço 1 continha o marcador molecular, o poço 2, amostra de pVAX1, e o poço 
3, pVAX1LacZ (Figura 5). Neste gel, é perceptível que as concentrações de pDNA são 
satisfatórias e que as bandas estão nas posições corretas para a conformação 
desejada, logo, a metodologia de aproveitamento do kit da Zymo Research foi eficiente. 

Na segunda etapa do projeto, possuindo um sistema de purificação otimizado, começou-
se a fazer as análises de estabilidade. Nesse estágio, além do pVAX1 e pVAX1LacZ, 
também foi utilizado o nTSApVAX, plasmídeo com tamanho intermediário ao dos 
anteriormente trabalhados, o que ajuda na análise dos tamanhos como variável. Para 
isso, o primeiro passo foi a produção, purificação e quantificação dos plasmídeos. 

A quantificação foi feita usando o Nanodrop como exposto na metodologia, e os 
resultados obtidos foram que o pVAX1estava em uma concentração de 81,2 ng/µl, o 
pVAX1LacZ à 120,1 ng/µl e o nTSApVAX-1 em 95,3 ng/µl. Este resultado acaba sendo 
proporcional ao tamanho de cada plasmídeo quantificado, onde o pVAX1 é o menor e 
logo possui menor concentração, o nTSApVAX-1 sendo intermediário em tamanho e 
concentração, e por fim o pVAX1LacZ possuindo o maior tamanho e a maior 
concentração entres os pDNAs. 
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Após os resultados da quantificação, foi feito um gel em eletroforese de agarose 1% 
para confirmar a presença e identidade dos plasmídeos, onde no primeiro poço foi 
adicionado 5µl de pVAX1, no poço seguinte, 5µl de pVAX1LacZ e no último, 5µl de 
nTSApVAX-1 (Figura 6). Após revelação do gel foi possível observar a presença de 
todos os plasmídeos e estes na altura do gel esperada, confirmando que o pVAX1 é o 
menor plasmídeo, seguido do nTSApVAX-1 e por último, pVAX1LacZ. 

Em seguida, deu-se início aos ensaios de degradação enzimática com soro humano, 
como descrito na metodologia. A primeira temperatura escolhida para ser analisada foi 
a de 37°C. Foram feitos um gel para cada plasmídeo trabalhado, e em cada poço, 
aplicado um total de 10ul de amostras. Em todos os três géis o primeiro poço foi 
composto por água e o respectivo plasmídeo, para desempenhar o papel de controle 
positivo. 

Nos demais poços foram aplicados os plasmídeos juntamente com o soro humano 
diluído em uma proporção de 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 e 1:64. Em todos os três géis os 
resultados foram semelhantes, na qual quanto maior a concentração de soro, maior a 
degradação enzimática e menor estabilidade da isorforma super-enrolada, e quanto 
menor a concentração de soro, menor a degradação e maior a estabilidade. (Figura 7: 
pVAX-1; Figura 8: pVAX-1LacZ; Figura 9: nTSApVAX-1). Este resultado corrobora com 
os já obtidos pelo grupo de pesquisa e abre caminho para os próximos experimentos a 
serem realizados. 

 
Conclusão 
 

No final dos experimentos descritos, foi possível constatar alguns problemas no kit 
desenvolvido no laboratório, como a presença de RNA nas amostras purificadas. Neste 
caso, onde se deseja apenas plasmídeo puro, o RNA é considerado um interferente. 
Dessa maneira é necessário a inserção de RNAse em uma das soluções, mais 
especificamente no P1 ou no P3, onde constatou-se sua eficiência em outros kits 
comerciais. Além disso, a baixa concentração de pDNA está relacionada ao P3, sendo 
assim é necessário aprofundar-se para a obtenção de novas estratégias de 
aprimoramento desta solução, assim como, fazer mais experimentos para avaliar mais 
variáveis. Por conseguinte, o aprimoramento do kit da ZymoResearch foi necessário e 
satisfatório, dando uma alternativa para outras frentes de pesquisa. O ensaio de 
degradação enzimática, até o momento, apresentou resultado esperado, entretanto 
ainda é necessário fazer as análises das demais temperaturas, assim como também 
analisar o perfil de degradação em soro de camundongos, modelo na qual espera-se 
trabalhar logo em breve. Além disso, diante dos resultados ficou confirmada a 
necessidade de estabelecer estratégias de proteção para esses plasmídeos, como por 
exemplo, o uso de nano sistemas, método já avaliado de forma breve pelo grupo de 
pesquisa, mas que obteve resultado promissores. 
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TÍTULO: Alterações mastigatórias autorreferidas por idosos e sua relação com a saúde 

bucal 

Resumo 

Introdução: O processo de envelhecimento traz consigo mudanças nas estruturas do 
sistema estomatognático que podem gerar prejuízos para funções como a mastigação, 
e consequentemente interferir no estado nutricional e na qualidade de vida do idoso. 
Objetivo: Verificar as alterações mastigatórias autorreferidas por idosos da comunidade 
relacionando-as à saúde bucal. Métodos: Trata-se de um estudo não randomizado e 
seccional. Participaram do estudo 196 idosos, de ambos os sexos, com idades igual ou 
superior a 60 anos. Os dados foram coletados através da aplicação do questionário de 
Rastreamento de alterações mastigatórias em idosos (RAMI), e do Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI). Realizou-se análise estatística descritiva e analítica, 
utilizando Qui-quadrado, tendência linear e correlação de Spearman. Foi considerado 
nível de significância de 0,05 (95%). Resultados: A maioria dos participantes da 
pesquisa são do sexo feminino (85,2%). A média das idades corresponde a 68,95 
(±5,95). A amostra foi dicotomizada pela mediana: < 6 e ≥ 6, na qual 112 (57,1%) 
apresentaram-se acima da mediana, indicando que a maioria dos idosos do estudo 
referem maior presença de sinais e sintomas de alterações mastigatórias. Houve 
correlação negativa e moderada (rho= -0,681; p< 0,001) entre a pontuação final do 
GOHAI e RAMI. Conclusões: As alterações mastigatórias são recorrentes na população 
estudada e quanto pior a condição bucal maior a presença de alterações mastigatórias. 
 
Palavras-chave: Mastigação. Sistema Estomatognático. Envelhecimento. Saúde Bucal. 

TITLE: Self-reported masticatory disorders in older people and it’s relation to oral health. 

Abstract 

Introduction: The aging process carries changes in the stomatognathic system structures 
that can bring prejudice for functions like mastication, and therefore interfere in the 
nutritional state and quality of life in elderly. Objective: To verify self-reported masticatory 
disorders in community-dwelling elderly, relating them to oral health. Method: This is a 
non-randomized, sectional study. 196 elderly men and women aged 60 years and over 
participated in this study. Data were collected through a self-reported questionnaire 
screening for mastication disorders in older people (RAMI) and the Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI). Descriptive and analytical statistical analysis was 
performed using Chi-square, linear trend and Spearman correlation. It was considered a 
significance level of 0,05 (95%). Results: The majority of the participants of this study 
were female (85,2%). The age average were 68,95 (±5,95). The sample was 
dichotomized by the median: < 6 e ≥ 6, in which 112 (57,1%) presented above the 
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median, indicating that most of the elderly of the study refers greater presence of signs 
and symptoms of masticatory disorders. There was a negative and moderate correlation 
(rho= -0,681; p< 0,001) between GOHAI’s and RAMI’s final score. Conclusions: 
Masticatory disorders are recurrent in the studied population and the worse the oral 
condition is, the greater the presence of masticatory disorders. 
 
Keywords: Mastication. Stomatognathic System. Aging. Oral Health. 

Introdução 

A rápida transição demográfica amplamente confirmada por estudos estatísticos requer 
mudanças políticas, econômicas e sociais que possam lidar com as características e 
demandas dessa nova estrutura populacional (IBGE, 2015). Do ponto de vista da saúde, 
é preciso entender os conceitos e processos que envolvem o envelhecimento em todas 
as suas dimensões, para assegurar que os indivíduos passem pela inevitabilidade do 
envelhecer com maior qualidade de vida, diminuindo a necessidade de intervenções 
médicas mais sérias. 

Partindo do princípio de que o tempo não atua sobre o processo como uma variável 
independente, tendo em vista que indivíduos com a mesma idade cronológica podem 
apresentar aspectos biológicos distintos, têm-se o envelhecimento como um conjunto 
multifatorial de determinantes, com grande variabilidade de padrões e largamente 
influenciado por fatores internos e externos como a dieta, a prática de atividades físicas, 
hábitos de higiene oral, entre outros (PAPALÉO NETO, 2013). 

Os efeitos desses fatores incidem sobre o organismo, gerando mudanças orgânicas, 
morfológicas e funcionais como resultado de um processo natural de envelhecimento, a 
isto dar-se o nome de senescência. Porém, quando essas mudanças são 
acompanhadas por doenças que acometem mais comumentemente essa população, 
usa-se o termo senilidade (CARDOSO, 2010 TESE). Conhecer esses conceitos é crucial 
para que se possa determinar o que é esperado nessa fase da vida, e 
consequentemente melhor atender estes indivíduos, buscando ações para promover 
saúde, prevenir a ocorrência de doenças, e caso já estejam instaladas identificar mais 
precocemente possível. 

Como o envelhecimento é um acontecimento sistemático, há uma menor eficiência de 
todos os sistemas do organismo, o que inclui o sistema estomatognático e suas 
respectivas funções, com destaque para a mastigação e a deglutição. As estruturas 
desse sistema apresentam características fisiológicas típicas do envelhecimento. Os 
dentes tendem a escurecer e tornam-se mais suscetíveis à erosão, atrição, abrasão; o 
periodonto perde propriedade mecânica; a mucosa diminui espessura e fica menos 
elástica; os ossos, principalmente da maxila e mandíbula tendem a involuir e aumentam 
porosidade; articulação temporomandibular tende à degeneração, limitando sua 
amplitude e flexibilidade; as glândulas salivares diminuem sua produção de saliva; e a 
musculatura reduz força, precisão e coordenação dos movimentos. Além disso, a 
sensibilidade geral, proprioceptiva, gustativa e olfativa também tende a diminui 
(AMARAL, 2012). 

Pensando na mastigação, uma das principais funções do sistema estomatognático, 
pode-se afirmar que esta estaria prejudicada em decorrência da deterioração de 
estruturas do sistema estomatognático somado à ineficiência funcional, lentificando a 
realização do ato mastigatório, resultando na má preparação do bolo alimentar, o que 
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interfere diretamente no processo de digestão dos alimentos e consequentemente no 
estado nutricional do idoso (CAVALCANTI e LIMA, 2019). 

Destaca-se ainda, que alterações mastigatórias são potencialmente passíveis de serem 
solucionadas quando identificadas e submetidas à intervenção, porém, tendem a ser 
negligenciadas na população idosa. Além disso, problemas mastigatórios geram um 
impacto significativo na qualidade de vida do idoso, limitando sua capacidade de 
ingestão de alimentos, o que pode aumentar a propensão a doenças sistêmicas e 
psicossociais, tendo em vista que culturalmente, o momento da alimentação é também 
de socialização (MONTENEGRO, et al., 2007; CATÃO, XAVIER e PINTO, 2011; 
LAUDISIO, 2014). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é verificar as alterações mastigatórias 
autorreferidas por idosos da comunidade, relacionando-as com a saúde bucal. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo é parte do projeto de pesquisa “Validação dos instrumentos de 
rastreamento de alterações mastigatórias e disfagia em idosos” aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
sob o parecer número 2.983.265, de 26/10/2018. Trata-se de um estudo não 
randomizado e seccional, de caráter descritivo, realizado no período de agosto de 2018 
a abril de 2019. 

A amostra deste estudo foi constituída por 196 idosos de ambos os sexos, com idades 
igual ou superior a 60 anos, conforme a classificação indicada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), recrutados por conveniência nos locais selecionados para a amostra, 
onde o público circulante possui o perfil da população buscada para o estudo. A coleta 
foi realizada no Programa Vivendo Idosos no Departamento de Odontologia da UFRN, 
nas atividades do Trabalho Social com Idosos (TSI) nas unidades de Cidade Alta e 
Ponta Negra do Serviço Social do Comércio – Sesc/RN, no Centro de Atividade e Lazer 
da Melhor Idade (CALMI), no Programa Saúde e Cidadania na Melhor Idade do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Natal-Central, no ambulatório de 
Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na Clínica Escola 
de Fonoaudiologia do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN. 

Foram excluídos da pesquisa sujeitos com distúrbio de origem psiquiátrica, neurológica, 
neuromuscular ou neurodegenerativa e paciente com quadro de alteração dos níveis de 
consciência e rebaixamento cognitivo, com dificuldade para compreender e executar 
ordens simples, e aqueles que não fazem uso da função mastigatória, apresentem 
distúrbios da deglutição, se alimentam por via alternativa exclusiva, sem condição de 
sentar e traqueostomizados. Os critérios citados foram aplicados através do autorrelato 
do idoso, relato do acompanhante ou percepção do avaliador. 

Como método de coleta de dados, realizou-se a aplicação de dois questionários. Para 
autoavaliação da função mastigatória utilizou-se o “Rastreamento de alterações 
mastigatórias em idosos” (RAMI), um instrumento com nove questões e 3 possibilidades 
de resposta para cada uma: "não", "às vezes" e "sempre" com pontuação variando de 0 
a 18, onde, quanto maior resultado maior indício de alteração (CAVALCANTI et al, 2019) 
(anexo 1). A saúde bucal foi investigada por meio do Geriatric Oral Health Assessment 
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Index (GOHAI), desenvolvido com o objetivo de mensurar a influência da saúde bucal 
para a qualidade de vida dos indivíduos. O GOHAI apresenta doze questões, com 3 
possibilidades de resposta: “nunca” “algumas vezes” “sempre”, permeando aspectos 
físicos, psicossociais e de dor e desconforto, pontuando de 0 a 36, onde, ao se obter 
pontuação menor que 30 indica-se baixa percepção, entre 31 e 33 moderada percepção, 
e entre 34 e 36 alta percepção, ou seja, quanto maior a pontuação obtida melhor é a 
condição de saúde bucal do indivíduo (anexo 2). Foi utilizada a versão traduzida para o 
português e validada em população de idosos no Brasil (SILVA, 1999; SILVA, 
CASTELLANOS-FERNANDES, 2001) 

Inicialmente, cada idoso foi abordado, sendo convidado a participar voluntariamente da 
pesquisa. Foi esclarecido sobre o propósito do estudo, o sigilo de suas identidades e a 
possibilidades de desvincular-se dela no momento em que quiser. Cada participante 
assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) onde foram informados 
quanto os procedimentos da pesquisa e que os resultados seriam apresentados em 
eventos e publicações científicas. 

Para análise de dados, foram aplicadas as estatísticas descritiva e analítica, utilizando 
Qui-quadrado, tendência linear e correlação de Spearman. Foi considerado nível de 
significância de 0,05 (95%). 

 
Resultados e Discussões 

 

Participaram da pesquisa 196 idosos, destes, 167 (85,2%) são do sexo feminino e 29 
(14,8%) do sexo masculino. A média das idades corresponde a 68,95 (5,95) sendo a 
idade mínima 60 e a máxima 87. 

A tabela 1 apresenta o percentual de alteração mastigatória autorreferida pelos idosos 
entrevistados. A amostra foi dicotomizada pela mediana: < 6 e ≥ 6, na qual 84 (42,9%) 
dos idosos ficaram abaixo da mediana, e 112 (57,1%) acima da mediana, indicando que 
a maioria dos idosos do estudo refere maior presença de sinais e sintomas de alterações 
mastigatórias. 

Foi analisada a associação entre idade, sexo e o resultado do RAMI, para tal, além da 
pontuação final do RAMI, a idade também foi dicotomizada pela mediana: < 68 anos e 
≥ 68 anos. Verificou-se a partir disso, que não houve associação entre idade, sexo e o 
resultado do RAMI. As tabelas 2 e 3 mostram os resultados da análise. 

A tabela 4 traz a frequência de alteração autorreferida pelos idosos em relação à saúde 
bucal. Os dados obtidos através deste questionário foram associados aos apresentados 
na tabela 1. Frente a isso, verificou-se correlação negativa e moderada (rho= -0,681; p< 
0,001) entre a pontuação final do GOHAI e RAMI, indicando que quanto pior o desfecho 
na saúde bucal maior a presença de alterações mastigatórias. A tabela 5 evidencia a 
concretização desses resultados. 

Foi predominante neste estudo a frequência de participantes do sexo feminino, e esse 
fenômeno é visto geralmente em grande parte das pesquisas levantadas na literatura, 
as quais não discutem essa evidência (CARDOSO, LAGO, 2010; CUPERTINO et al, 
2007; DIAS-DA-COSTA, 2010). Neste estudo, os dados sugerem que o público feminino 
tende a frequentar mais centros de convivência para idosos, do que o público masculino, 
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o que corrobora com a pesquisa realizada por Wichmann e colaboradores (2013), que 
estudou uma amostra composta por 262 idosos do Brasil e 262 idosos da Espanha que 
faziam parte de centros de convivência, buscando identificar o grau de satisfação 
desses idosos quanto aos benefícios obtidos na melhoria da saúde. No estudo, 78,2 % 
dos participantes brasileiros eram do sexo feminino, enquanto que na Espanha, 50,4% 
dos idosos participantes eram do sexo masculino. 

Em estudo com 80 idosos frequentadores de um centro de convivência, Cardoso e Lago 
(2010) verificaram que 51% dos idosos apresentavam dificuldade para mastigar, o que 
as autoras justificam como consequência da alta prevalência de idosos edêntulos (46%) 
e que utilizam algum tipo de prótese (92%). Em outro estudo, também se verificou 
elevada perda dentária refletindo em alta frequência de usuários de prótese, porém, 
foram encontrados resultados divergentes, onde 53,3% dos idosos entrevistados 
apontaram como satisfatória sua autopercepção da capacidade mastigatória. 
Entretanto, deve-se levar em consideração a quantidade amostral e o instrumento de 
avaliação da capacidade mastigatória autorreferida, o qual aborda questões sobre a 
condição dentária e hábitos alimentares (MEDEIROS, PONTES, MAGALHÃES JR, 
2014). 

Dias-da-Costa e colaboradores (2010) analisou a prevalência de capacidade 
mastigatória insatisfatória e fatores associados em um estudo transversal, com 5.124 
idosos de 250 municípios em todos os estados brasileiros, onde as variáveis sexo e 
idade não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à 
capacidade mastigatória referida. Sendo concordante com os achados deste estudo, 
onde não foi verificado associação entre idade, sexo e recorrência de alterações 
mastigatórias. 

Na literatura consultada, pode-se observar que a recorrência de alterações 
mastigatórias referidas ou identificadas por exame clínico, são predominantes em 
indivíduos com baixas condições de saúde bucal, onde a perda dentária, a cárie e as 
doenças periodontais são recorrentes. De acordo com Fernandes-Costa et al (2013), a 
perda de apenas um dente reduz a eficiência mastigatória para 70%, e o 
envelhecimento, apesar de não ser condição causal para a perda dentária, gera 
modificações em tecidos orais, o cemento apresenta maior irregularidade, no tecido 
ósseo há aumento da fragilidade e da atividade de reabsorção, no epitélio gengival 
ocorre um afinamento e diminuição da queratinização. Em estudo comparativo com 
adultos e idosos dentados e desdentados reabilitados com prótese total, os pacientes 
que utilizam prótese total apresentam-se com todas as habilidades mastigatórias 
inferiores aos pacientes dentados (MATIELLO, SARTORI, LOPES, 2005). 

A autopercepção é uma medida subjetiva, mas através do uso de instrumentos 
devidamente validados é capaz de ser um meio rápido para identificar possíveis 
alterações, onde, havendo detecção de uma alteração instalada, há possibilidade de 
encaminhamento para diagnóstico específico e tratamento. Pensando na população 
idosa, essas medidas podem favorecer o entendimento das características 
apresentadas nessa fase da vida no que diz respeitos às modificações anatômicas, 
funcionais e psicossociais. Nessa perspectiva, espera-se que estudos futuros possam 
descrever acerca das características e demandas dessa população, a fim de que os 
profissionais possam embasar sua atuação em evidências científicas, minimizando 
danos e agravos à saúde, desenvolvendo ações de prevenção e promoção de saúde, 
favorecendo maior qualidade de vida a esses sujeitos. 
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Conclusão 
 

Os idosos participantes da pesquisa referiram, em sua maioria, apresentar alguma 
alteração mastigatória, seja relacionada à fisiologia do ato mastigatório ou à percepção 
de mudanças decorrentes da senescência. 

Constatou-se associação entre a autopercepção da saúde bucal e o desfecho do RAMI, 
determinando, na amostra estudada, que quanto pior a condição de saúde bucal, maior 
será a prevalência de alterações mastigatórias. 
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Tabela 1: Resultado percentual de autopercepção da função mastigatória através do 
questionário RAMI. 

 

 

Tabela 2: Resultado da associação entre idade e pontuação final RAMI. 
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Tabela 3: Resultado da associação entre sexo e pontuação final RAMI. 

 

 

Tabela 4: Resultado percentual de autopercepção da saúde bucal através do GOHAI. 
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Tabela 5: Resultado da associação entre GOHAI e RAMI. 

 

 

Anexo 1 - Instrumento de Rastreamento de Alterações Mastigatórias em Idosos (RAMI). 
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Anexo 2 - Índice de Saúde Bucal Geriátrico (GOHAI). 
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TÍTULO: Perfil lipídico e marcadores de inflamação em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

Resumo 

 

Alterações nas concentrações de lipídeos e de biomarcadores de inflamação tem sido 
associadas à insuficiênciacardíaca (IC). O presente estudo tem como objetivo avaliar o 
perfil lipídico e de inflamação em indivíduos com IC. Esse é um estudo do tipo descritivo 
transversal que avaliou 80 indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de IC. Foram realizados exames laboratoriais de avaliação das 
concentrações plasmáticas do perfil lipídico, considerando os valores de LDL-c, HDL-c, 
triglicerídeos, colesterol total e não-HDL-c e do perfil inflamatório pelos valores de 
albumina, proteína c reativa ultrassensível (PCR-us), gama aminotransferase (GGT). 
Não foram identificadas diferença nas concentrações do perfil inflamatório entre os 
grupos com IC isquêmica e não isquêmica . Os resultados obtidos nesse estudo 
indicaram uma menor concentração de colesterol total 154,22 (56,02) mg/dL, HDL-c 
34,75 (8,45) mg/dL, LDL-c 84,85 (40,80) mg/dL e não-HDL- 119,47(54,35) mg/dL no 
grupo de IC de origem isquêmica. Nesse sentido, faz-se necessário maior investigação 
dos biomarcadores do perfil lipídico e inflamatório em pacientes com IC, objetivando 
direcionar condutas clínico-nutricionais para essa população. 

 
 
Palavras-chave: : Insuficiência cardíaca. Perfil lipídico. Inflamação. IC isquêmica. I 

TITLE: LIPID AND INFLAMMATORY PROFILE OF INDIVIDUALS WITH HEART 

FAILURE 

Abstract 

 

Changes in lipid and biomarker concentrations of inflammation have been associated 
with heart failure (HF). The present study aims to evaluate the lipid and inflammation 
profile in individuals with HF. This is a cross-sectional descriptive study that evaluated 
80 adult and elderly individuals of both sexes with a diagnosis of HF. Laboratory tests 
were performed to evaluate the plasma concentrations of the lipid profile, considering 
the values of LDL-c, HDL-c, triglycerides, total and non-HDL-c cholesterol and the 
inflammatory profile by the values of albumin, ultrasensitive reactive protein c (CRP). -
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us), gamma aminotransferase (GGT). No differences in inflammatory profile 
concentrations were identified between the ischemic and nonischemic HF groups. The 
results obtained in this study indicated a lower total cholesterol concentration 154.22 
(56.02) mg / dL, HDL-c 34.75 (8.45) mg / dL, LDL-c 84.85 (40.80) mg / dL and non-HDL-
119.47 (54.35) mg / dL in the ischemic HF group. In this sense, further investigation of 
the lipid and inflammatory biomarkers in HF patients is needed, aiming to direct clinical 
and nutritional behaviors for this population. 

 
 
Keywords: Heart failure. Lipid profile. Inflammation. Ischemic HF. Nonischemic H 

Introdução 
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa decorrente de uma 
anormalidade estrutural e/ou funcional que causa alteração do enchimento ou da ejeção 
ventricular e resulta em um débito cardíaco diminuído e/ou elevadas pressões 
intracardíacas. (MANN et al.,2015).  
 
Considerando a etiologia da IC, autores apontam duas classificações predominantes: 
IC de origem isquêmica e IC não isquêmica. Na IC isquêmica, a causa principal é a 
doença arterial coronariana (DAC), em que ocorre uma diminuição da oxidação tecidual 
decorrente de uma obstrução nas artérias ou capilares sanguíneos na maioria das 
vezes, causada por excesso de gordura na corrente sanguínea. Enquanto que a IC não 
isquêmica está ligada a todos os outros fatores, principalmente cardiomiopatia dilatada, 
hipertrófica e restritiva. São duas etiologias diferentes que impactam na fisiopatologia 
dessa síndrome(PARK et al.,2016). Uma vez o dano ao miocárdio é estabelecido, uma 
cascata de eventos são ativados por mecanismos neuro-humoral para compensar a 
redução no débito cardíaco. No entanto, isso pode evoluir para uma má adaptação, 
causando uma sobrecarga ao sistema cardiovascular em vários aspectos funcionais 
(SCOLARI et al.,2018). 
 
Considerando os aspectos fisiopatológicos, esta síndrome é descrita como uma 
interface imuno-neuroendócrina, cujos mecanismos incluem: (1) estresse oxidativo, 
caracterizado pela presença de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que 
sobrecarregam a capacidade de defesa antioxidante em diversos tecidos; (2) fenótipo 
pró-inflamatório com ativação de células mononucleares do sangue periférico e 
elevações de quimiocinas e citocinas circulantes, tais como interleucina-6 e fator de 
necrose tumoral (TNF)-α; (3) estado catabólico com perda de tecidos moles e osso, 
atribuído, em parte, ao balanço calórico e nitrogenado negativo que evolui para a 
caquexia cardíaca, relacionando-se a um pior prognóstico do paciente com IC (McKEAG 
et al., 2012; TANAI; FRANTZ, 2016). 
 
Nesse contexto, a caquexia cardíaca é um processo generalizado de desgaste do 
músculo esquelético, reservas energéticas e tecido ósseo. Apresenta etiologia 
multifatorial, podendo estar relacionada ao desequilíbrio nutricional, má absorção, 
balanço energético-proteico negativo, além da ativação imune, a qual caracteriza um 
estado pró-inflamatório (VonHAEHLING; ANKER, 2014; PONIKOWSKI et al., 2016).Por 
sua vez, a ativação da via neuro-hormonal compreende a estimulação do sistema 
nervoso simpático (SNS), do SRAA e peptídeos vasoativos. O estímulo constante do 
SNS associado aos efeitos sinérgicos da liberação de catecolaminas, retenção hídrica 
e redução no grau de conformidade associado à IC levam ao remodelamento ventricular 
(FLETCHER; THOMAS, 2001). Esse remodelamento é acompanhado por diversas 
alterações em nível celular como hipertrofia dos cardiomiócitos, apoptose, proliferação 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 2960 

 

de fibroblastos, acúmulo de mediadores inflamatórios e reorganização da matriz 
extracelular (TANAI; FRANTZ, 2016). 
 
Por sua vez, a caquexia cardíaca está diretamente associada a um estado de 
inflamação, aumentando a produção de citocinas, onde essa produção não somente 
promove a inflamação como também leva a perda gradual de massa magra, agravando 
o quando clínico do paciente. Estudos recentes demostram que valores elevados de 
colesterol sérico atuam como um fator protetor no indivíduo com IC, melhorando o 
prognóstico. As concentrações aumentadas de colesterol total, que podem significar 
maior reserva de lipoproteínas, as quais se ligam, de forma ativa, às endotoxinas, 
neutralizando-as ou removendo-as, eliminando o seu efeito prejudicial no processo de 
inflamação da IC (GUDER et al.,2015; VENTURA; BICHARA,2010).Nesse sentido, os 
mecanismos fisiopatológicos associados à IC resultam em um processo inflamatório, 
podendo alterar marcadores bioquímicos de inflamação e do perfil lipídico (ALSAFWAH 
et al., 2007; McKEAG et al., 2012). 
 

 
Metodologia 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

O presente trabalho trata-se de um recorte do estudo maior intitulado “Perfil clínico-
nutricional de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em um ambulatório de 
referência no estado do Rio Grande do Norte”. O estudo é caracterizado como do tipo 
descritivo transversal e foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) – 
UFRN/Natal, hospital terciário de referência para o tratamento de adultos e idosos no 
Estado do Rio Grande do Norte. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
do HUOL, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Saúde - Resolução nº 
466/2012¸ obtendo-se aprovação (CAAE 59827516.2.0000.5292). Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após leitura e 
compreensão por parte dos participantes. 

Foram avaliados 80 pacientes adultos e idosos de ambos os sexos, com diagnóstico de 
IC, acompanhados no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC). 
O diagnóstico clínico da IC foi realizado pela equipe médica, seguindo a conduta 
adotada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que preconiza o uso do sistema de 
pontos de Boston e dos critérios de Framingham com confirmação diagnóstica por meio 
do ecodopplercardiograma (BOCCHI et al., 2009; YANCY et al., 2013). Foram 
considerados como critérios de exclusão pacientes em uso de suplementos vitamínico-
mineral nos últimos 3 meses e/ou contraceptivos orais, pacientes com déficit cognitivo, 
com doença renal crônica em hemodiálise/diálise, doenças hepáticas e da tireoide ou 
que tenham sido submetidos à cirurgia bariátrica. Os exames laboratoriais foram 
realizados no próprio laboratório do Onofre Lopes 

A amostragem foi caracterizada como não-probabilística e obedeceu ao fluxo normal de 
atendimento do ambulatório, considerando como elegíveis todos os pacientes atendidos 
no período de abril de 2017 a novembro de 2018. No decorrer do período de coleta de 
dados da pesquisa, 123 pacientes com IC foram atendidos no ambulatório, destes, 88 
atenderam aos critérios de inclusão e foram recrutados, entretanto, 4 se recusaram a 
participar do estudo. Dos 84 pacientes que aceitaram participar da pesquisa, 1 desistiu, 
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1 permaneceu sem definição de etiologia da IC e 2 faleceram até o momento da coleta 
de sangue, resultando em um total de 80 participantes e 9% de perdas. Desses, 36 
foram classificados com IC de etiologia isquêmica (presença de DAC e/ou IAM) e 44 
apresentaram IC de etiologia não isquêmica (sem evidência de DAC e/ou IAM). 

3.2 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

3.2.1 Avaliação do perfil lipídico 

O perfil lipídico foi avaliado a partir da determinação das concentrações plasmáticas de 
colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), LDL-c,HDL-c e Não-HDL. Para avaliação das 
concentrações de CT, TG e HDL-c foi utilizado o método enzimático colorimétrico, por 
meio dos kits reagentes da Labtest Diagnóstica. A determinação da fração LDL-c foi 
realizada por meio da fórmula de Friedewald (LDL = CT – HDL + (TG/5), quando o TG 
for < 400mg/dL. O colesterol não-HDL foi calculado pela diferença entre o colesterol 
total e o HDL, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo geral do trabalho é avaliar o perfil lipídico e inflamatório em indivíduos com IC 
atendidos no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC) no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

3.2.2 Avaliação de marcadores de inflamação 

A avaliação da proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) se deu pelo método de 
imunoturbidimetria, com o valor de referência de 0–5mg/L. A enzima gama 
glutamiltransferase (gama GT) foi determinada em amostra de soro pelo método 
enzimático, com a referência de 7 – 58U/L para homens e 5 – 39 U/L para mulheres. 
Para albumina, o ponto de corte foi de 3,5–5,5 g/dL. Os pacientes estavam em jejum de 
no mínimo 12 horas antes da coleta de sangue. Todas as análises foram realizadas no 
Laboratório de Análises Clínicas do HUOL. 

3.3 ANÁLISES ESTATISTICAS 

Foi construído um banco de dados em planilha Excel a partir dos dados da avaliação do 
perfil lipídico e dos marcadores bioquímicos de inflamação. Na análise descritiva das 
variáveis contínuas, foi utilizada a média (desvio padrão) ou mediana (1º quartil – 3º 
quartil), conforme a distribuição dos dados. 

Os dados obtidos de HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, colesterol total, Não HDL-c, PCR-us, 
GGT e albumina foram comparados com os pontos de corte para cada variável de 
acordo com a SBC (2018) e classificados como abaixo ou acima do ideal. 

 
Resultados e Discussões 

 

As características biodemográficas e clínicas estão apresentadas na Tabela 1, 
considerando os grupos de indivíduos com IC isquêmica (n=36) e não isquêmica (n=44). 
Houve predominância de indivíduos do sexo masculino, representando 61,25% da 
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população. A idade média dos pacientes foi de 54 (15) anos na população total, 59 (11 
anos) na IC isquêmica e 50 (16) anos na IC não isquêmica, apresentando diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos (p<0,05). 

Em relação aos hábitos de vida, 55% da população total relatou ser não fumante e 65% 
declaram ser ex-etilista. O grupo com IC isquêmica apresentou maior frequência de 
comorbidades, como diabetes mellitus e hipertensão arterial, em relação ao grupo com 
IC não isquêmica (p<0,05)O grupo que apresentou menor valor de FEVE foi IC não 
isquêmico, com a média de 38,98 (16,68)%, sendo classificado como IC com fração de 
ejeção reduzida. A classe funcional I/IIfoi a mais frequente dentre os pacientes. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores das variáveis do perfil lipídico e de inflamação 
dos pacientes com IC. Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemia (2017), as 
concentrações médias do colesterol total nos dois grupos de estudos foram classificadas 
como desejável (<190mg/dL). Os indivíduos de IC isquêmica (154,22 [56,02] mg/dL) 
apresentaram valores médios pouco menores comparado aos com IC não isquêmica 
(162,43[34,77] mg/dL), não apresentando diferenças estatisticamente significantes. 
Com relação a concentração de triglicerídeos (< 150 desejável), os grupos estudados 
apresentaram concentrações médias bem diferentes. O grupo IC isquêmica apresentou 
média de 195,34 (184,22) mg/dL, bem acima do valor desejável pela Diretriz, enquanto 
o grupo IC não isquêmica registrou média de 128,77(67,45) mg/dL, sendo classificado 
como desejável. 

Os valores de HDL-c em todos os grupos de estudo, apresentaram médias com valores 
abaixo do desejável, segundo os valores de referência. O grupo que mais se aproximou 
do valor sugerido pela Diretriz de Dislipidemia foi indivíduos com IC não isquêmico, com 
média de 36,09 (9,16). Para os valores de LDL-c, considerando os grupos com IC 
classificados na categoria de risco muito alto, observou-se valores acima do ponto de 
corte (acima 50mg/dL), com menores valores no grupo de IC isquêmica em relação ao 
não isquêmica. Verificou-se que, nas concentraçõesde não-HDL-c, que ambos os 
grupos se encaixaram na categoria de risco como risco intermediário, sendo o grupo IC 
isquêmica com uma menor concentração média, como mostra a Tabela 2. 

Acerca dos valores de PCR-us, ambos os grupos apresentaram valores acima do ponto 
do corte (0-5 mg/L). O grupo IC não isquêmica apresentou uma maior média 
(7,65[18,88] mg/L) comparado ao grupo IC isquêmica. Com relação à albumina, não 
foram encontrados diferença significante entre os valores dos grupos e ambos foram 
classificados dentro do ponto de corte (3,5-5,5 g/dL). 

DISCUSSÃO 

O presente estudo analisou os valores de lipídeos e de biomarcadores de inflamação 
em pacientes com IC. De uma forma geral, os grupos analisados (IC de origem 
isquêmica e não isquêmica) não mostraram grandes diferenças estatísticas entre si no 
que diz respeito ao perfil inflamatório. O grupo de IC isquêmica apresentou menores 
concentrações de lipídeos séricos, enquanto nos indivíduos com IC de origem não 
isquêmica, observou-se maiores concentrações de biomarcadores de inflamação (se 
não foram estatisticamente significantes, vc não pode afirmar isso). 

Sabe-se que, dentre outros fatores, concentrações elevadas de colesterol no sangue é 
um fator de risco para o desenvolvimento doenças cardíacas, dentre elas a IC. Autores 
tem relatado que baixas concentrações de colesterol sérico total estão associados a 
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uma piora no prognóstico do paciente com IC, podendo levar ao um número maior de 
hospitalização e/ou mortalidade (CATAPANO et al., 2016). Um estudo que acompanhou 
305 pacientes durante 20 anos, encontrou que baixos níveis de LDL-c estão associados, 
a longo prazo, a um pior prognóstico um pacientes com IC avançada e também 
clinicamente estáveis, (CHARACH et al.,2018). A diminuição da ingestão de calorias e 
a absorção de alimentos podem ser possíveis motivos para baixas concentrações 
lipídicos na IC. A taxa metabólica de repouso é responsável por até 70% do gasto 
energético diário nessa população. Outro fator que implica em redução nas 
concentrações de marcadores do perfil lipídico é o aumento do trabalho cardíaco e 
respiratório na IC crônica, levando a uma maior taxa metabólica de repouso e à 
presença de um estado catabólico. . Além disso, a restrição do sal na alimentação pode 
levar à perda de apetite, a presenta de dispneia e sintomas gastrointestinais como 
náuseas, por exemplo, podem levar a diminuição da ingestão de alimento, 
consequentemente, diminuição dos marcadores bioquímicos do perfil lipídico(CHEN et 
al., 2014). 

Esse perfil é preocupante visto que as lipoproteínas e os lipídeos têm a capacidade de 
se ligarem e inativarem as endotoxinas, exercendo ações anti-inflamatórias, modulando 
os marcadores inflamatórios, podendo ter um papel protetor na IC (CHRIST et al., 2006). 

Como biomarcadores de inflamação no indivíduo, temos, por exemplo, Proteína C 
reativa (PCR-us), albumina sérica e gama-glutamil-transferase. A PCR-us é um 
marcador estabelecido de inflamação e demonstrou ser um preditor de infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica e morte súbita cardíaca 
(LEE, JACOBS 2005; RIDKER, 2003).A proteína albumina, tem a sua síntese inibida em 
situações de processos inflamatórios, devido à produção de citocinas pró-inflamatórias, 
diminuindo sua concentração na corrente sanguínea (GENGO et al.,2018) 

A gama-glutamil-transferase (GGT) é uma enzima presente nas membranas celulares 
de vários tecidos do corpo; principalmente o fígado e também os rins, o epidídimo e os 
pulmões. É responsável pelo catabolismo extracelular da glutationa antioxidante que 
leva à produção de espécies reativas de oxigênio. Tanto os níveis de GGT quanto os de 
PCR estão associados com anormalidades metabólicas. (KAWAMOTO et al.,2010; LEE 
et al.,2007). As concentrações de PCR estão diretamente associadas com a IC 
descompensada, sendo associado elevadas concentrações no sangue com a piora no 
prognóstico e na mortalidade. (CANDIA et al.,2007). 

Foram encontrados resultados semelhantes ao que a literatura relata: baixas ou 
intermediárias concentrações de lipídeos, PCR-us e GGT aumentado e albumina em 
concentraçõesbaixas ou desejáveis em pacientes com IC. Vale ressaltar que os pontos 
de corte utilizados são para uma população saudável. Quando os exames laboratoriais 
de um pacientee IC é realizado, pode-se observar uma faixa considerada ideal, quando 
esse indivíduo na verdade pode necessitar de uma demanda maior de determinada 
substância no corpo, devido a sua condição metabólica. Por esse motivo, não deve ser 
considerado apenas um parâmetro para a avaliação clínica desse paciente afim de 
monitorar o prognóstico da doença. 

 
Conclusão 
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Em conclusão, este estudo teve como resultados no contexto geral, concentrações 
médias de lipídeos dentro da faixa desejável. Não houve diferenças significantes entre 
os grupos com IC isquêmica e não isquêmica para marcadores do perfil lipídico e 
inflamatório, com exceção para fração de LDL-c, onde o grupo com IC isquêmica teve 
baixas concentrações predominantes em relação ao não isquêmico. No perfil 
inflamatório, foram encontrados valores médios que sugerem a inflamação da 
população de estudo ( concentrações elevados de PCR-us e GGT). Para a albumina, 
foi esperado baixos níveis porem a média obtida foi considerada dentro do desejável. 
pacientes com IC de origem isquêmica apresentaram valores menores de lipídeos, 
comparados com o grupo Não isquêmico. As concentrações de albumina não teve 
diferença significativa na estatística entre os grupos. Dessa forma, o resultado obtido no 
estudo reforça essa associação e alerta para maiores estudos na área. 
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TÍTULO: FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BISCOITO COM FARINHA DA 

TORTA DA SEMENTE DE FAVELEIRA. 

Resumo 

 

Este estudo avaliou microbiologicamente e sensorialmente biscoitos com substituição 
parcial da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de faveleira. Foram 
produzidas três formulações de biscoitos, sendo uma formulação padrão (A), uma com 
25% de substituição da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de faveleira (B) 
e outra com 50% de substituição (C). Os resultados obtidos foram satisfatórios tanto nas 
análises microbiológicas para Coliformes a 45º, E. coli, Estafilococus coagulase positiva, 
Bacilus cereus, Bolores e Leveduras, quanto nos índices de aceitabilidade, nos testes 
de atitude e nos testes JAR das análises sensoriais. Ao final do estudo concluiu-se que 
a utilização de farinha da torta da semente de faveleira em substituição parcial à farinha 
de trigo na elaboração de biscoitos é viável do ponto de vista microbiológico e sensorial. 

 
 
Palavras-chave: Oleaginosa, análise sensorial, análise microbiológica, resíduo. 

TITLE: FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF THE BISCUIT WITH THE 

FAVELEIRA SEED PIE FLOUR 

Abstract 

 

This study evaluated microbiologically and sensorially biscuits with partial replacement 
of wheat flour by slum seed pie flour. Three biscuit formulations were produced, one 
standard formulation (A), one with 25% substitution of wheat flour for slum seed cake 
flour (B) and another with 50% substitution (C). The results obtained were satisfactory in 
the microbiological analysis for 45º Coliform, E. coli, positive coagulase Staphylococcus, 
Bacilus cereus, Molds and Yeasts, as well as in the acceptability indices, the attitude 
tests and the JAR tests of the sensorial analyzes. At the end of the study, it was 
concluded that the use of slum seed cake flour as a partial substitute for wheat flour in 
the preparation of cookies is viable from a microbiological and sensory point of view. 

 
 
Keywords: Oilseed, sensory analysis, microbiological analysis, residue. 

Introdução 
A faveleira (Cnidoscolus quercifolius) é uma Euforbiaceae xerófila (DRUMOND; 
SALVIANO; CAVALCANTI, 2007) arbórea nativa da caatinga brasileira (OLIVEIRA et 
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al., 2008), muito consumidas pela população da região semiárida do Nordeste do Brasil, 
sendo elas in natura,  misturadas com farinha de mandioca, açúcar, rapadura ou até em 
diversas preparações como cocadas, bolos e biscoitos de alta qualidade nutricional 
(CAVALCANTI; BORA, 2010). Essas sementes apresentam em média 60% de 
amêndoas e são consideradas oleaginosas, pois apresentam elevado conteúdo lipídico. 
Esse pode ser extraído de maneira eficiente pela prensagem a frio, obtendo-se um óleo 
estável com melhores propriedades fisico-químicas e menos susceptível à autoxidação, 
se comparados às extrações utilizando solventes (RIBEIRO el al., 2019). Quando esse 
conteúdo é extraído da semente dá-se origem ao resíduo chamado “torta” ou “farelo”, 
composto de alto teor de proteínas (CAVALCANTI; BORA, 2010), alto conteúdo de 
compostos fenólicos e alta atividade antioxidante, apresentando considerável potencial 
para ser utilizado na elaboração de produtos funcionais, a fim de se aumentar 
principalmente o potencial bioativo do alimento em que ele for inserido (RIBEIRO et al., 
2017). Ademais, a recuperação desses produtos contribui para o gerenciamento 
adequado de resíduos, haja vista que reduz os riscos ambientais gerados pela liberação 
dos restos da matéria-prima básica da extração dos óleos comestíveis no meio ambiente 
(KARAMAN et al., 2015). 
 Cavalcanti e Bora (2010) destacaram em seu estudo que a faveleira é subaproveitada 
na sua região de origem e isso se deve a existência de poucos relatos na literatura em 
relação ao seu aproveitamento como alternativa na indústria de alimentos. Em 
consonância a isso, Ribeiro et al. (2017) também relataram a não existência de uma 
aplicação industrial bem explorada das sementes, mesmo elas apresentando grande 
potencial tecnológico. Diante disso, vê-se a importância do estudo das suas 
propriedades e aplicação na alimentação, principalmente para a região do semiárido 
Nordestino, tendo em vista que esse local do país enfrenta constantemente problemas 
de desertificação e de inviabilidade da exploração econômica (SANTOS et al., 2005). 
Neste desiderato, incentivar a utilização do coproduto de prensagem da faveleira é uma 
forma de promover a sustentabilidade dos sistemas de produção no semiárido brasileiro 
(SOUZA; BATISTA; OLIVEIRA, 2012) além de contribuir para a preservação de 
espécies vegetativas nativa, levando consequentemente benefícios diretos à população 
da região (CAVALCANTI; BORA, 2010). 
Atualmente, muitos autores já utilizam em seus estudos a aplicação de resíduos de 
diversos tipos de alimentos para a elaboração de produtos, como Pineli et al. (2015), 
que utilizou a torta de baru (amêndoa brasileira) para produzir uma farinha e a partir 
dela desenvolveu cookies a fim de se reduzir o desperdício de alimentos e agregar valor 
a um coproduto com boas qualidades nutricionais. Do mesmo modo, Padilha et al. 
(2010) utilizou a farinha de yacon na formulação de bolos de chocolate, com o intuito de 
melhorar a qualidade nutricional de um produto com grande aceitação pelo mercado 
consumidor através de um ingrediente com alegações funcionais. Assim também, com 
objetivo semelhante aos autores citados anteriormente fez Larosa et al. (2006), 
utilizando farinha de ‘okara’ na confecção de biscoito doce e Soares Júnior et al. (2009), 
utilizando a farinha de casca de pequi em biscoitos tipo cookies. 
Como se pôde observar, a escolha por produtos de panificação para a utilização é 
comum e dentre eles o que mais se destaca são os biscoitos, devido as suas 
características de produção, consumo, aceitação e vida de prateleira (MARIANI et al., 
2015). 
Diante disso, o presente estudo traz como objetivo principal o desenvolvimento de um 
biscoito com a farinha da torta da faveleira, analisando suas características 
microbiológicas e sensoriais. 
 
Metodologia 
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ASPECTOS ÉTICOS 

O presente projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
para julgamento, e aprovado (CAAE: 88742218.0.0000.5292), de acordo com a 
Resolução CNS/MS 466/12 (BRASIL, 2012). 

COLETA DAS SEMENTES E OBTENÇÃO DA FARINHA DA TORTA 

Os frutos da faveleira foram colhidos na região semiárida do Brasil e as sementes foram 
retiradas manualmente. Em seguida, extraiu-se o óleo das sementes por prensagem a 
frio, obtendo-se assim e a torta da semente de faveleira. Essa torta foi seca em estufa 
com ventilação de ar forçada e triturada para obtenção da farinha. 

ELABORAÇÃO DOS BISCOITOS CONTENDO A FARINHA DA TORTA DA SEMENTE 
DE FAVELEIRA 

A elaboração dos biscoitos foi realizada no Laboratório de Tecnologia dos Alimentos do 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todas as 
etapas foram realizadas de acordo com as boas práticas de fabricação (BPF) com a 
finalidade de evitar possíveis contaminações e garantir a qualidade higiênico-sanitária 
do produto. 

Foram produzidas três formulações de biscoitos, sendo uma formulação padrão (A), 
uma com 25% de substituição da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de 
faveleira (B) e outra com 50% de substituição (C), como mostra os tópicos a seguir: 

Formulação A – Biscoitos com 0% de farinha da torta da semente de 
faveleira.Formulação B – Biscoitos com 25% de farinha da torta da semente de 
faveleira.Formulação C – Biscoitos com 50% de farinha da torta da semente de faveleira. 

Para o preparo dos biscoitos foi utilizado, além da farinha da torta, farinha de trigo, 
açúcar, manteiga e essência de baunilha. Ao final os biscoitos foram pesados e 
modelados por igual e passaram por um processo de cocção em forno a 180 °C. 

CARACTERIZAÇÃO DOS BISCOITOS CONTENDO A FARINHA DA TORTA DA 
SEMENTE DE FAVELEIRA 

Análise microbiológica 

Antes da realização das análises sensoriais, os biscoitos foram avaliados 
microbiologicamente. Foi determinado o Número Mais Provável por grama (NMP/g) de 
Coliformes a 45ºC e E. coli (KORNACKI, JOHNSON, 2001); a pesquisa de Salmonella 
sp. (ISO, 2001); contagem de Estafilococos coagulase positiva (LANCETTE, BENNETT, 
2001), de Bacillus cereus (BENNETT, BELAY, 2001), e de bolores e leveduras 
(BEUCHAT, COUSIN, 2001). 

Avaliação sensorial 

As amostras de biscoitos passaram por testes sensoriais, realizados no Laboratório de 
Análise Sensorial do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, em cabines individuais e sob condições de luz fluorescente pontual. 
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Recrutamento 

O painel sensorial foi constituído por 104 provadores não treinados, escolhidos 
aleatoriamente, entre funcionários, professores e acadêmicos, com idade entre 18 e 60 
anos e de ambos os sexos, que frequentavam o Departamento de Nutrição e o 
Restaurante Universitário, ambos da UFRN, os quais gostavam de produtos de 
panificação, não tinham alergia aos ingredientes das formulações e concordaram em 
participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Cada indivíduo recebeu as amostras de, aproximadamente, 10 gramas, de 
forma monádica e sequencial, acondicionadas em pratos plásticos descartáveis, 
codificadas com algarismos de três dígitos aleatórios; acompanhadas de um copo de 
água; bolachas do tipo “cream cracker”; fichas de avaliação, TCLE e caneta. 

Testes afetivos 

Foram realizados testes de aceitação global, utilizando a escala hedônica estruturada 
de nove pontos que varia desde “gostei muitíssimo” até “desgostei muitíssimo” (STONE 
e SIDEL, 2004); o teste Just About Right (JAR), para avaliar a crocância e a doçura , 
numa escala de três pontos ancorada em 1= menos que o ideal, 2 = ideal e 3 = mais 
que o ideal; e o Teste de Atitude, utilizando a escala de cinco pontos ancorada em 1= 
certamente não compraria a 5= certamente compraria. 
Com as notas obtidas no teste de aceitação global, foi calculado o índice de 
aceitabilidade (IA) para cada formulação, dividindo-se a nota média obtida para o 
produto pela nota máxima dada ao mesmo e multiplicando o resultado da divisão por 
100, determinando qual biscoito obteve melhor aceitação. O IA foi calculado 
considerando como 100% a maior nota alcançada pelas diferentes formulações 
testadas na pesquisa e o critério de decisão para a classificação satisfatória foi o índice 
de aceitação igual ou superior a 70% (TEIXEIRA; MEINERT e BARBETTA, 1987). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados da análise sensorial foram submetidos a estatística descritiva utilizando o 
Microsoft excel. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

Todas as formulações dos biscoitos apresentaram resultados microbiológicos 
adequados para os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, RDC Nº12/2001 
(ANVISA, 2001), mostrando resultados satisfatórios para todos os microorganismos 
pesquisados. Tais resultados podem ser justificados pela utilização das Boas Práticas 
de Fabricação utilizadas na confecção dos biscoitos e pela baixa umidade em sua 
composição, a qual reduz a contaminação microbiana. 

ANÁLISE SENSORIAL 
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Para a avaliação sensorial, dos 104 provadores apenas 102 completaram 
adequadamente a ficha de recrutamento com as informações de idade, escolaridade, 
gênero, alergia, aceitação e frequência do consumo de biscoito. Por este motivo, em 
relação à caracterização de provadores, foi levado em consideração um total de 102 
pessoas. Destes, 66% eram do sexo feminino e 34% do sexo masculino. A 
predominância do sexo feminino se deve ao fato de que no Departamento de Nutrição 
existe um maior número de mulheres comparado com os homens. As idades dos 
provadores variaram de 18 a 62 anos, com uma frequência maior de pessoas com 24 
anos e uma média geral de 29 anos. Quanto a escolaridade, 6% tinham nível médio 
completo, 51% já possuiam nível superior completo e 43% se apresentavam com nível 
superior incompleto. Referente a escala de gosto por biscoito, 39% referiram gostar 
muito, 38% gostam moderadamente, 17% gostam ligeiramente, e os outros 4% variaram 
de nem gosto nem desgosto a desgosto muito. Já no tocante à frequência de consumo 
de biscoito, 15% alegaram consumir diariamente, 42% consomem de 2 a 3 vezes por 
semana, 23% 1 vez por semana, 11% quinzenalmente e 10% mensalmente. Os 
avaliadores não apresentavam sintomas de dor de cabeça no momento do teste e 
alegaram não possuir alergia aos ingredientes do biscoito. 

Mediante o índice de aceitabilidade, pode-se concluir que em todas as análises, as 
formulações de biscoitos com ou sem adição da farinha da torta da semente de faveleira 
foram bem aceitas, uma vez que foram encontrados valores superiores a 70% para as 
três formulações. A porcentagem de aceitação foi reduzindo à medida que aumentou o 
teor de farinha da torta da faveleira (A – 78%, B – 73% e C – 71%), assim, nota-se que 
a farinha de faveleira altera a aceitação dos biscoitos, sendo essa alteração mais 
acentuada com o aumento da farinha. De acordo com os comentários dos avaliadores, 
predominou-se uma insatisfação quanto a granulometria da farinha de faveleira, 
referente ao resíduo que ficava nos dentes e incomodava durante a mastigação do 
biscoito, sendo esse possivelmente um fator determinante na redução da aceitação dos 
biscoitos com maior porcentagem da farinha de faveleira. Nesse sentido faz-se 
necessária ainda algumas alterações na preparação da farinha a fim de se melhorar 
ainda mais a aceitação dos biscoitos. 

Em contrapartida, analisando o teste Just About Right (JAR) para crocância e doçura, 
destacou-se a resposta “ideal”, como mostra a Figura 1 em anexo, para ambas 
características avaliadas em todas as formulações, um ponto de grande relevância que 
justifica a boa aceitação de todos os biscoitos. 

Apesar da predominante insatisfação dos provadores quanto aos resíduos deixados 
pela farinha, no teste de atitude destacou-se as respostas em “possivelmente 
compraria”, começando pela formulação 2, com 25% de farinha de faveleira (34%), 
seguido da formulação 1, sem farinha de faveleira (35%) e depois a formulação 3, com 
50% de farinha (34%). As demais respostas variaram entre as três formulações ainda 
de maneira positiva para intenção de compra, como mostra a Figura 2 em anexo. 

O aumento da utilização de farinhas alternativas em substituição à farinha de trigo com 
objetivo de melhorar as propriedades nutricionais, assim como, promover o 
aproveitamento integral de alimentos tem sido utilizado em diversos produtos, porém, 
Silva et al. (2001), comprovou que quanto mais se adiciona este tipo de farinha, menor 
é a aceitação dos produtos. No estudo de Obidul Huq et al. (2013) foi observado a 
diminuição na aceitabilidade de biscoitos elaborados com farinha de semente de jaca, 
sendo esta desaprovação proporcional ao aumento da farinha de semente. Outros 
estudos com farinha de batata, linhaça e bagaço de uva branca também observaram 
diminuição na aceitabilidade com o acréscimo de tais farinhas (SEEVARATNAM et al., 
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2012; KHOURYIEH e ARAMOUNI, 2012; MILDNER- SZKUDLARZ et al., 2013), 
semelhante aos resultados encontrados no presente estudo em discussão. 

 
Conclusão 

 

Os testes microbiológicos indicaram resultados satisfatórios para todos os 
microrganismos analisados nas três formulações, demonstrando que as mesmas 
estavam adequadas para o consumo. Quanto aos parâmetros sensoriais, apesar da 
amostra controle (sem farinha de faveleira) ter maior índice de aceitabilidade, todas as 
formulações foram bem aceitas pelos provadores. Nesse sentido, conclui-se que a 
utilização de farinha da torta da semente de faveleira em substituição parcial à farinha 
de trigo na elaboração de biscoitos é viável. 
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Figura 1 – Gráfico dos resultados do teste Just About Right (JAR) 

 

 

Figura 2 – Gráfico dos resultados do teste de atitude dos provadores quanto a intenção 
de compra. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de habilidades fonológicas e de memória de curto prazo 

verbal em pré-escolares com desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Introdução: No processo de aquisição da linguagem, pode-se observar a correlação da 
fonologia e memória de curto prazo (MCP) fonológica. Em crianças que apresentam 
dificuldades nesta aquisição, foi visto que esta relação ocorre de maneira positiva. 
Porém, não existem estudos que evidenciem esse resultado em pré-escolares de grupo 
controle nascidos no Nordeste. Objetivos: Caracterizar e correlacionar o desempenho 
da fonologia e de MCP fonológica em pré-escolares do Nordeste. Metodologia: Estudo 
transversal com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 
87485518.0.0000.5292). Amostra composta por 42 pré-escolares com idade entre 4 e 6 
anos de ambos os sexos. A coleta ocorreu por meio do protocolo de nomeação da 
fonologia do ABFW e do teste de repetição de não palavras para avaliar a MCP 
fonológica. Para análise dos dados foram considerados o índice de Porcentagem de 
Consoantes Corretas Revisado (PCC-R) e as porcentagens geral e por extensão da não 
palavra do protocolo de MCP verbal. Resultados: As crianças apresentaram alta 
inteligibilidade de fala, como também alto desempenho na MCP fonológica. Conclusão: 
A caracterização dos parâmetros analisados indicou inteligibilidade alta dos sujeitos, 
bem como o desempenho geral na MCP fonológica foi adequado. A correlação positiva 
entre PCC-R e MCP geral indica que com o aumento em uma das medidas está 
associado ao aumento na outra. 

 
Palavras-chave: Fonologia. Memória de curto prazo fonológica. Pré-escolares. 

TITLE: Development of phonological skills and short-term memory in typically developing 

preschoolers borned in Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Introduction: In the process of language acquisition, the correlation between phonology 
and phonological short-term memory (STM) can be observed. In children who have 
difficulties in this acquisition, it was seen that this relationship occurs positively. However, 
there are no studies that evidence this result in control group preschoolers born in the 
Northeast. Objectives: To characterize and correlate the performance of phonology and 
phonological STM in preschool children in the Northeast. Methodology: Cross-sectional 
study approved by the Research Ethics Committee of the Onofre Lopes University 
Hospital of the Federal University of Rio Grande do Norte (CAAE 
87485518.0.0000.5292). Sample consisting of 42 preschoolers aged 4 to 6 years of both 
sexes. The collection took place through the ABFW phonology naming protocol and the 
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non-word repetition test to evaluate phonological MCP. For data analysis, the Revised 
Correct Consonant Percentage Index (PCC-R) and the overall and non-word extension 
of the verbal STM protocol were considered. Results: Children presented high speech 
intelligibility, as well as high performance in phonological STM. Conclusion: The 
characterization of the analyzed parameters indicated high intelligibility of the subjects, 
as well as the overall performance in Short-term phonological memory was adequate. 
The positive correlation between PCC-R and general STM indicates that with the 
increase in one measure is associated with the increase in the other. 

 
 
Keywords: Phonological. Short-term phonological memory. Preschools. 

Introdução 

A fonologia é a área da linguagem que estabelece os princípios que regulam a estrutura 
sonora de uma língua (Silva TC, 2003). Já a memória de curto prazo (MCP) fonológica 
se refere à capacidade de retenção da informação de natureza fonológica por um breve 
período de tempo, relacionada à alça fonológica (Baddeley A, 2010). 

Durante o processo de aquisição da linguagem, pode-se observar a correlação da 
fonologia e memória de curto prazo verbal. O desenvolvimento da linguagem não está 
ligado apenas ao aprendizado de uma língua, mas está associado também à 
capacidade de cognição e à interação social do indivíduo (Kuhl, 2010), com 
envolvimento de fatores biológicos e ambientais, histórico de gestação e parto e 
experiências, estímulos e ambiente social em que ela e sua família estão inseridas 
(Ertem et al., 2007; Gurgel et al., 2014). 

Estudos indicam que os primeiros anos de vida da criança são considerados os mais 
importantes para o desenvolvimento das habilidades de linguagem, pois é nesse 
período que ocorre a maturação do sistema nervoso, com maior crescimento cerebral e 
formação de novas conexões neuronais (Friederici, 2006) e que, em crianças que 
apresentam dificuldades na aquisição de linguagem, foi visto que a relação entre 
fonologia e memória de curto prazo fonológica ocorre de maneira positiva (Cáceres-
Assenço, Brasil, Befi-Lopes, 2014), porém, não existem estudos que evidenciem esse 
resultado em pré-escolares de grupo controle nascidos no Rio Grande do Norte. 

Como a aquisição da linguagem é integrada, é importante avaliar todos os seus 
componentes. Estudos recentes no português confirmam que desenvolvimento de 
habilidades fonológicas e lexicais é interdependente (Wiethan e Mota, 2014; Wiethan 
FM, Nóro LA, 2014). 

É fundamental que a avaliação do desempenho linguístico ocorra em pré-escolares, 
porque possibilita a detecção e intervenção precoce, de forma a atenuar ou mesmo 
eliminar dificuldades, minimizando prejuízos futuros. Entretanto, no Brasil ainda há 
poucos instrumentos padronizados para avaliar a linguagem e, dentre os poucos, não 
há valores de referência para a população brasileira da região Nordeste (Gonçalves 
Gurgel et al., 2014; Lindau et al., 2015; Silva, Lindau e Giacheti, 2017). 

 
Metodologia 
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Aspectos éticos 

Trata-se de um estudo transversal com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(CAAE 87485518.0.0000.5292). Os responsáveis das assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de Assentimento 
após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 

Participantes 

Participaram do estudo 42 pré-escolares potiguares em desenvolvimento típico com 
idade variando entre 4 e 6 anos de ambos os sexos. Os critérios de inclusão no estudo 
consistiram na assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte de 
todos os pais que concordaram em participar e, por parte das crianças, todas que 
aceitaram o convite para participar do estudo registraram seu aceite no Termo de 
Assentimento de acordo com sua faixa etária, como também estar na faixa etária do 
estudo, ser falante do Português Brasileiro como língua nativa, e estar matriculado e 
frequentando regularmente uma instituição de ensino infantil. Os critérios de exclusão 
foram: queixa de transtorno no desenvolvimento da linguagem, privações sensoriais, 
acompanhamento terapêutico fonoaudiológico prévio ou em andamento, e diagnóstico 
de quadros que possam influenciar a aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Instrumentos 

A coleta de dados foi realizada no projeto de pesquisa “Perfil linguístico de pré-escolares 
em desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte”. Após consentimento da 
instituição de ensino infantil e aprovação da pesquisa no comitê de ética, foi realizada 
apresentação do projeto aos pais, solicitando consentimento para participação. Aqueles 
pais que aceitaram a participação de seu filho no estudo, responderam um questionário 
com informações básicas sobre o desenvolvimento da criança, um questionário sobre o 
nível socioeconômico baseado no Critério Brasil e ao questionário brasileiro do ambiente 
infantil (Engel de Abreu et al., 2014). 

As avaliações ocorreram na própria escola, em um local silencioso, em um encontro de 
aproximadamente uma hora. A avaliação foi composta por uma bateria de testes não 
invasivos que envolveram a solicitação de uma resposta geralmente verbal, seguindo 
uma ordem padronizada de aplicação. 

Para este recorte de pesquisa, a avaliação foi composta pelas seguintes tarefas: 

•Fonologia (Andrade et al., 2004): composto pela pela nomeação de 34 figuras e que 
permite analisar a presença e a produtividade de processos fonológicos na fala; 

•Memória de Curto Prazo Fonológica - TMCPF (Rodrigues et al., 2013): composto por 
40 palavras inventadas divididas igualmente em mono, di, tri e polissilábicas. As não 
palavras são formadas apenas pelos primeiros fonemas dominados pelas crianças 
falantes do português (/p, m, k, f, n, t/). 

Toda a bateria da coleta de dados foi gravada em vídeo para transcrição e análise dos 
dados obtidos. Participaram da coleta dos dados coletados duas fonoaudiólogas 
graduadas e com experiência no atendimento a crianças e 6 alunas de graduação 
associadas ao projeto. 
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Análise dos dados 

Após a coleta e tabulação dos dados, foi realizado o tratamento estatístico no software 
SPSS para responder aos objetivos propostos. Foi empreendida análise descritiva para 
verificação da normalidade dos dados e análise inferencial buscando comparar o 
desempenho obtido com os valores de referência propostas para crianças brasileiras 
residentes na região sudeste do país. Na análise, utilizou-se a média, desvio-padrão, 
mínimo e máximo, mediana e intervalo interquartil. 

 
Resultados e Discussões 

 

O presente estudo não é de comparação. Os resultados indicaram que houve variação 
no índice de porcentagem de consoantes corretas - revisado (PCC-R) entre 75,6% e 
100%, com mediana de 96,7 e intervalo interquartil com discreta variação (95,6% a 
97,8%), mostrando que as crianças nestas idades já apresentaram alta inteligibilidade 
de fala. 

<Inserir Figura 1> 

A porcentagem geral de não palavras correta na MCP fonológica variou entre 60% e 
100%, com mediana 90 e intervalo interquartil entre 82,5% e 93,1%. A mediana da 
porcentagem de acertos variou entre 100% para mono e dissílabos, 90% para trissílabos 
e 80% para os polissílabos, nos mostrando também alto desempenho dessas crianças 
na MCP fonológica e, com aumento da extensão das não palavras, houve redução nos 
acertos. 

<Inserir Figura 2 > 

Os resultados indicaram que houve correlação positiva entre o PCC-R e a MCP 
fonológica geral (índice 0,333, p=0,031). 

Quando olhamos para a memória de curto prazo fonológica, vemos também uma 
mediana alta e variação baixa na fonologia, o que nos indica que os sujeitos tiveram 
bom desempenho. 

 
Conclusão 
 

A caracterização dos parâmetros analisados indicou que a inteligibilidade dos sujeitos 
era alta, bem como o desempenho geral na MCP fonológica foi adequado e que há 
correlação positiva entre PCC-R e MCPV geral, indicando que o aumento em uma das 
medidas está associado ao aumento na outra. Isso também comprova que tais testes 
podem ser utilizados no contexto do Nordeste para avaliação da linguagem de pré-
escolares. Novos estudos pretendem identificar as particularidades desta população nas 
áreas da linguagem. 

Estudos que investiguem o desenvolvimento da linguagem em um determinado contexto 
cultural são extremamente importantes, pois há a necessidade do conhecimento do 
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padrão de desenvolvimento típico e caracterização do padrão de fala da região para 
aumentar a capacidade de diagnóstico preciso dos transtornos no desenvolvimento e, 
por conseguinte, para permitir a comparação de desempenho entre falantes do 
português brasileiro residentes em diferentes estados. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Gráfico das % de acertos na fonologia e MCP fonológica. 
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Figura 2. Gráfico da relação entre as % do PCC-R e da MCP fonológica. 
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TÍTULO: A MIGRAÇÃO EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO DOS JOVENS 

ENFERMEIROS EGRESSOS DA GRADUAÇÃO E DAS RESIDÊNCIAS 

Resumo 

A presença de pessoal qualificado na assistência em saúde é fator chave para o 
estabelecimento de um processo de trabalho que possa atender efetivamente as 
demandas de sua população, entretanto, percebe-se distribuição desigual da força de 
trabalho atribuída a vários fatores, dentre eles como esses profissionais são formados 
e a migração para outras regiões ou países, o que pode gerar falhas na oferta de 
cuidados da rede devido à concentração desses recursos humanos. Este plano de 
trabalho realizou duas fases de abordagem dos dados, sendo a primeira uma revisão 
integrativa da literatura, com o objetivo específico de identificar fatores presentes no 
processo de formação que favorecessem a intenção e o processo de migrar para outra 
região ou país. A segunda fase foi uma pesquisa descritiva realizada com dados 
secundários contendo registros de vínculos profissionais da equipe de enfermagem, a 
partir da base de dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), 
conforme instrumento prévio, buscando a respeito da categoria profissional de 
interesse, tipo de vínculo e faixa etária, numa série histórica de 14 anos, cujos resultados 
foram comparados com as tendências evidenciadas pela literatura. A partir desses 
estudos, percebeu-se uma alteração no padrão de inserção ocupacional, tanto pela 
exigência de maior tempo de formação desses profissionais, quanto a perspectiva 
destes em busca de migrar para outros locais em busca de melhores condições de 
emprego. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Mercado de trabalho; Recursos humanos; Emprego 

TITLE: MIGRATION IN SEARCH OF THE FIRST JOB OF YOUTH NURSES FROM 

GRADUATION AND RESIDENCE 

Abstract 
The presence of qualified personnel in health care is a key factor for the establishment 
of a work process that can effectively meet the demands of its population. However, 
there is an unequal distribution of the workforce attributed to several factors, among 
them: issues in their training and the occurrence of migratory process, which can lead to 
failures in the provision of the health care due to the concentration of these human 
resources. This work plan carried out two phases of data approach, the first being an 
integrative literature review, with the specific objective of identifying factors present in 
training process that favored the intention and the process of migrating to another region 
or country. The second phase was a descriptive research carried out with secondary 
data containing professional records of the nursing staff from the database of the General 
Register of Employment and Unemployment (CAGED), according to previous 
instrument. Searching about the professional category of interest, type of register and 
age group, in a historical series of 14 years, whose results were compared with the trends 
evidenced in the literature. From these studies, it was noticed a change in the 
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occupational insertion pattern, both due to the requirement of longer time training of 
these professionals, as well as their perspective of migrating to other places in search of 
better employment conditions. 
 
Keywords: Nursing; Job market; Workforce; Employment 

Introdução 
A qualidade de vida de uma população é um indicador multifatorial, complexo e de 
importante avaliação contínua, para tanto, a constituição de redes de atenção à saúde 
é essencial para a obtenção de bons resultados desses indicadores, sendo um dos 
pilares dessas redes a presença de pessoal qualificado na assistência. Num contexto 
de transição demográfica e epidemiológica, percebe-se tanto um aumento quanto uma 
alteração no perfil das demandas de atenção em saúde, levando a pronunciamento 
internacional sobre escassez de enfermeiros nos serviços de atenção, cujas 
investigações demonstram uma soma de fatores que arquitetam uma rede de geração 
e fluxo desse pessoal, uma vez que a sua caracterização como uma mão de obra mais 
qualificada acaba por gerar uma maior fiscalização desses recursos humanos 
(OLIVEIRA, 2015). Ainda mais especificamente, a força de trabalho em saúde 
apresenta-se influenciada pelo seu processo de trabalho e suas diferenças entre cada 
região, percebendo-se fatores como desemprego, excedente de pessoal, sistema de 
atenção à saúde ineficiente ou que restringe o escopo de atuação de seus profissionais, 
bem como a economia de seu país e região têm sido apontadas como tendências 
geradoras desse fluxo de mão de obra (BREWER; KOVNER, 2014). Do outro lado, a 
geração de profissionais tem levantado preocupações a respeito tanto sobre a ocupação 
de postos de trabalho suficientes para atender à população, percebida no aumento de 
cursos de graduação no Brasil, quanto às qualidades e competências desses 
profissionais egressos, uma vez que suas atuações exercem responsabilidade social, 
gerando preocupações sobre o desempenho qualificado, constatado pela sua inserção 
e permanência nos seus postos de trabalho (SILVA, 2013). Logo, a investigação do fluxo 
desses recursos humanos recém egressos do seu processo de formação constitui ponto 
chave na compreensão das dificuldades e potencialidades presentes no processo de 
saúde no atual contexto da globalização. Para tanto, o presente plano de trabalho 
buscou escrever a trajetória de enfermeiros/as com graduação e/ou pós-graduação que 
vivenciaram a migração interna e externa em busca da inserção no primeiro emprego 
na área. 
 
Metodologia 

 
O seguinte plano de trabalho apresentou como objeto de estudo um tema que apresenta 
certas particularidades pouco abordadas na literatura nacional, necessitando de maior 
aproximação dos fatores que possam levar, ou não, à migração desses egressos, 
caracterizando a pesquisa realizada como descritiva-exploratória. Portanto, dentro das 
atividades desenvolvidas, a análise mais estreita das evidências relacionadas à 
formação de enfermeiros que possam influenciar na sua migração interna e externa, 
obtidas a partir da matriz de síntese da revisão integrativa de literatura realizada por 
Rezende(2019), foi a etapa exploratória inicial do plano. Nessa análise, foi utilizado o 
software de análises qualitativas Atlas.ti versão 7, cuja característica de unir as 
evidências em um ambiente centralizado e acessível foi desejável para a apropriação 
das evidencias obtidas. Nesse programa, partes dos textos que demostraram relação 
com características do processo de formação (i.e., estrutura dos campos de ensino, 
competências esperadas em seu desenvolvimento, previsão de empregabilidade dos 
egressos, entre outros) foram selecionadas e atribuídas a códigos específicos para fins 
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de classificação e comparação posterior. Em seguida, realizou-se a exploração do 
contexto das evidências codificadas, suas relações de sentido entre si e seu significado 
para o objeto de estudo, ou seja, o estabelecimento de redes de significado das 
evidências colhidas pela revisão de literatura, permitindo a sua visualização mais de 
modo mais claro. A segunda etapa do plano foi a realização de estudo descritivo e 
transversal a partir de dados secundários e públicos com a finalidade de observar as 
tendências de faixa etária de profissionais da equipe de enfermagem no contexto de 
transição demográfica. Os dados foram obtidos na Relação Anual de Informações 
Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE), que é um registro 
administrativo obrigatório aos empregadores formais, cuja responsabilidade é informar 
sobre a categoria profissional empregada, de acordo com a classificação brasileira de 
ocupações, o tipo de vínculo e suas atividades. Esses registros estão dispostos em uma 
base de dados de acesso público, disponível em http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php, 
sendo nela realizada uma busca sobre os vínculos ativos de técnicos de enfermagem, 
conforme protocolo elaborado previamente pelos responsáveis, contemplando as 
variáveis da categoria profissional, número e tipo de vínculos, região e faixa etária, 
analisando uma série histórica no período de 2003 a 2017, observando suas alterações 
nesse período, gerando um banco de dados compilado no Microsoft Excel 2016, cujas 
tendências foram comparadas com outros achados da literatura nacional. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os achados na literatura evidenciam alguns fenômenos mais particulares quando a(o) 
enfermeira(o) que migra é recém formada(o) ou considerada(o) com menor experiência 
de atuação profissional, mas ainda mantém-se o paralelo da rede de fatores que 
facilitam ou desfavorecem o processo de migração e inserção desse potencial 
profissional, como elucidado por Brewer e Kovner (2014). Essa rede possui âmbitos 
característicos, desde fatores que pesam sobre questões microssociais, como o 
interesse em conhecer outro país e seu processo de trabalho em saúde, capacitação 
em outro local, relações familiares e iniciativa de explorar o potencial da globalização, 
bem como fatores de maior espectro, desde acordos políticos e econômicos, barreiras 
linguísticas, políticas e culturais até o desenvolvimento econômico do país de destino 
em relação ao país de origem. Nessa rede, vale salientar o quanto o peso do próprio 
processo de formação profissional em vários aspectos predisponentes à migração, 
desde o acesso à informação, a geração de oportunidades para tal, bem como a 
formação de competências que podem garantir a competitividade desses egressos no 
mercado. A atuação desses fatores gera uma massa heterogênea de profissionais 
buscando inserção em outros locais, gerando a necessidade de observação quanto ao 
seu escopo de atuação em sistemas de saúde que podem ser discrepantes da formação 
que lhe foi ofertada (SHOJAEIMOTLAGH, 2017; ORTIGA, 2014). Com tamanhas 
disparidades presentes entre os países, é natural que seus sistemas de governança 
tomem atitudes com vista gerenciar esse fluxo de pessoal, afinal, vale lembrar que não 
só a(o) trabalhador(a) enfermeira(o) é recurso essencial nos indicadores de qualidade 
do serviço de saúde e desenvolvimento de seu país, mas sobretudo é pessoal 
qualificado capaz de exercer seu processo específico de trabalho. Logo, é reconhecido 
a manutenção de acordos uni ou bilaterais com vista a captação de futuros profissionais 
de países que apresentam produção ótima com destino a países desenvolvidos que 
apresentam aumento/modificação nas demandas de saúde de sua população, 
buscando conciliar a supressão da escassez de um lado com o alívio dos índices de 
desemprego e benefícios fiscais no outro extremo desses acordos, tornando a força 
humana de trabalho em saúde como recurso com valor de mercado passível de 
negociação (VAFEAS, 2018; MURPHY, 2016; GALBANY-ESTRAGUÉS, 2018; YAGI, 
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2014). Quanto à evolução temporal da faixa etária dos profissionais da equipe de 
enfermagem, percebeu-se alguns pontos relevantes, houve o aumento no número total 
de vínculos ativos, implicando num crescimento do mercado de trabalho e postos 
ocupados por esses profissionais, entretanto, quanto mais jovens são os profissionais, 
maior a tendência desse quantitativo de vínculos permanecer o mesmo, enquanto os 
vínculos de profissionais com mais idade demonstraram número mais evidente ao final 
do período de observação (BRASIL, 2019). Esse padrão de inserção ocupacional ilustra 
alguns achados da literatura, em que se percebe tanto um adiamento tanto do jovem 
quanto do profissional inexperiente na sua participação no mercado de trabalho, 
partindo de um ciclo inicial de subemprego ou ocupações com caráter formativo, com o 
objetivo de fornecer qualificação e posteriormente, iniciativa para a participação do 
emprego formal (POCHMANN, 2000; WERMELINGER, 2011). Essas evidências 
ilustram a incerteza na inserção no mercado de trabalho, percebida na presença de uma 
série de obstáculos que tornam a obtenção de emprego, sobretudo pelos profissionais 
mais jovens com menor experiência na profissão, dificultada por questões 
socioeconômicas e culturais, afetando não só a intenção desses profissionais em 
formação de migrarem para outros locais, mas também é observado a manutenção de 
um quadro da força de trabalho de difícil inserção de carreira dos profissionais 
considerados mais inexperientes. 
 
Conclusão 

 
Percebe-se nesse contexto como a inserção de enfermeiros egressos do processo de 
formação em um posto de trabalho vai além da visão imediata do emprego, mas envolve 
toda uma conjuntura de fatores econômicos e políticos. É notório que o processo de 
ensino-aprendizagem desenvolvido na sua região de origem, com o desenvolvimento 
de competências que garantem uma posição no mercado de trabalho, bem como a 
representatividade da categoria concebida pela visão de mundo do local de destino 
desse profissional, enredam um processo gerenciado por inúmeros pontos de tensão 
nesse trânsito de pessoal qualificado. Esse processo toma ainda mais relevância no 
contexto em que há a busca por um maior contingente trabalhando na enfermagem em 
alguns países, entretanto, cuja busca é conciliada com a transição demográfica e 
epidemiológica que afeta caracteristicamente tanto a força quanto o próprio processo 
de trabalho da categoria, cuja capacidade de renovação do contingente deve ser 
preservada, caso contrário, pode-se perceber uma piora na qualidade da assistência. 
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TÍTULO: A PRÁTICA DOS ESPORTES DE AVENTURA PARA JOVENS E ADULTOS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade trazer a experiência e os resultados da prática 
dos esportes de aventura de uma forma lúdica, prazerosa e diversa para jovens e 
adultos com deficiência intelectual. Toma-se como base o relato descritivo qualitativo 
das aulas aplicadas que adentram na prática do circuito com obstáculos em local 
fechado, corrida de orientação, muro de escalada, prática do slackline. Levando para os 
alunos uma experiência única e trazendo a sua inclusão nas diversas práticas 
esportivas, explorando as suas capacidades e superando desafios. 
 
Palavras-chave: Esportes De Aventura. Deficiência Intelectual. Equilíbrio. 

TITLE: ADVENTURE SPORTS PRACTICE FOR YOUTH AND ADULTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY. 

Abstract 

The present work aims to bring the experience and results of the practice of adventure 
sports in a playful, pleasant and diverse way for young people and adults with intellectual 
disabilities. It is based on the qualitative descriptive report of the applied classes that go 
into the practice of the circuit with obstacles in closed place, orientation race, climbing 
wall, slackline practice. Bringing students a unique experience and bringing their 
inclusion in various sports, exploring their skills and overcoming challenges. 
 
Keywords: Adventure Sports. Intellectual disability. Balance. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO O esporte de aventura compreende-se como o conjunto de práticas 
esportivas formais e não formais, vivenciadas em interação com a natureza, a partir de 
sensações e de emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio e de risco 
calculado. Realizadas em ambientes naturais (ar, água, neve, gelo e terra), como 
exploração das possibilidades da condição humana, em resposta aos desafios desses 
ambientes, quer seja em manifestações educacionais, de lazer e de rendimento, sob 
controle das condições de uso dos equipamentos, da formação de recursos humanos e 
comprometidas com a sustentabilidade socioambiental (BET; SUZUKI, 2013). Se trata 
de um esporte exploratório do próprio eu que trouxe novos praticantes e adeptos à 
prática devido a busca pela emoção, pelo atingir e superar limites, além da interação 
com a natureza. Busca-se a exploração máxima de conhecimento do ambiente, 
alternativas e inovações nessas práticas para aumentar as vivências corporais, 
cognitivas e psicossociais. Dessa maneira buscamos explorar essas atividades a um 
grupo específico de pessoas com deficiências intelectuais, como a síndrome de down, 
síndrome do x-frágil, além do transtorno do espectro autista (TEA). A deficiência 
intelectual possui um amplo leque de definições, mas pode-se resumir em sendo uma 
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incapacidade que, pode se apresentar no funcionamento intelectual e no 
comportamento adaptativo. Ao ligarmos as características que o grupo possui e as suas 
dificuldades comuns como o da propriocepção, que é o sentido que informa o corpo da 
posição dos músculos e o sentido vestibular, que é o sentido do movimento que nos 
permite manter o equilíbrio. Buscamos explorar esse esporte que se utiliza do próprio 
corpo, da natureza, e de obstáculos para ampliar o leque de experiencias e 
possibilidades de atividades para esse grupo de alunos mostrando que é possível 
explorar as diversas atividades físicas existentes. O esporte traz consigo benefícios 
fisiológicos, motores, físicos e intelectuais. A maior oxigenação do cérebro durante a 
prática esportiva pode nos levar a uma melhora de habilidades cognitivas, e mais além, 
durante o exercício são liberadas no nosso organismo substâncias prazerosas que 
agem diretamente no bem-estar da pessoa praticante de atividade física. A pessoa com 
deficiência defronta-se com os desafios propostos pelo esporte, vai vencendo estas 
barreiras, torna-se confiante, e ela mesma altera estruturas intrapsicológicas e começa 
auxiliar na sua própria inclusão social. O convívio com outras pessoas praticantes do 
esporte, com técnicos e ajudantes também pode acelerar este processo de inclusão 
(OLIVEIRA; FAUSTINO; JUNIOR, 2012). 
 
Metodologia 

 
2 METODOLOGIA Buscando assim melhor expor todas as atividades que foram 
vivenciadas e exploradas, esse estudo tem um caráter descritivo qualitativo, portanto, 
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 
2009). Todas as praticas foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte no Departamento de Educação Física, nas terças e quintas-feiras das 8:00h as 
9:00. Contando com 7 professores e vários materiais necessários para as aplicações. 
Foram aplicadas aulas com os seguintes temas: corrida de orientação, percurso em 
ambiente fechado (parkour), parede de escalada, slackline, percurso em ambiente 
aberto (parkour). Usufruindo de ambientes do departamento de educação física, como 
o ginásio, a área ao lado da cantina, o ambiente com a parede de escalada. A corrida 
de orientação foi aplicada no interior do ginásio, com grupos de três alunos e um 
professor. Foi utilizado um mapa impresso com a planta do ginásio, e pontos marcados 
em locais com cores referentes aos tesouros que deveriam ser caçados. Na primeira 
corrida foram utilizados objetos de espuma, já na segunda corrida fizemos uma “caça 
ao ovo de pascoa” utilizando o mesmo mapa, porém com o tesouro sendo ovos de 
pascoa. Para uma boa interação do grupo com obstáculos que se tem nas corridas de 
aventura foi-se montado um circuito (parkour) dentro do ginásio com bambolês no qual 
eles tinham que alternar as pernas, cordas para que eles andassem em cima se 
equilibrando, bolas para que eles desviassem, obstáculo de madeira para que eles 
saltassem, colchonete para representação de rolamento, e banco comprido de madeira 
para subir e passar correndo. No departamento de Educação Física existe um ambiente 
fechado com a parede de escalada, e colchão de saltos para apoiar a queda em baixo 
da parede. Já que o grupo é limitado, as pedras tiveram que ser trocadas por pedras 
maiores para que os alunos conseguissem experimentar da prática. Cada aluno subia 
na parede com auxílio de dois ou três professores para segura-los evitando possíveis 
acidentes. Para maior exploração e desenvolvimento de equilíbrio do grupo, foi montado 
no ambiente externo do ginásio a prancha de equilíbrio, e com o auxílio do professor 
eles tentavam manter a prancha reta sem as extremidades tocar no solo. O slackline foi 
montado de uma árvore para a outra, inicialmente em baixa altura e com a ajuda do 
professor para que eles diagnosticassem o aparelho e começassem a se adaptar, os 
encontros seguintes tiveram o auxílio de uma corda na parte superior da fita que tinha 
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uma outra corda de apoio para manter equilíbrio. E por fim, foi realizado um último 
percurso em ambiente aberto que continha todas as atividades do percurso inicial da 
aplicação das aulas juntamente com o slackline, e a prancha de equilíbrio, afim de faze-
los fixar as atividades e explorar as barreiras em relação ao equilíbrio, propriocepção, 
saltos, força, concentração e harmonia. 
 
Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES Em meio a todas as práticas aplicadas aos alunos, 
foi possível perceber a animação de todos ao verem que seria possível explorar tudo e 
que eles também podem praticar esportes de aventura. Na corrida de orientação e no 
parkour que foram realizados em ambiente fechado a pratica foi realizada de forma ativa 
de todos os alunos, com poucas distrações, e utilizou-se de mais tempo do que o 
esperado devido o amplo espaço de exploração, como as arquibancadas que trazem 
uma maior dificuldade, e as cordas postas no chão para que eles andassem em cima 
se equilibrando, já que o equilíbrio para eles ainda é algo difícil de se manter, mas que 
com calma, ajuda e ajustes se torna possível. Ao se depararem com a parede de 
escalada, as mães tiveram grande preocupação e cuidado, e decidiram participar da 
aula juntamente com os filhos, já que o local não possui aparelho de segurança em 
cordas, ou cadeirinhas, tendo somente o colchão em baixo de toda a parede. Mesmo 
muitas das mães ficando receosa, todos os filhos quiseram explorar, e conseguiram 
subir na parede. Um aluno por vez subia ao colchão e acompanhado de dois professores 
iam ate a outra ponta da parede, buscando sempre as pedras maiores e mais baixas 
para evitar quedas e possíveis acidente que pudessem machucar os alunos. Alguns 
ficaram empolgados e conseguiram subir além do esperado, mas sempre com os 
professores ao lado. Ao ver a empolgação dos filhos, algumas mães também resolveram 
experimentar a parede, e viram que elas também conseguem superar os limites. Depois 
de terem explorado o ambiente fechado, foi a hora de ir para a natureza, para o ambiente 
aberto atrelando ao parkour, juntamente com o slackline. Todos os alunos desfrutaram 
de todas as atividades propostas pelo parkour, e conseguiram seguir as atividades e 
aumentar o seu nível de dificuldade, como por exemplo, a variação dos saltos (de 
costas, de lado, girando), o modo de segurar a corda (com uma mão, trocando a mão). 
Já o slackline trouxe um desenvolvimento incrível para todos os alunos, foi possível ver, 
notar e reparar como eles evoluíram, como conseguiram se concentrar, se equilibrar e 
como eles aprenderam aula pós aula. Muitos não conseguiam subir sozinhos, outros 
subiam e pulavam, mas ao final da aplicação todos subiam e já andavam ou se 
equilibravam sozinhos na fita com o apoio da corda superior. Alguns conseguiam ir além, 
e iam até de costas. As mães também puderam praticar e relataram a importância da 
pratica por explorar os elementos que os meninos possuem maior dificuldade. 
 
Conclusão 

 
4 CONCLUSÃO Por fim, foi possível ver, explorar, compreender, entender e motivar a 
todos os alunos e as mães que é possível ir além do que se acha ser a capacidade de 
cada um. O desenvolvimento de cada aluno que após cada atividade, por si só, iam se 
explorando mais e mais, e iam variando o modo como pular, como andar, como correr. 
O esporte de aventura sendo bem planejado e aplicado, se torna uma alavanca para o 
desenvolvimento na capacidade de concentração, de atenção, e de equilíbrio, pois as 
atividades exploram esses pontos, já que também são umas das maiores dificuldades 
das pessoas com deficiência intelectual. Trabalhar esse tema, e com esse publico pode 
ser um grande desafio, mas ao ver os resultados se torna algo simples, algo motivador 
para buscar sempre atividades que explorem a capacidade dos alunos. Utilizar de 
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atividades físicas para um melhor desenvolvimento dos alunos sempre será uma das 
melhores alternativas pois se atrela a sensação do prazer, do saber, do fazer, do 
conseguir e do superar. 
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Slackline com ajuda do professor 
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Variação de saltos 
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Slackline com auxílio da corda 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE O PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALERTA PRECOCE EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO. 

Resumo 

Objetivo: avaliar, sob a ótica da equipe assistencial do setor, a metodologia de 
implementação do sistema de alerta precoce e identificar os possíveis fatores que 
influenciaram este processo. Método: foram aplicados questionários para coleta de 
dados, demográficos e relacionados à implantação do sistema de alerta precoce, dos 
funcionários do setor em estudo, que haviam sido capacitados previamente. Resultados: 
o sistema de alerta precoce foi considerado fácil de aplicar por 90% dos entrevistados. 
A principal dificuldade relatada para utilizar a ferramenta foi a não adesão por parte da 
equipe médica em relação às condutas preconizadas (30%), seguido de falta de material 
para aferir os sinais vitais (13,3%). Dos entrevistados, 66,7% reconhecem que a equipe 
valorizou a implantação do sistema de alerta precoce na unidade, à despeito de um 
terço considerarem que a ferramenta não é útil para o setor. Adequação do quantitativo 
de equipamentos foi o principal argumento para aumentar a adesão da equipe (44,8%, 
n= 26). Conclusão: as principais barreiras que dificultaram a implantação do sistema de 
alerta precoce foram as organizacionais, relacionadas à presença de insumos e de 
liderança local. Novas estratégias devem adotadas para melhorar a adesão dos 
profissionais ao protocolo 
 
Palavras-chave: ciência da melhoria; score de alerta precoce; melhoria da qualidade; 

TITLE: PROFESSIONALS'PERCEPTIONS ABOUT THE IMPLANTATION PROCESS 

OF AN EARLY WARNING SCORE SYSTEM AT A UNIVERSITY HOSPITAL. 

Abstract 

Objective: To evaluate, under the view of the derpatment health care team, the early 
warning score implementation methodology and identify possible factors that influenced 
the process. Method: a questionnaire was applied to collect personal, demographic and 
implementation related data from the health care team, which were previously trained. 
Results: the early warning score was considerated easy to apply by 90% of the 
interviewed. The main difficulty to use the tool was the poor adhesion from the 
physician's team towards recommended conducts (30%), followed by lack of material to 
check vital signs (13,3%). 66,7% of professionals recognize that the health team 
appreciated the early warning score implantation, but one third doesn't consider the tool 
useful. The adequacy of equipment resources was the main argument to improve health 
team's adhesion (44,8%, n=26) Conclusion: the major barriers found that made difficult 
the implantation of the early warning score were related to organizational questions, 
equipment resources e local leadership. New strategies should be adopted to improve 
professional's adhesion towards the protocol. 
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Introdução 

O reconhecimento precoce de sinais de deterioração clínica é de vital importância para 
evitar desfechos desfavoráveis e melhorar a assistência ao paciente sob os cuidados 
da equipe assistencial (ALAMA, et al., 2014). Para tanto, diversas organizações da área 
da saúde desenvolveram modelos de sistemas de alerta precoce, os quais se baseiam 
na checagem de sinais vitais rotineiros e, em caso de alteração nos parâmetros, no 
estabelecimento de condutas estabelecidas previamente, que vão desde o aumento na 
frequência de monitorização até acionamento da equipe médica e transferência para a 
unidade de terapia intensiva (MC NEILLA e BRYDEN, 2013; ALAMA, et al., 2014). O 
National Early Warning Score (NEWS) é um sistema de alerta precoce criado pelo Royal 
College of Physicians em 2012, e atualizado em 2017 (ROYAL COLLEGE OF 
PHYSICIANS, 2017). O NEWS é organizado de forma que scores agregados são 
estabelecidos, de acordo com valores atribuídos previamente, a intervalos de medidas 
de sinais vitais e avaliações rotineiras dos pacientes (ROYAL COLLEGE OF 
PHYSICIANS, 2012). Os parâmetros utilizados para construção do score são: 
frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, saturação de 
oxigênio, temperatura e nível de consciência. Na segunda versão do sistema de alerta, 
outro parâmetro foi incluído para avaliação neurológica: episódio novo de confusão. Por 
sua vez, os scores obtidos correspondem a condutas pré-estabelecidas, as quais 
englobam desde a comunicação de um score para o profissional responsável pelo 
paciente ou até a transferência do mesmo para uma Unidade de Terapia intensiva (UTI). 
O objetivo central do NEWS é padronizar, para deterioração clínica aguda, a avaliação 
e resposta dada pela equipe (ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS, 2017), reduzindo o 
número de internações não programadas na UTI, além de intubações orotraqueais e 
paradas cardiorrespiratórias fora da mesma (FRANKLIN e MATHEW, 1994; CHURPEK, 
et al., 2016; ANDERSEN, et al., 2017). Nesse contexto, a melhoria da qualidade da 
assistência é um processo contínuo e envolve o emprego de diversas estratégias pelos 
profissionais e gestores de saúde (DIXON-WOODS, et al., 2012). Contudo, a 
implementação de novas metodologias de trabalho e ciclos de melhoria, as quais visam 
alterar problemáticas atuais e preveni-las, esbarram, muitas vezes, na resistência à 
mudança de hábitos e de atitudes pessoais e profissionais (DAMSCHRODER, et al., 
2009; DIXON-WOODS, et al., 2012). Durante a execução do projeto de implantação do 
NEWS na unidade de cardiologia do hospital universitário, o qual compreendeu a 
capacitação e efetiva aplicação do sistema de alerta precoce, observou-se que os 
critérios estabelecidos pela ferramenta e avaliados pelo estudo, cuja realização 
dependia de uma maior mudança comportamental ou carga adicional de trabalho, foram 
os que encontram maiores dificuldades para execução adequada. Esse fato, em 
primeira análise, foi atribuído à baixa adesão dos profissionais ao sistema de alerta 
precoce e às dificuldades na mudança de atitude dos colaboradores, frente a um novo 
processo de trabalho (FRANCIS, 2018). Tal constatação, observada durante a 
execução da pesquisa, suscitou a necessidade de avaliar o processo de implantação do 
protocolo sob o ponto de vista dos componentes da equipe assistencial. Desse modo, o 
objetivo deste estudo foi avaliar, a percepção da equipe assistencial sobre a implantação 
de um sistema de alerta precoce e identificar os possíveis fatores que influenciaram este 
processo, propiciando uma análise objetiva para futuras implementações de protocolos 
clínicos e modificações de processos de trabalho no ambiente hospitalar. 
 
Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa descritiva, derivada de projeto “Implementação de um 
sistema de alerta precoce em um hospital universitário: Mudando os processos para 
melhorar os desfechos” (CAAE: 71343817.3.0000.5292). Dados demográficos e dados 
relativos ao processo de implantação do sistema de alerta precoce, NEWS, foram 
coletados, através de entrevistas com os funcionários do setor em estudo. Para 
execução da primeira fase, foram promovidos ciclos de melhorias, os quais 
compreendiam capacitações da equipe com aulas expositivas e testes práticos, 
realizados previamente à implantação do NEWS, e posteriores reuniões para feedback 
com os líderes da equipe para avaliação das conformidades e nãoconformidades 
relacionadas à utilização adequada do sistema de alerta precoce. Foram realizadas sete 
capacitações, nas quais foram treinados 84 profissionais de diversos setores do centro 
hospitalar (CUNHA, 2018). Dentre os capacitados, 29 eram médicos, sendo que destes, 
cinco eram médicos plantonistas do hospital, 15 eram médicos residentes em clínica 
médica, 7 eram médicos residentes em clínica cirúrgica, além de um médico residente 
em neurologia e outro em anestesiologia. Os médicos cardiologistas preceptores do 
setor não foram treinados. Os demais (n=55) participantes eram da equipe de 
enfermagem, composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Todo o material 
necessário para execução adequada do projeto, como oxímetros e tabelas adesivas 
contendo o material gráfico do sistema de alerta precoce foi fornecido. Os itens 
avaliados com maior percentual de não-conformidades foram: o registro sistemático do 
score do paciente a cada verificação dos sinais vitais; registro da saturação de oxigênio 
e registro do uso de oxigênio suplementar a cada momento de verificação dos sinais 
vitais estabelecidos (CUNHA, 2018). Foram incluídos, na segunda fase, os profissionais 
que trabalham permanentemente na enfermaria da cardiologia, cirurgia cardíaca e 
cirurgia vascular do Hospital Universitário Onofre Lopes e médicos residentes de clínica 
médica que tenham optado pela residência de cardiologia, os quais tenham sido 
capacitados para utilizar o sistema de alerta precoce anteriormente. Profissionais de 
outros setores do hospital e médicos residentes de clínica cirúrgica e de outras 
especialidades foram excluídos. Os dados foram obtidos através de entrevistas 
presenciais com os funcionários do setor, presentes no momento da visita do 
pesquisador, em seu local de trabalho, em horário conveniente. O instrumento de coleta 
utilizado (anexo I) foi elaborado a partir das principais não-conformidades observadas 
nos resultados da primeira fase da pesquisa, bem como das problemáticas mais 
frequentemente relatadas nas reuniões com os líderes da equipe assistencial. Além 
disso, itens para traçar um perfil sócio-demográfico dos participantes, foram incluídos. 
O questionário continha questões fechadas, de múltipla escolha ou sim/não. Somente 
um dos quesitos (questão número 21) do instrumento de coleta permitia a escolha de 
dois itens, se necessário. Contudo, nas questões que possuíam o item descrito como 
“outro”, o entrevistado poderia, se assim desejasse, citar a resposta que se adequava 
ao questionamento feito. Os dados obtidos a partir das entrevistas foram, então, 
agrupados para criação de um banco de dados e analisados estatisticamente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram entrevistados 30 profissionais, de um total de 46 enfermeiros e técnicos de 
enfermagem e 7 médicos plantonistas e residentes de cardiologia, treinados da unidade. 
A média de idade dos colaboradores foi de 36,2 anos. A maioria dos entrevistados foram 
técnicos de enfermagem. Em relação à escolaridade dos entrevistados, 43,3% 
afirmaram ter especialização e 86,7% responderam que participaram de atividade 
educativa em 2019. A média de tempo de formação dos entrevistados foi de 11,2 anos 
e a maioria 60% afirmou trabalhar em dois empregos atualmente. Em relação ao tempo 
e turno de trabalho, a quase totalidade dos funcionários afirmaram trabalhar dois ou 
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mais anos (≥2 anos) na enfermaria da cardiologia, e a maioria está escalada no período 
diurno (56,7%). O horário de trabalho dos médicos plantonistas é organizado por meio 
de escalas e, para estes indivíduos, foram considerados duas opções de turno de 
trabalho, os quais já estão inclusos nos resultados. Em relação à percepção sobre o uso 
do sistema de alerta precoce, 90% dos entrevistados consideraram que o NEWS era 
fácil de aplicar. Todos consideraram que as tabelas fixadas nos prontuários e nos 
computadores da sala de prescrições do posto de enfermagem do setor, facilitaram a 
utilização do NEWS. Da mesma forma, todos os funcionários afirmaram que não tiveram 
dificuldades para sanar suas dúvidas com seus pares, e 30% acharam que não 
receberam apoio da equipe responsável pela implantação do NEWS para sanar dúvidas 
eventuais. As principais dificuldades relatadas para utilizar o sistema de alerta precoce 
foram a não acessibilidade ou adesão por parte da equipe médica em relação às 
condutas preconizadas e pela falta de material para aferir os sinais vitais relatada por 
30% dos respondentes; seguida pela impossibilidade de executar as condutas 
preconizadas pelo NEWS baseado nos scores (13,3%); falta de tempo para avaliar os 
scores e condutas, e falta de tempo para calcular os scores corresponderam a 10% 
cada; por último, outras dificuldades, o qual correspondeu a 6,7%. No que tange a 
valorização do NEWS pela equipe do setor, 66,7% dos entrevistados relataram que 
houve valorização. Entretanto, somente 60% dos funcionários consideraram que o 
NEWS realmente funcionava. Por fim, quando questionados sobre quais pontos 
deveriam ser melhorados para melhorar a adesão ao sistema de alerta precoce, 44,8% 
dos entrevistados afirmaram que o maior número de insumos (oxímetros, termômetros, 
esfigmomanômetros e monitores) era imprescindível. Além disso, 22,4% dos 
entrevistados consideraram que o maior número de funcionários era fundamental. Os 
resultados obtidos pelo estudo apontam a necessidade de ampliar as estratégias 
utilizadas para a implantação do NEWS. Sabe-se que a implantação de novas 
estratégias para a melhoria da qualidade da assistência enfrenta diversas barreiras 
relacionadas ao processo de implantação e interação dos colaboradores com as 
ferramentas propostas (DAMSCHRODER, et al., 2009; DIXON-WOODS, et al., 2012). 
Além disso, ações de intervenção na melhoria da qualidade, previamente validadas e 
consolidadas por estudos publicados, muitas vezes não propiciam desfechos 
significantes (DAMSCHRODER, et al., 2009). Estima- se que até dois terços das ações 
para implementação de novas metodologias falhem, em decorrência de fatores locais e 
organizacionais (DAMSCHRODER, et al., 2009). Os principais desafios para o êxito no 
desenvolvimento dessas ações se concentram em três grandes grupos, cujos temas 
dizem respeito ao desenho e planejamento das intervenções de melhoria; contextos 
organizacionais e institucionais de profissões e liderança; e sustentabilidade e 
consequências pretendidas e não intencionais (DIXON-WOODS, et al., 2012). A análise 
dos resultados indica que a adesão dos profissionais ao NEWS foi dificultada, em 
especial, por fatores relacionados à dinâmica organizacional local e liderança. Para que 
as ações de melhoria prosperem efetivamente, as intervenções e estratégias 
desenvolvidas devem ser adaptadas à realidade organizacional do serviço escolhido 
(DAMSCHRODER, et al., 2009; DIXON-WOODS, et al., 2012; FRANCIS, 2018). A forma 
como os profissionais locais pensam, se comportam, sentem e agem em sua dinâmica 
cotidiana, a chamada cultura organizacional, requer que as metodologias aplicadas 
sejam personalizadas para o público-alvo pretendido (FRANCIS, 2018). Sendo assim, 
as intervenções devem ser desenhadas de forma a estabelecer, primeiramente, os 
elementos do core, ou seja, aquelas estratégias que são indispensáveis para o 
desenvolvimento da ação e, posteriormente, os elementos adaptáveis periféricos, os 
quais permitem modificações direcionadas à dinâmica organizacional do serviço 
(DAMSCHRODER, et al., 2009; FRANCIS, 2018). Diversas adaptações foram 
realizadas durante a implantação do NEWS para melhorar a adesão dos profissionais, 
à exemplo da tradução da ferramenta e criação de material didático personalizado; 
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fixação de tabelas contendo os parâmetros utilizados pelo sistema de alerta precoce 
nos computadores e prontuários do setor. Foi possível observar que essa estratégia 
contribuiu significativamente para adesão, facilitando a utilização e acesso à ferramenta. 
Contudo, outras ações seriam necessárias para melhorar a adesão ao NEWS, como a 
modificação da capacitação dos profissionais, adequando a metodologia das aulas 
teóricas e casos clínicos à realidade dos pacientes admitidos na enfermaria da 
cardiologia. Não obstante essa questão, outra problemática organizacional relevante é 
a estrutural (FUNLOP e NIHR, 2018; SHAUGNESSY, 2018). A disponibilidade de 
suporte, seja material ou de infraestrutura, pelos reguladores e gestores de saúde 
representa um pilar central para o sucesso de ações para melhoria da qualidade da 
assistência. O engajamento e resistência dos profissionais às intervenções propostas 
também são reflexos diretos desse suporte (DIXON-WOODS, et al., 2012; FUNLOP e 
NIHR, 2018). Os resultados indicaram que uma grande barreira à adesão dos 
profissionais ao NEWS, dentro da dinâmica organizacional, foi a falta de insumos, ainda 
que momentaneamente, para verificação de sinais vitais, cuja aferição é essencial para 
utilização do score. Outrossim, a liderança local possui papel fundamental para o 
sucesso da implantação de novas intervenções (DIXON-WOODS, et al., 2012; CARE 
QUALITY COMMISSION, 2018; FRANCIS, 2018). Sem a atuação de um líder 
comprometido com a melhoria da qualidade da assistência, o desfecho das ações 
propostas é, muitas vezes, limitado e ineficiente (DIXON-WOODS, et al., 2012; CARE 
QUALITY COMMISSION, 2018). Para a Care Quality Comission (2018), o fator mais 
importante e determinante na melhoria da qualidade da assistência é a liderança. É 
preciso que as habilidades relacionadas à ciência da melhoria, ao suporte profissional 
e pessoal da equipe, à exemplo do encorajamento, curiosidade, transparência e 
conhecimento compartilhado, sejam estimuladas, reconhecidas e transmitidas para os 
líderes do serviço (CARE QUALITY COMMISSION, 2018; FUNLOP e NIHR, 2018). 
Desse modo, estes profissionais se tornarão facilitadores das estratégias de melhoria 
empregadas, pois conhecem as expectativas e necessidades da equipe, contribuindo 
como alicerce para o bom desenvolvimento da intervenção (DIXON-WOODS, et al., 
2012; CARE QUALITY COMMISSION, 2018; FUNLOP e NIHR, 2018). Nesse contexto, 
uma das barreiras observadas no processo de implantação executado, especialmente 
relacionado à adesão e motivação da equipe frente às ações de melhoria, foi a ausência 
de um líder local engajado com a intervenção e envolvido diretamente com o 
desenvolvimento do projeto. Sendo assim, esta pesquisa demonstrou a necessidade de 
medidas adicionais e o aperfeiçoamento de ações já utilizadas, para o sucesso da 
implantação do Sistema de alerta precoce entre os profissionais do setor estudado. A 
complexidade do desenvolvimento e execução de ações para melhoria da qualidade da 
assistência, associa-se a múltiplos fatores sociais e organizacionais, os quais suscitam 
a necessidade de estudo acurado da população que será submetida, bem como da 
dinâmica de trabalho dos sujeitos envolvidos (DIXON-WOODS, et al., 2012; FUNLOP, 
2015; CARE QUALITY COMMISSION, 2018; FUNLOP e NIHR, 2018; SILVER, 2016). 
As limitações deste estudo precisam ser consideradas. O tamanho da amostra não 
correspondeu a totalidade dos profissionais capacitados do setor estudado, seja em 
decorrência de problemáticas pessoais dos participantes ou questões de trabalho, o que 
resultou na escolha da amostra por conveniência. Ademais, para a avaliação do 
processo de implantação do NEWS foi utilizado um questionário próprio, específico para 
este estudo, cuja validação externa não pode ser comprovada neste momento. Estudos 
futuros, cuja abordagem seja qualitativa, podem contribuir significativamente para a 
implementação de novas intervenções de melhoria da qualidade da assistência, 
trazendo à tona aspectos institucionais e da cultura organizacional que não foram 
contemplados neste primeiro momento. 
 
Conclusão 
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O estudo buscou avaliar o processo de implantação de um sistema de alerta precoce 
em um hospital universitário. Os resultados demonstraram que as principais barreiras 
que dificultaram a implantação do NEWS no setor estudado foram as organizacionais, 
relacionadas à adaptabilidade da intervenção ao público de profissionais e presença de 
insumos, e de liderança. A identificação dos fatores que contribuíram para o desfecho 
da intervenção proposta são de suma importância para a produção de novas ações, 
seja minimizando erros metodológicos ou aperfeiçoando estratégias previamente 
utilizadas. 
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TÍTULO: Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de frequência 

específica na perda auditiva condutiva 

Resumo 

Introdução: As alterações condutivas são comumente identificadas para a faixa etária 
de zero a seis meses por meio da timpanometria com de sonda de 1 kHz. Porém, é 
possível encontrar resultados classificados como “indeterminados”. Considerando as 
dificuldades para o diagnóstico, o objetivo do estudo foi verificar a influência das 
alterações condutivas no PEATE-FE por condução aérea. Metodologia: Trata-se de um 
estudo observacional descritivo longitudinal, com aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAEE: 80320217.2.0000.5292, parecer 2.446.215), caracterizado como 
relato de caso. Participaram do estudo dois lactentes, que foram avaliados na condição 
com alteração de orelha média, encaminhados para o Otorrinolaringologista e 
reavaliados. Resultados: O primeiro paciente obteve limiares eletrofisiológicos de 
55dBnNA em 0.5 kHz, 40dBnNA em 1 kHz, 45 dBnNA em 2 kHz e 25 dBnNA em 4 kHz. 
Na reavaliação audiológica manteve o quadro condutivo, não fornecendo dados 
comparativos. Nos retornos verificou-se atraso no desenvolvimento da função auditiva 
e na aquisição da linguagem. O segundo paciente obteve limiares na orelha direita de 
50dBnNA em 0.5 kHz, 45dBnNA em 1 e 2 kHz e 35 dBnNA em 4 kHz. Na reavaliação 
observou-se redução dos limiares. Conclusão: Constatou-se que há influência do fator 
condutivo no PEATE-FE, com maior impacto nas frequências baixas e, que a 
persistência do fator condutivo, reflete no desenvolvimento das habilidades auditivas e 
na da linguagem oral. 
 
Palavras-chave: Audição. Perda Auditiva. Potenciais Evocados Auditivos. 

TITLE: Influence of conductive alteration on ABR Tone Burst by air conduction 

Abstract 

Introduction: Conductive alterations are commonly identified for the age group from 
zero to six months by 1 kHz probe tympanometry. However, it is possible to find results 
classified as “undetermined”. Considering the difficulties in the diagnosis, the objective 
of the study was to verify the influence of conductive alterations on ABR Tone Burst by 
air conduction. Methodology: This is a longitudinal descriptive observational study, 
approved by the Research Ethics Committee (CAEE: 80320217.2.0000.5292, opinion 
2.446.215), characterized as a case report. Two infants participated in the study, who 
were evaluated in the condition with altered middle ear, referred to the 
Otorhinolaryngologist and reassessed. Results: The first patient obtained 
electrophysiological thresholds of 55dBnNA at 0.5 kHz, 40dBnNA at 1 kHz, 45 dBnNA 
at 2 kHz and 25 dBnNA at 4 kHz. In the audiological reassessment, she maintained the 
conductive condition, not providing comparative data. Returns showed a delay in the 
development of auditory function and language acquisition. The second patient obtained 
right ear thresholds of 50dBnNA at 0.5 kHz, 45dBnNA at 1 and 2 kHz and 35 dBnNA at 
4 kHz. In the reevaluation there was a reduction in the thresholds. Conclusion: It was 
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found that there is influence of conductive factor in the ABR Tone Burst, with greater 
impact on bass frequencies, and that the persistence of conductive factor reflects in the 
development of auditory skills and oral language. 
 
Keywords: Hearing. Hearing Loss. Evoked Potentials, Auditory. 

Introdução 
Dentre as diversas etiologias de perda auditiva na infância, estão as decorrentes de 
alteração de orelha média (OMS, 2016), sendo a Otite Média (OM) a causa mais comum 
de privação sensorial temporária na infância, que pode ocorrer repetidas vezes e têm, 
entre outros fatores causais, as infecções das vias aéreas superiores, as alergias, as 
próprias características anatômicas da tuba auditiva e da orelha desta população, a 
posição incorreta durante a amamentação, imaturidade do sistema imunológico e o 
hábito de levar objetos e mãos sujas à boca (LIMA-GREGIO, CALAIS, FENIMAN, 2010; 
BORGES, SANFINS, HEIN, COLELLA-SANTOS, 2016).  
Os primeiros anos de vida são considerados como período crítico para o processo de 
maturação do sistema auditivo, bem como para o desenvolvimento das habilidades de 
linguagem da criança. Assim, alterações que possam ter como consequência a privação 
sensorial nessa faixa etária, ainda que mínima, merecem especial atenção (LIMA-
GREGIO, CALAIS, FENIMAN, 2010). A privação sensorial pode interferir no processo 
maturacional das estruturas auditivas, uma vez que esse processo é mediado pelas 
experiências sensoriais (BOÉCHAT, 2015), interferindo no desenvolvimento da 
linguagem oral.  
Na prática clínica, as alterações condutivas são comumente identificadas por meio da 
timpanometria, um exame padrão que avalia a integridade do sistema tímpano-
ossicular. Para a faixa etária de zero a seis meses, recomenda-se a utilização do 
referido procedimento utilizando um tom de sonda de 1 kHz visando a redução da 
ocorrência de falsos-negativos (CARMO, ALMEIDA e LEWIS, 2012). Contudo, mesmo 
que o profissional tenha este cuidado, ainda assim é possível encontrar resultados 
classificados como “indeterminados”, que não auxilia o audiologista na determinação da 
presença ou ausência da alteração condutiva (BALDWIN, 2006).  
A definição do tipo, grau e configuração audiométrica de crianças nos primeiros meses 
de vida é uma tarefa complexa e baseada em exames eletroacústicos e 
eletrofisiológicos que avaliam a integridade das vias auditivas e também realizam uma 
estimativa da audição (GRAVEL e HOOD, 2001), tendo em vista que as informações 
comportamentais são possíveis somente à partir dos seis meses de vida, com a 
obtenção dos níveis mínimos de resposta na Audiometria de Reforço Visual 
(ALVARENGA e ARAÚJO, 2015). Neste contexto, conhecer as condições da orelha 
média é fundamental no processo de diagnóstico audiológico, uma vez que alterações 
condutivas são recorrentes na população infantil (TOS, 1984; MARTINES et al., 2010) 
e podem influenciar os resultados dos exames para definição do diagnóstico.  
Considerando a problemática exposta e a importância da obtenção dos limiares 
eletrofisiológicos com especificidade de frequência no processo de diagnóstico 
audiológico infantil, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência das alterações 
condutivas no PEATE com estímulo de frequência específica (PEATE-FE) por condução 
aérea. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 
(CAEE: 80320217.2.0000.5292, parecer 2.446.215) conforme as recomendações das 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
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(Resolução 466/12), sendo a participação da criança condicionada à assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais/responsáveis legais. Trata-se 
de um estudo observacional descritivo de caráter longitudinal, caracterizado como relato 
de caso, com dois momentos de avaliação. Inicialmente os lactentes foram avaliados na 
condição com alteração de orelha média. Em seguida, foram encaminhados para o 
médico Otorrinolaringologista e, após a finalização do tratamento, foram reavaliados a 
fim de fornecer dados comparativos das duas situações de avaliação, com e sem 
alteração de orelha média.  
 
Casuística  
 
Participaram do estudo dois lactentes, regularmente matriculados na Clínica Escola de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estando um com 45 
dias e outro com três meses de idade na primeira avaliação. Adotou-se como critérios 
de inclusão, ter diagnóstico de perda auditiva condutiva uni ou bilateral; Ter nascido a 
termo, com idade gestacional >36 semanas e, no dia da avaliação eletrofisiológica da 
audição, apresentar curva timpanométrica realizada com sonda de 1 kHz indicativa de 
alteração de orelha média (pico negativo), classificada de acordo com o método 
adaptado por Baldwin (2006). Foram excluídas do presente estudo, crianças com 
malformação de orelha externa e/ou média; nascidos prematuros, com idade 
gestacional ≤ 36 semanas e presença de otorréia ou rolha de cera no dia da avaliação, 
inviabilizando a realização dos exames. 
 
Estímulo, equipamento e parâmetros de avaliação  
 
Os participantes foram submetidos à avaliação audiológica direcionada pelo princípio 
cross check, que pressupõe a utilização de um protocolo em que o resultado de um 
procedimento deve ser confirmado por outro independente (JERGER; HAYES, 1976). 
Assim, o protocolo de avaliação foi baseado nas recomendações propostas por 
Alvarenga e Araújo (2015), incluindo imitanciometria com sonda de 1 kHz, pesquisa das 
emissões otoacústicas evocadas (EOE), PEATE com estímulo clique por condução 
aérea com objetivo de neurodiagnóstico e por condução óssea a fim de fornecer dados 
suficientes para a determinação da existência ou não de gap aéreo-ósseo e pesquisa 
do reflexo cocleo-palpebral (RCP). Tais procedimentos foram realizados com o objetivo 
de determinar a inclusão dos participantes. Confirmada a alteração condutiva, os 
lactentes foram submetidos ao PEATE com estímulo tone burst com o intuito de verificar 
a influência da referida alteração nos limiares eletrofisiológicos obtidos por condução 
aérea. Para o registro do PEATE utilizou-se o sistema Smart EP-ABR, fabricado pela 
Intelligent Hearing Systems (IHS). A estimulação foi realizada por meio do estímulo tone 
burst nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz com duração de 4, 2, 1 e ½ ms, 
respectivamente, e janela blackman. Após a limpeza da pele foram colocados eletrodos 
descartáveis com pasta eletrolítica nas posições Fz (eletrodo ativo), Fpz fronte (terra), 
M2 e M1(eletrodos de referência), seguindo o sistema internacional 10/20, a fim de 
permitir o registro ipsilateral e contralateral da resposta. A impedância dos eletrodos foi 
inferior a 5 kΩ e a diferença intereletrodos inferior a 2 kΩ. A estimulação foi realizada 
por meio de fones de inserção ER-3A nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, 
polaridade rarefeita, filtro passa banda de 30 a 3000 Hz e janela de 20 ms. A taxa de 
apresentação foi de 27,1 estímulos/s.  
 
Procedimento  
 
Os exames foram realizados em sala com tratamento acústico com o lactente em sono 
natural. Como os pacientes apresentavam alteração condutiva em ambas as orelhas e 
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trata-se de um procedimento demorado, optou-se por pesquisar os limiares 
eletrofisiológicos com especificidade de frequência por condução aérea em apenas uma 
das orelhas de cada participante. A orelha foi selecionada de forma aleatória. Iniciou-se 
a pesquisa dos limiares eletrofisiológicos na intensidade de 80 dBnNA em todas as 
frequências. Foram realizadas reduções sucessivas de 20 em 20 dB até o 
desaparecimento da onda V e aumentos de 5 em 5 dB até a determinação do limiar. O 
limiar eletrofisiológico foi considerado a menor intensidade em que houve o registro e a 
reprodutibilidade da onda V. A intensidade mínima pesquisada foi de 20 dBnNA. Foram 
apresentados 2000 estímulos em cada intensidade pesquisada. A identificação visual 
do registro das ondas foi realizada por meio do consenso entre duas fonoaudiólogas 
com experiência em avaliação eletrofisiológica infantil. 
 
Resultados e Discussões 

 
CASO 1  
 
Paciente, com 45 dias de idade, sexo masculino, compareceu à clínica de 
fonoaudiologia para diagnóstico audiológico após resultado “falha” na triagem auditiva 
neonatal (TAN). Na avaliação o paciente apresentou perda auditiva condutiva bilateral 
(Quadro 1) e, ao ser submetido ao PEATE-FE na orelha esquerda obteve-se limiares 
eletrofisiológicos equivalentes a 55dBnNA em 0.5 kHz, 40dBnNA em 1 kHz, 45 dBnNA 
em 2 kHz e 25 dBnNA em 4 kHz. Foi encaminhado para avaliação e conduta com o 
médico otorrinolaringologista, retornando para reavaliação audiológica aos dois, cinco, 
sete, nove e 17 meses. Entretanto, o paciente manteve o quadro condutivo em todas as 
reavaliações, não fornecendo dados comparativos na condição sem alteração de orelha 
média. Nos retornos verificou-se atraso no desenvolvimento da função auditiva e na 
aquisição da linguagem oral.  
 
CASO 2  
 
Paciente, com três meses de idade, sexo masculino, compareceu à clínica de 
fonoaudiologia para diagnóstico audiológico após obter resultado “falha” na TAN na 
orelha direita. A avaliação audiológica evidenciou perda auditiva do tipo condutiva 
bilateral (Quadro 2) e na pesquisa dos limiares eletrofisiológicos com especificidade de 
frequência realizada na orelha direita obteve-se 50dBnNA em 0.5 kHz, 45dBnNA em 1 
kHz, 45 dBnNA em 2 kHz e 35 dBnNA em 4 kHz. O paciente foi encaminhado para 
avaliação e conduta com o médico otorrinolaringologista, retornando para reavaliação 
audiológica aos oito meses de idade. No momento da reavaliação apresentou 
integridade do sistema timpano-ossicular, com redução dos limiares eletrofisiológicos 
para 35dBnNA em 0.5 kHz e 20dBnNa em 1 kHz. Aos oito meses de idade foi possível 
a realização da audiometria de reforço visual com fone de inserção, sendo obtidos níveis 
mínimos equivalentes a 20dBNA nas frequências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz e limiar de 
detecção de voz em 20dBNA, bilateralmente. Adicionalmente, paciente detectou todos 
os sons de Ling e apresentou desenvolvimento das funções auditivas dentro do 
esperado para sua faixa etária. A integridade do sistema timpano-ossicular foi 
constatada pela timpanometria com sonda de 226 Hz e confirmada pela presença do 
reflexo acústico ipsilateral e das EOE por transientes em ambas as orelhas.  
A definição do tipo e do grau da perda auditiva é de extrema importância para que os 
processos de reabilitação ou habilitação auditiva da criança sejam realizados de 
maneira assertiva e precoce, otimizando o prognóstico desses indivíduos.  
Sabe-se que o fator condutivo pode interferir nos limiares auditivos pesquisados por 
condução aérea, tanto nos exames eletrofisiológicos como nos comportamentais, 
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contudo, poucos estudos tratam da interferência do fator condutivo no PEATE-FE. Os 
resultados do presente estudo mostraram que os limiares eletrofisiológicos podem diferir 
em até 25 dB para baixas frequências e que houve interferência do fator condutivo 
também para médias e altas frequências, porém com uma diferença menos expressiva.  
O maior impacto da alteração condutiva nos limiares obtidos em 0,5 kHz pode estar 
relacionado ao fato de que a alteração deste tipo inicia-se com o aumento do fator rigidez 
que aumenta a impedância para as frequências graves; por outro lado, ao ocorrer o 
aumento dos fatores massa e atrito, a impedância para as frequências médias e altas 
também aumentam, tendo um impacto também nos limiares destas frequências 
(MOMENSOHN-SANTOS e RUSSO, 2011). Nos resultados obtidos no presente estudo, 
principalmente no caso 2, nota-se que apesar de haver uma maior diferença na 
frequência de 0,5 kHz nas outras frequências também foi constatada alteração nos 
limiares, demonstrando que na orelha avaliada havia aumento tanto do fator rigidez 
quanto de massa e atrito. Resultados similares foram obtidos em estudo prévio 
(PEREIRA, 2014).  
Ao considerar a elevada ocorrência de alterações condutivas nesta população (TOS, 
1984; MARTINES et al., 2010), ressalta-se a importância de reavaliações periódicas no 
processo de diagnóstico audiológico infantil. Devido ao caráter transitório das alterações 
de orelha média e ao mesmo tempo a persistência dessas alterações em alguns casos, 
pode-se observar mudanças nos limiares psicoacústicos. Sabe-se que a privação 
sensorial recorrente em crianças nos primeiros anos de vida pode trazer prejuízos para 
aquisição das habilidades auditivas e da linguagem oral.  
No caso 1 foi notória a persistência da alteração condutiva nas diversas reavaliações, o 
que refletiu em atraso no desenvolvimento da função auditiva e na aquisição e 
desenvolvimento da linguagem oral. Por outro lado, no caso 2 houve regressão da 
alteração condutiva, com a obtenção de limiares auditivos dentro da normalidade e 
função auditiva dentro do esperado para a faixa etária.  
Os resultados obtidos no presente estudo são importantes no processo de diagnóstico 
audiológico de crianças com alteração condutiva isolada, mas sobretudo, como 
referencial para o diagnóstico de perdas auditivas mistas em que a criança além de 
apresentar uma perda auditiva sensorioneural permanente, pode apresentar episódios 
de alteração condutiva associada. Como a avaliação por condução óssea apresenta 
limitação quanto a intensidade máxima para a pesquisa e ainda não faz parte da rotina 
clínica em diversos serviços (SEO et al., 2018), em perdas mistas de grau severo ou 
profundo é essencial conhecer o quanto a alteração condutiva transitória pode estar 
piorando os limiares eletrofisiológicos obtidos por condução aérea.  
Os achados do PEATE-FE nos dois pacientes mostraram um padrão de resposta, com 
influência nos limiares eletrofisiológicos, sobretudo nas frequências baixas. Ressalta-se 
a importância do desenvolvimento de estudos longitudinais com casuísticas mais ampla 
para que se tenha maior nível de evidência científica, com repercussão nos protocolos 
utilizados na prática clínica. 
 
Conclusão 

 
Constatou-se que há influência do fator condutivo no resultado de PEATE-FE em perdas 
auditivas condutivas decorrentes de Otite Média Serosa, com diferença entre os dois 
momentos de avaliação. Houve impacto em todas as frequências, com maior diferença 
em 0,5 kHz e foi notória a possibilidade de persistência da alteração condutiva, mesmo 
com tratamento médico durante todo o primeiro ano de vida, refletindo no 
desenvolvimento das habilidades auditivas e na aquisição de linguagem. 
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Quadro 1: resultados da avaliação audiológica do caso 1. 
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Quadro 2: resultados da avaliação audiológica do caso 2. 
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TÍTULO: LAZER, CORAGEM E EXPERIÊNCIA: A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NA PRÁTICA DO SLACKLINE. 

Resumo 

As práticas corporais no contexto de lazer apresentam aproximações com a educação, 
inclusão e as diferenças contribuindo para a formação ética e moral, além dos valores 
psicossociais. O objetivo do presente estudo foi analisar os significados das práticas 
corporais vivenciadas por pessoas com deficiência e como influenciam no cotidiano dos 
praticantes. A pesquisa é de abordagem qualitativa de natureza descritiva. Participaram 
do estudo adultos com diferentes tipos e graus de deficiência intelectual pertencente 
aos projetos de extensão oferecidos pelo DEF⁄UFRN. Como instrumento de coleta de 
dados foram utilizados registros fotográficos e um roteiro de observação, apoiando-se 
aos recursos da gravação de material audiovisual e diário de campo. As experiências 
foram vivenciadas em três encontros, de forma progressiva desde a transmissão das 
técnicas básicas, a busca pelo equilíbrio e o próprio se sustentar/andar na fita através 
da prática do slackline. Com a análise das informações e conteúdos coletados foi 
possível observar que o slackline inserido como práticas de aventura se apresenta como 
uma nova possibilidade de educação para o lazer, bem como para as questões 
relacionadas à inclusão entre os participantes, fortalecendo as relações dos seres 
humanos por meio da superação e dos desafios. 
 
Palavras-chave: Slackline; Lazer; Inclusão 

TITLE: LEISURE, COURAGE AND EXPERIENCE: A PERSON WITH INTELLECTUAL 

DISABILITY IN SLACKLINE PRACTICE 

Abstract 
 

The body practices in the leisure context presents approximations with education, 
inclusion and differences contributing to the ethical and moral formation, besides the 
psychosocial values. This study aim was to analyze the body practices meanings 
experienced by people with disabilities and how they influence the practitioners daily 
lives. The research is qualitative approach of descriptive nature. The study included 
adults with different types and degrees of intellectual disability belonging to the extension 
projects offered by DEF ⁄ UFRN. As a data collection instrument, photographic records 
and an observation script were used, relying on the recording audiovisual material and 
field diary resources. The experiences were experienced in three meetings, 
progressively since the basic techniques transmission, the search for balance and the 
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self sustaining / walking the tape through the slackline practice. With the collected 
information analysis and contents it was possible to observe that the slackline inserted 
as adventure practices presents itself as a leisure education new possibility, as well as 
for the questions related to the inclusion among the participants, strengthening the 
human beings relationships by through overcoming and challenges. 

 
 
Keywords: Slackline; Leisure; Inclusion. 

Introdução 

Segundo Freire (2008), a inclusão é um movimento educacional, mas também social e 
político que visa defender o direito de todos os indivíduos participarem, de uma maneira 
ativa na sociedade de que fazem parte, sendo aceitos e respeitados em suas diferenças. 

A inclusão como prática social, deve ser inserida no trabalho, educação, cultura e lazer. 
O lazer é capaz de proporcionar o prazer, a liberdade, a alegria, a autonomia, a 
criatividade e a realização. Acredita-se que a pessoa deficiente necessita vivenciar 
momentos prazerosos com igual ou maior intensidade do que os oferecidos pela 
sociedade, com intuito de desenvolver as habilidades motoras, a auto-estima, a 
independência, e, principalmente, favorecer a inclusão social (CAMARGO, 2013; 
SASSAKI, 1999). 

A compreensão das limitações, de forma isolada, de cada deficiente intelectual é 
importante, mas não determina o limite de suas possibilidades. A estimulação através 
dos diferentes processos de intervenção deve ser feita o quanto antes, para que os 
resultados sejam maximizados. As deficiências de equilíbrio e coordenação são mais 
desafiadoras para o aprendizado sensório-motor e um déficit pode limitar a autonomia 
da pessoa nas atividades da vida diária e na participação em atividades recreativas. As 
deficiências de equilíbrio e coordenação são mais evidentes entre os sujeitos inativos, 
então para um melhor desenvolvimento motor, a prática de atividades que envolvam 
equilíbrio como o slackline pode ser uma estratégia de treinamento significativa para 
performance em modalidades e atividades que exijam a capacidade de equilíbrio 
(CARMELI et al., 2008). 

Dentro do universo das práticas de atividades físicas uma recente denominação vem 
chamando atenção dos profissionais da área, as práticas de aventura, sendo 
característica dessas modalidades sensações como vertigem, adrenalina, risco 
calculado, fortes emoções e superação. Apesar do próprio nome já desafiar sua 
realização, esse tipo de atividade surge como uma nova alternativa para trabalho com 
pessoas com deficiência intelectual. Ao experienciar tal modalidade, os sujeitos podem 
vivenciar a sensação de risco e de prazer, por se tratar de uma atividade imprevisível, 
trazendo os sujeitos à viver emoções e prazeres que se distanciam do cotidiano 
(BRETON, 2010; LA MENDOLA, 2005). 

O slackline foi escolhido como a modalidade esportiva de aventura para a realização 
deste trabalho, pois o trabalho de equilíbrio é parte fundamental para este público já que 
essa população tende a sentir mais os impactos com a insegurança e o medo que em 
relação ao público não-deficiente, apresentando uma tendência maior ao sedentarismo 
(CARMELI et al., 2008). 
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Diante disso, o objetivo deste escrito é relatar a experiência da prática do slackline 
vivenciadas por pessoas deficientes. 

 
Metodologia 

 

O presentes trabalho trata-se de um estudo qualitativo no formato de relato de 
experiência da prática do slackline com adultos na faixa etária de 25 a 43 anos com 
diversos tipos e graus de deficiência intelectual através de registros diários com ênfase 
na observação do desempenho por fotos, filmagens e diário de bordo. 

A princípio foi estabelecido um diálogo com os pais e alunos onde foi feita a 
apresentação das práticas de aventura, mais especificamente sobre a modalidade do 
slackline. Após a conversa, ficou decidida a realização da vivência por meio de 
encontros com o objetivo de passar as técnicas básicas, a busca pelo equilíbrio e o 
próprio se sustentar/andar na fita através da prática do slackline. A experiência se deu 
através de três aulas sequenciadas que tiveram a seguinte sequência metodológica: 
estudo do tema de prática de aventuras, elaboração das aulas, escolha do modo de 
aplicação, prática das aulas, diferentes materiais para as práticas, implementação de 
desafios e feedback com os pais acerca do resultado das aulas. 

A vivência das aulas se deu por meio de três encontros, sendo divididos da seguinte 
forma: no 1º e no 3º dia somente com os alunos e no 2º dia sendo realizada com os pais 
e alunos para o melhor conhecimento do esporte, dos cuidados acerca da atividade e 
da exploração das habilidades de ambos. As aulas foram preparadas para serem 
aplicadas com o conhecimento dos materiais utilizados, a vivência de habilidades e a 
finalização sendo a própria experiência de se equilibrar/andar sobre o slackline com a 
utilização da guia (fita ou corda posta sobre o slackline para auxiliar na travessia), 
buscando proporcionar, de forma lúdica, o maior interesse e bem-estar dos alunos. 

As aulas tiveram a sequência pré-estabelecida pelos professores seguindo o nível de 
conhecimento, experimentação e dificuldade dos participantes pelas seguintes 
atividades: experiência da fita no chão, plataforma de equilíbrio, contato com slackline, 
atividades progressivas no slackline, andar sobre a fita com uma corda de apoio, andar 
sobre a fita de costas e desafios individuais. Com o objetivo de proporcionar aos alunos 
uma maior aproximação com a realidade do slackline e todas as possibilidades da 
modalidade. 

No primeiro encontro, foi feito um circuito de equilíbrio geral, a fim de tornar a experiência 
mais dinâmica e para melhor conhecimento do esporte e de proporcionar algumas 
aproximações com a prática, iniciamos a aula com um aquecimento de propriocepção 
por meio da experiência da fita no chão. Colocamos a própria fita do slackline sobre o 
solo e propomos a eles que fizessem a travessia da mesma. Com o objetivo de andarem 
sobre a fita com os braços abertos, dando um passo após o outro, buscando ter 
equilíbrio para não cair nas laterais da fita. Ainda no mesmo dia, os participantes tiveram 
a vivência com o slackline, com o auxílio dos instrutores, eles seguiam a travessia com 
um ritmo próprio, alguns com mais facilidade que outros. 

No segundo dia de aplicação, os pais dos participantes foram convidados para participar 
do encontro, tendo a oportunidade de aproximação com a modalidade, antes 
desconhecida por eles. Os pais tiveram uma participação ativa na aplicação da 
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intervenção ajudando os instrutores, motivando-os, dando suporte à travessia e 
também, experienciando a modalidade. 

No terceiro e último dia da prática ocorreu somente com os participantes, sem os pais, 
onde foram desafiados a atravessar a fita sem o apoio dos monitores do projeto, mas 
somente com o auxílio de uma fita guia (equipamento com corda, móvel, utilizado para 
deslocamento). 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADO: Visando uma melhor aproximação dos participantes, o componente 
lúdico do slackline foi explorado. A intervenção foi feita de maneira descontraída, de 
forma que a propriocepção dos alunos fosse trabalhada visando tornar a prática mais 
dinâmica. 

Ao decorrer dos dias de aplicação foi observado inicialmente que as experiências de 
alguns se diferenciavam dos demais, portadores da mesma deficiência, como no caso 
dos participantes com síndrome de down, o medo era algo perceptível, mas apesar da 
desconfiança, a característica lúdica e desafiadora do slackline proporcionou 
curiosidade e os instigou a experienciar a modalidade, especialmente no primeiro dia de 
aplicação. A força aplicada para se manterem na fita, evidenciava o medo e a 
desconfiança. 

No segundo dia, foi percebido uma melhora significativa explicitando os estímulos 
sofridos ao longo da vida desses indivíduos, notando de forma explícita a presença do 
medo principalmente nos alunos com síndrome de down. 

No terceiro dia das atividades os participantes atravessaram a fita apenas com a ajuda 
da corda guia. Para finalizar a vivência, houve uma roda de conversa final buscando 
saber a opinião e a satisfação dos pais e dos alunos a respeito da atividade aplicada, 
trazendo um feedback e levantando questionamentos sobre o que eles mais gostaram, 
qual o maior desafio, o que foi mais fácil, o que aprenderam e o que vão levar com eles 
nas atividades ordinárias do dia-a-dia. Com a finalidade de obter um resultado geral da 
sistematização e buscar inovações, melhorias e um maior interesse no processo 
aplicado e em outros que seguem a prática de aventura. 

DISCUSSÃO:  

Em estudos, Schimidt e Porto (2008) relataram que pessoas com deficiência intelectual 
apresentam uma maior dificuldade de compreender e reproduzir movimentos e ações 
mais complexas, mas com o estímulo da prática e ludicidade gerado pelas atividades 
de aventura, mais especificamente o slackline, os sujeitos tendem a comunicar-se e a 
interagir com os professores e demais alunos, proporcionando diversas melhorias na 
vida desses indivíduos, como por exemplo a melhora nas capacidades cognitiva, motora 
e social. 

. O tremor, também constatados nos estudos de Pereira (2011) com público não-
deficiente que também foi observado com os pais, foi atenuado conforme o treinamento 
específico gerando avanços significativos, podendo ser percebido em ambos os grupos. 
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Durante o primeiro encontro, na primeira experiência com a fita suspensa, a força 
colocada sobre os professores para tentar se equilibrar na fita era ocasionado pela 
insegurança no material fazendo com que na primeira dificuldade encontrada, no 
simples balançar da fita, tentassem desistir. 

Porém, com a insistência e continuidade na vivência, foi notória a diferença no segundo 
encontro, pois visto que o risco oferecido pela atividade não era tão elevado, que eles 
passaram a utilizar só uma das suas mãos para apoiar-se no professor e diminuíram a 
força exercida nos membros superiores, além de conseguirem se acalmar nos 
momentos de desestabilização da fita, retomando a concentração e continuando a andar 
e a equilibrar-se, alcançando o objetivo proposto na aula. 

No terceiro dia de vivência os participantes atravessaram a fita de forma mais 
independente e foi notório o ganho de confiança dos participantes, o medo se 
transformara em prazer, reproduzido por sorrisos e festejos. 

A experiência dessa atividade mostrou que a carência de possibilidades a essa 
população, ou melhor, as limitações das variedades propostas são permeadas por 
receio e que é necessário expor as pessoas com deficiência intelectual ao desafio e à 
experimentação do novo. 

No tocante à elaboração deste trabalho a escassez de referencial teórico para confronto 
de estudos e discussão de resultados serve como motivação para que o lazer seja 
pesquisado para favorecer a inclusão desses e demais grupos, em diversas práticas, 
ainda não tão usuais. 

O presente estudo é válido para mostrar o quão adaptável é o corpo e o quanto 
precisamos explorá-lo. Com a deficiência, a superação torna o esporte algo mais que 
apenas uma prática, mostrando-se assim como mais uma possibilidade de atividade 
física e lazer para esse público. Dando possibilidade de quebrar paradigmas e 
preconceitos, sendo visto não como um impedimento, mas sim como possibilidade e 
propiciando o dinamismo. 

 
Conclusão 
 

A práticas de aventuras são excelentes ferramentas de trabalho na área do lazer e do 
exercício físico para serem usadas com pessoas com deficiência intelectual. A 
realização dessas práticas sugerem que os sujeitos com deficiência podem superar-se, 
não no sentido da deficiência, mas expondo a sua real capacidade de vencer os desafios 
impostos pela modalidade, nesse caso, o slackline. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS AUTUAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 

EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE NATAL-RN. 

Resumo 

Introdução: As ações da Vigilância Sanitária perpassam todas as áreas de atuação do 
Nutricionista. Além de uma ação de saúde pública, com vistas à prevenção e controle 
de riscos, proteção e promoção da saúde, seu caráter regulatório pressupõe o exercício 
do poder de polícia. Objetivo: avaliar as autuações da vigilância sanitária municipal em 
serviços de alimentação de Natal-RN. Métodos: Consulta on line ao Diário Oficial do 
Município para obter as decisões de processos administrativos sanitários gerados por 
autos de infração lavrados em serviços de alimentação e publicadas no período de 2012 
a 2016. Resultados e Discussão: Não houve publicação de decisões nos anos de 
2012, 2013 e 2014. Houve aumento quantitativo nas autuações entre os anos de 2015 
e 2016; do total de 315 processos neste período, ‘restaurantes e similares’ foram a 
categoria mais autuada (42%), seguida por ‘supermercados, mercados e similares’ 
(30%); quanto ao tipo de penalidade, a mais aplicada foi a de ‘advertência’, 
representando 45% do total, seguida por ‘multa’, com 17%. Conclusão: o aumento do 
número de estabelecimentos autuados no período estudado pode ser um indicativo de 
melhora na fiscalização e atuação da Vigilância Sanitária, mas também de retrocesso 
dos serviços de alimentação quanto às Boas Práticas de Manipulação. Faz-se 
necessário investigar as motivações dos autos e manutenção ou não da proporção 
encontrada entre as penalidades de multa e de advertência. 

 
Palavras-chave: Vigilância Sanitária. Serviço de alimentação. Processo Sanitário. 

TITLE: EVALUATION OF MUNICIPAL HEALTH SURVEILLANCE SERVICE ON 

INFRACTION NOTICE IN NATAL-RN’S FOOD SERVICES. 

Abstract 

Introduction: The actions of the Health Surveillance go through all the areas of 
performance of the Nutritionist. In addition to a public health action aimed at risk 
prevention and control, protection and health promotion, its regulatory character 
presupposes the exercise of police power. Objective: To evaluate the assessments of 
municipal health surveillance in food services in Natal-RN. Methods: Consult the City of 
Natal-RN’s Official Gazette online for decisions on sanitary administrative processes 
generated by infraction notices drawn up in food services and published from 2012 to 
2016. Results and Discussion: No decisions were published in 2012, 2013 and 2014. 
There was a quantitative increase in the assessments between 2015 and 2016; Of the 
315 cases in this period, ‘restaurants and similar’ were the highest-rated category (42%), 
followed by ‘supermarkets, markets and similar’ (30%); Regarding the type of penalty, 
the most applied was the "warning", representing 45% of the total, followed by "fine", 
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with 17%. Conclusion: the increase in the number of sanctioned establishments during 
the study period may be indicative of improved surveillance and performance of Sanitary 
Surveillance, but also of the backwardness of food services regarding Good Manipulation 
Practices. It is necessary to investigate the motivations of the case and the maintaining 
or not of proportion found between the fine and warning penalties. 

 
Keywords: Health surveillance. Food service. Surveillance proceeding. 

Introdução 

A vigilância Sanitária (VISA) constitui importante campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), firmado a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e representa, 
nas palavras de Costa & Rozenfeld (2000), a face mais antiga e mais complexa da 
Saúde Pública. A partir da lei orgânica da saúde (BRASIL, 1990), a definição de 
vigilância sanitária trouxe significativas implicações para a organização de suas práticas 
no âmbito do SUS, passando assim, a ter como objeto os riscos decorrentes dos modos 
de produção e consumo de produtos e serviços, em uma clara afinidade com as 
mudanças nos processos tecnológicos decorrentes do avanço da ciência. Para além de 
uma ação de saúde pública, com vistas à prevenção e controle de riscos, proteção e 
promoção da saúde, a VISA é também um instrumento da organização econômica da 
sociedade, portanto, um espaço de disputa de interesses e valores, especialmente no 
contexto do avanço científico e tecnológico (COSTA, 2009; MARINS, 2014). 
 
É preciso enfatizar que um dos instrumentos que a VISA dispõe para dar conta da sua 
ação regulatória diante do avanço da ciência é a realização de estudos bem como de 
pesquisas que busquem responder as necessidades da sociedade. Uma das formas da 
VISA exercer seu papel é justamente mediante a lavratura do auto de infração, quando 
exerce seu poder de polícia (CORDEIRO, 2006), de modo que o conhecimento das 
decisões dos processos sanitários pode ser uma importante ferramenta para a tomada 
de decisões. 
 
Levando em consideração que o presente estudo tem como objetivo a avaliação das 
autuações da Vigilância Sanitária municipal de Natal/RN em serviços de alimentação, é 
imprescindível discorrer sobre a importância e relevância da resolução RDC no 
216/2004, a qual dispõe sobre o regulamento técnico de Boas Práticas para serviços de 
alimentação, objetivando garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento 
preparado dentro das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Além de 
regulamentar as preparações dos alimentos, a RDC 216/2004 estabelece boas práticas 
quanto a edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios; ao controle 
integrado de vetores e pragas urbanas; ao abastecimento de água; ao manejo dos 
resíduos; aos manipuladores; as matérias primas, ingredientes e embalagens; a 
preparação do alimento e por fim, quanto a exposição ao consumo do alimento 
preparado. Todas essas medidas são essenciais para garantir o controle e a prevenção 
das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), como por exemplo, a contaminação e 
comercialização de comida crua por Salmonella spp. Além disso, é designado ao 
Nutricionista Responsável Técnico dispor de Manual de Boas Práticas e de 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) dentro do serviço de alimentação. 
 
Por seu caráter regulador, as ações de VISA perpassam todas as áreas de atuação do 
Nutricionista, conforme estabelecidas na Resolução CFN n° 600/2018, que dispõe sobre 
a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições[1]. 
 
Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo conhecer as decisões de processos 
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administrativos sanitários instaurados a partir de autuações da vigilância sanitária 
municipal em serviços de alimentação de Natal/RN, que revelam o exercício do poder 
de polícia frente às infrações à legislação sanitária. Pretende-se com isso, preencher 
parte da grande lacuna existente na comunidade científica a respeito deste tema, além 
de servir como base de consulta para o desenvolvimento de futuros projetos de pesquisa 
nessa área. Além disso, os resultados do presente estudo poderão ser úteis ao serviço, 
não apenas para avaliar suas práticas, mas também para auxiliar na construção de 
indicadores de avaliação em VISA. 
 
[1] São estabelecidas as seguintes áreas de atuação do Nutricionista: Nutrição em 
Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição em Esportes e Exercício Físico, 
Nutrição em Saúde Coletiva, Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no 
Comércio de Alimentos e Nutrição. 
 
Metodologia 
 

Tipo de estudo 

O estudo consiste em uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo e retrospectivo. 
Quantitativo em decorrência do objetivo de compreender os fenômenos através da 
coleta e análise de dados; retrospectivo pelo fato das coletas de dados terem sido feitas 
de eventos do passado; e descritivos por descreverem a realidade. 

Objeto de estudo 

O objeto de estudo são as decisões de autos de infração lavrados pela vigilância 
sanitária de Natal/RN, publicadas em Diários Oficiais Municipais no período de 2012 a 
2016. 

Técnica e instrumentos de coleta de dados 

A Coleta de dados das decisões dos autos de infração foi realizada mediante consulta 
online ao site natal.rn.gov.br/dom/, do Diário Oficial do Município (DOM) de Natal, 
utilizando os seguintes critérios de busca: 

• Data da publicação da decisão no DOM disponível no período de 01.01.2012 a 
31.12.2016. - Contudo, mediante disponibilidade dos referidos documentos, foi-
se utilizado os Diários Oficiais Municipais de Natal/RN apenas dos anos 2015 e 
2016. 

• Conteúdo: “processo administrativo sanitário”, “decisões de processos 
administrativos sanitários”, “processos administrativos”. 

Foram incluídos na pesquisa as decisões de autos de infração publicadas no período 
do estudo que contivessem os seguintes critérios de inclusão: 

• Nome fantasia e CNPJ do serviço/estabelecimento de alimentação categorizado 
de acordo com a Instrução Normativa IN 16/2017 (anexa à RDC 153/2017), a 
qual discorre quanto a: “Lista de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) de atividades econômicas sujeitas à Vigilância Sanitária por 
grau de risco e dependente de informação para fins de licenciamento sanitário.” 
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• Número e ano do processo administrativo; 
• Número do auto de infração; 
• Penalidade aplicada na decisão; 
• Categoria do serviço/estabelecimento; 

Como critérios de exclusão para a coleta de dados foram considerados os seguintes 
elementos: 

• Estabelecimentos de serviço de alimentação com CPF; 
• Hotéis, motéis, cantinas, hospitais e demais estabelecimentos não especificados 

quanto ao setor e tipo de serviço autuado; 
• Dados omissos ou errôneos; 

Os dados foram tabulados e processados no programa Excel for Windows versão 2010 
(Microsoft R). 

 
Resultados e Discussões 

 

Os dados coletados e analisados se restringiram a um intervalo menor de tempo, de 
apenas 2 anos, porque não houve publicação de decisões de processos antes de 2015. 
Foram encontrados 315 processos administrativos sanitários, sendo 95 processos no 
ano de 2015 e 220 em 2016, como pode ser visto na Figura 01. 

A Figura 02 elenca o total de estabelecimentos por categoria autuados pela Vigilância 
Sanitária de Natal-RN. Verifica-se que a categoria de ‘restaurantes e similares’ foi a mais 
atuada, representando 42%, tanto em 2015 como em 2016, seguida pela categoria de 
‘supermercados, mercados e similares’, com 30% do total. Observou-se ainda que 
mesmo grandes redes de supermercado, estabelecimentos que deveriam garantir a 
segurança alimentar e condições higiênico sanitárias adequadas, que participam do 
Programa de Alimentos Seguros (PAS)[1], foram autuados e penalizados. 

Já a Figura 03 mostra que no decorrer desses dois anos, a penalidade mais aplicada 
foi a de advertência, representando 45% do total das decisões dos Processos 
Administrativos Sanitários, seguida de multas, que representaram 17% do total; 
apreensões e inutilizações de produtos representaram 16% e as decisões de 
arquivamentos constituíram 11% do total, o que é um dado valioso, pois pode indicar 
lentidão e/ou falha no trâmite do Processo Administrativo Sanitário, uma vez que há 
prazos prescricionais para o exercício punitivo e sancionatório do poder de polícia. É 
preciso ter em mente que a infração sanitária é um delito cometido contra a saúde 
pública, de tal forma, não é de menor importância quanto aos demais delitos, portanto, 
é lamentável a ocorrência de arquivamentos de processos administrativos sanitários 
decorrentes da inércia da Administração. 

[1] Criado em 1998, o PAS certifica empresas de diversos segmentos que adotaram 
boas práticas de manipulação e procedimentos de qualidade dos alimentos oferecidos 
à população. 

 
Conclusão 
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Conclui-se que o aumento no número de estabelecimentos autuados no ano de 2016 
em relação a 2015, em Natal-RN, pode ser um indicativo de melhora na fiscalização e 
atuação da Vigilância Sanitária, como também pode ser entendido como um retrocesso 
dos serviços de alimentação na capital do Rio Grande do Norte quanto ao cumprimento 
das Boas Práticas de Manipulação, ferindo os princípios da qualidade higiênico sanitária 
e a segurança alimentar que esses estabelecimentos deveriam proporcionar aos seus 
consumidores. Por outro lado, os resultados apontam para a necessidade de maiores 
estudos que investiguem não apenas o aumento quantitativo das autuações por 
categoria de serviço de alimentação, como também as motivações dos autos, pois isto 
pode ser importante ferramenta da gestão para orientar a programação de ações 
visando um gerenciamento de risco mais efetivo. Do ponto de vista do exercício do 
poder de polícia, caberia ainda acompanhar, em uma série histórica mais longa, a 
manutenção ou alteração da proporção encontrada entre as penalidades de multa e de 
advertência. 
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Figura 01. Processos administrativos sanitários do município de Natal/RN no ano de 
2015 e 2016. 

 

 

Figura 02. Total de estabelecimentos autuados pela Vigilância Sanitária de Natal/RN 
segundo a categoria. 
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Figura 03. Penalidades aplicadas quanto ao total de Processos Administrativos 
Sanitários de Natal/RN nos anos 2015 e 2016. 
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TÍTULO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 

SOBRE AS ATITUDES EXPLÍCITAS EM ADULTOS SEDENTÁRIOS 

Resumo 

Introdução: Apesar dos benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um estilo 
de vida ativo estejam bem estabelecidos na literatura, 23,8% da população mundial não 
pratica atividade física. Objetivo: Analisar o efeito de um programa de mudança de 
comportamento sobre as respostas de atitudes explícitas em adultos fisicamente 
inativos. Métodos: Estudo longitudinal, com duração de 4 semanas de intervenção (12 
sessões), e incluiu a realização de práticas corporais . A amostra foi constituída por 
sujeitos de ambos os sexos, fisicamente inativos e idade entre 18 e 59 anos. Foi utilizado 
o questionário das atitudes explicitas para avaliar as atitudes explícitas na linha de base 
e pós-intervenção. Foi utilizado o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon para verificar 
o efeito da intervenção sobre as atitudes explícitas e a correlação de Spearman para 
verificar a relação entre as atitudes explícitas ao longo da intervenção, com nível de 
significância de p< 0,05. Resultados: Foi verificada uma correlação positiva entre os 
benefícios percebidos e a intenção (r(18)= 0,748; p = < 0,05) e uma relação moderada 
e positiva entre normas sociais e a auto eficácia (r(18)= 0,597; p = < 0,05). Conclusões: 
Foi observado que um programa de práticas corporais de 4 semanas não foi suficiente 
para modificar as atitudes explícitas de seus participantes. Porém, ao longo das 
intervenções, percebeu-se que houve impacto positivo nos desfechos. 
 
Palavras-chave: atitudes explícitas; atividade física; adultos. 

TITLE: EFFECT OF A BEHAVIOR CHANGE PROGRAM ON THE EXPLICIT 

ATTITUDES IN SEDENTARY ADULTS 

Abstract 

 

Introduction: Although the physical and psychological benefits provided by an active 
lifestyle are well established in the literature, 23.8% of the world population does not 
practice physical activity. Objective: To analyze the effect of a behavior change program 
on explicit attitude responses in physically inactive adults. Methods: 18 individuals (age: 
18 - 59 ± 10,1), physically inactive of both sexes participated, who participated in a 4-
week body practice program with a weekly frequency of 3 workouts per week, were 
included in this cross-sectional study. The explicit attitudes questionnaire was used to 
assess explicit pre and post-intervention attitudes. The explicit attitudes questionnaire 
was used to assess explicit attitudes at baseline and post intervention. Wilcoxon signed-
rank test was used to verify the effect of the intervention on explicit attitudes and 
Spearman's correlation to verify the relationship between explicit attitudes throughout 
the intervention, with a significance level of p <0.05. Results: There was a positive 
correlation between perceived benefits and intention (r (18) = 0.748; p = <0.05) and a 
moderate and positive correlation was found between social norms and self-efficacy (r 
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(18) = 0.597; p = <0.05). Conclusions: It was observed that a 4-week body practice 
program was not sufficient to modify the explicit attitudes of its participants. However, 
throughout the interventions, it was noticed that there was a positive impact on the 
outcomes. 

 
 
Keywords: explicit attitudes; physical activity; adults 

Introdução 

Ainda que os benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um estilo de vida ativo 
sejam constantemente divulgados em pesquisas, 23,8% da população mundial não 
pratica exercícios físicos (SALLIS et al., 2016), sendo a inatividade física considerada o 
problema de saúde pública mais importante do século XXI (BLAIR, 2009). Diante deste 
cenário, práticas têm sido investigadas para auxiliar na redução desse comportamento 
(RÍOS; CUBEDO; RÍOS, 2013). Em comparação com adultos menos ativos, os 
indivíduos que vivem de uma forma mais ativa têm menores taxas de mortalidade por 
todas as causas, sejam elas doenças coronarianas, pressão alta, derrame, diabetes, 
etc. Esses dados também sustentam a conclusão de que, em comparação com pessoas 
ativas, adultos fisicamente ativos apresentam maior nível de aptidão cardiorrespiratória 
e muscular e tem uma composição corporal mais saudável. (World Health Organization, 
2010). 

Vale ressaltar que, pessoas cronicamente inativas, e que possuem elevada gordura 
corporal, em suma, relacionam a atividade física como experiências negativas, devido 
as modificações fisiológicas (dispneia, elevada frequência cardíaca), biomecânicas 
(dores musculares e nas articulações) e psicológicas (menor autoeficácia, 
autopercepção negativa da imagem corporal) desencadeadas pelo excesso de peso 
(EKKEKAKIS et al., 2016). Em prol disso, estudos tem desenvolvido estratégias para 
modificação do comportamento inativo baseado nas teorias sociocognitivas, neste 
contexto, o comportamento é resultado da intenção (contemplativa e não contemplativa) 
que é determinada pela atitude ao comportamento. Segundo o modelo I-Change 
(VRIES, 2005) a intenção é influenciada pelas atitudes (percepção de vantagens 
cognitivas e emocionais e desvantagens de comportamento); influências sociais 
(percepção de outros que realizam um tipo de comportamento (modelagem social), as 
normas que as pessoas têm em relação a esses comportamentos (normas sociais) e ao 
apoio que eles encontram dos outros na realização de um determinado tipo de 
comportamento); e autoeficácia (percepção da capacidade individual de realizar tipo de 
comportamento) (HAGGER, 2014; MUSCHALIK, 2018). 

Assim, foi demonstrado que a leitura de conteúdos relacionados ao exercício físico pode 
impactar as atitudes explícitas (BERRY, 2016). Deste modo, intervenções que visam 
promover mudanças de comportamento, podem estar relacionadas com maior 
sustentação de mudança de comportamento a longo prazo. Em vista disso, acreditamos 
que a realização de um programa de mudança de comportamento pode auxiliar no 
processo de adaptação e melhora de relacionamento com a prática de atividades físicas, 
pois aproxima essa prática em uma intensidade que pode proporcionar benefícios a 
saúde, propiciando uma ampla gama de aplicações no campo das ciências do exercício 
físico. Desta forma, esse estudo teve como objetivo analisar o efeito de quatro semanas 
de um programa com práticas corporais sobre as atitudes explícitas em adultos inativos. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3026 

 

 
Metodologia 
 
A presente pesquisa se caracteriza como do tipo longitudinal, no qual foram feitas 
avaliações nos participantes em dois momentos (pré-intervenção e pós-intervenção). A 
intervenção foi um programa de oito sessões, constituídas de práticas corporais lúdicas 
onde foram verificados os efeitos da intervenção sobre as atitudes explícitas (benefícios 
percebidos e contras percebidos, normas sociais, modelagem social, auto eficácia e 
intenção). 
 
Participantes 
 
            A amostra foi constituída por 18 sujeitos de ambos os sexos, tendo como critérios 
de elegibilidade: 1) idade entre 18 e 59 anos; 2) ser fisicamente inativos (não participar 
de programa de treinamento físico nos últimos seis meses e não realizar mais de 150 
minutos de atividade física moderada e 75 minutos de atividade física vigorosa 
semanalmente (tabela 1). Como critérios de exclusão foram considerados: 1) 
autorreportar problemas osteoarticulares ou musculoesqueléticos; 2) gravidez; 3) não 
participação de um dos protocolos de avaliação inicial. O recrutamento foi realizado por 
meio de divulgações em redes sociais, panfletos, rádio universitária e ambientes 
comunitários. 
 
Procedimentos de Coleta de Dados 
 
            Os procedimentos avaliativos foram realizados no Laboratório de (LABEX), 
localizado no Ginásio I da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Inicialmente os participantes foram apresentados aos objetivos, riscos e benefícios da 
pesquisa, com os sujeitos interessados e que atenderem aos critérios de inclusão 
devendo assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a 
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, em 12/12/2012. Após isso, foram 
feitas as medidas de composição corporal (peso e estatura), características 
sociodemográficas, o preenchimento do questionário sobre atitudes explícitas. 
 
Atitudes Explícitas 
 
                Para a presente pesquisa, o questionário original (BERRY, 2011) foi 
submetido aos procedimentos sugeridos na literatura para a tradução e adaptação 
transcultural de instrumentos de pesquisa (PERUGINI, 2011; CHEVAL, 2015). O 
questionário contém 20 itens que são avaliados e uma escala Likert de 5 pontos. 10 
itens avaliam o conhecimento (pros) (Cronbach’s α = 0,83) e 10 itens avaliam o 
conhecimento (contras) (Cronbach’s α = 0,77), Um exemplo de item para conhecimento 
(pros) é “Quando estou adequadamente ativo, é” com opções de resposta variando de 
(1) “muito bom para minha saúde” a (5) “não é bom para minha saúde”. Itens são 
invertidos de modo que maiores valores representam a percepção de mais pros. Um 
exemplo para conhecimento (contras) é "Quando estou adequadamente ativo é" com 
opções de resposta de (1) "muito demorado" para (5) “não consome tempo”. Itens são 
invertidos, de modo que pontuações mais baixas representam a percepção de menos 
contras. As normas sociais e modelagem social são avaliadas por quatro itens cada. 
São avaliadas as normas sobre adequação física, atividade de familiares, parceiros e 
amigos (Cronbach’s α = 0,74) e o seu comportamento de atividade física (Cronbach’s α 
= 0,48). Um item que representa as normas é “A maioria dos meus amigos” com opções 
de resposta variando de (1) “certamente acha que eu preciso ser adequadamente ativo” 
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para (5) “certamente não acha que eu deveria ser adequadamente ativo”. Uma opção 
de resposta adicional: "Eu não tenho amigos / Não se aplica" foi dada como uma sexta 
opção. Um item de modelagem é “A maioria dos meus amigos é adequadamente 
fisicamente ativo”, com opções de resposta de (1) “concordo totalmente” a (5) “discordo 
totalmente”. A opção de resposta adicional "Eu não tenho amigos / Não se aplica" 
também estava disponível. Essas respostas não foram incluídas nas análises. Os itens 
de normas e modelagem social são revertidos com maiores pontuações representando 
normas e modelagem mais fortes34. 
 
 
Intervenção 
 
A intervenção faz parte de um projeto de extensão em andamento, denominado de 
“MotivAção: Prazer e bem-estar na vida em movimento” cujo objetivo principal é 
ressignificar a relação e aumentar o nível de atividade física regular dos participantes. 
O programa de intervenção será conduzido com grupos de 8 a 12 pessoas e um 
facilitador e foram compostas por oito (8) encontros de práticas corporais. As práticas 
corporais têm duração de aproximadamente 45 minutos e eram constituídas de 
atividades lúdicas, relacionados a diferentes estágios da vida dos participantes, como a 
infância e adolescência com a finalidade de proporcionar experiências positivas e 
prazerosas com o movimento corporal, bem como descobrir e trabalhar as barreiras 
percebidas. 

Análise estatística 

A normalidade dos dados foi realizada através do teste Shapiro-Wilk, assimetria e 
curtose. Os dados foram reportados através da estatística descritiva (média, desvio 
padrão, mediana e amplitude interquartil). Para verificar o efeito da intervenção sobre 
as atitudes explícitas, foi aplicado o teste dos postos de Wilcoxon. A correlação de 
Spearman foi utilizada para verificar a relação entre as atitudes explícitas ao longo da 
intervenção (Pós - Pré-Intervenção). Para a análise dos dados foi utilizado o software 
Statistical Package for the Social Sciences– SPSS versão 25.0. O nível de significância 
estabelecido foi de p< 0,05. 

 
Resultados e Discussões 

 

A tabela 2 apresenta os resultados de quatro semanas de um programa com práticas 
corporais sobre as atitudes explícitas em adultos inativos. Os resultados presentes na 
pesquisa demonstraram que não foi observado nenhuma mudança em cada desfecho 
das atitudes explícitas após quatro semanas de intervenção (p > 0,05) contendo essas 
práticas. 

A tabela 3 demonstra relação entre as atitudes explícitas, representada pela diferença 
média dos valores pré e pós intervenção. Foi verificada uma correlação forte e positiva 
entre os benefícios percebidos e a intenção de praticar a atividade física (r(18)= 0,748; 
p = < 0,05). Significando que quanto maior for as vantagens percebidas da atividade 
física para a saúde (tanto física quanto psicológica) maior é a intenção de praticar 
atividade física. 
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É reconhecido na literatura que a intenção é o antecedente mais proximal para a 
mudança do comportamento (RHODES; REBAR, 2017). Em um estudo feito com a 
população adulta foi identificado que os benefícios percebidos previu significativamente 
a intenção pós 1 mês de intervenção, explicando 32 % da previsão da intenção da 
atividade física futura (MUSCHALIK et al., 2018), corroborando com os nossos achados. 

Além disso, foi observada uma relação moderada e positiva entre as normas sociais e 
a auto eficácia (r(18)= 0,597; p = < 0,05). Significando que quanto maior o apoio e 
opinião de familiares, conjugues e amigos maior a auto eficácia (auto capacidade de 
realizar algo) da atividade física. 

A auto eficácia é um determinante importante da atividade física, mas não está claro 
qual a melhor forma de aumenta-la para a atividade física. É reconhecido que questões 
sociais (como apoio social) está associado a tamanhos de efeitos mais altos de auto-
eficácia (TAG et al., 2018), fortalecendo o nosso achado deste estudo. 

 
Conclusão 
 

Foi observado que um programa de práticas corporais de quatro semanas não foi 
suficiente para modificar as atitudes explícitas de seus participantes. Porém, ao longo 
das intervenções, percebeu-se que houve impacto positivo nos desfechos (benefícios 
percebidos e intenção, normas sociais e auto-eficácia). Isto é, quanto maior forem as 
vantagens percebidas da atividade física para a saúde pelos praticantes (tanto física 
quanto psicológica) maior é a intenção de praticar atividade física e quanto maior o apoio 
e opinião de familiares, cônjuges e amigos maior a auto eficácia - confiança que uma 
pessoa tem em sua própria capacidade de realizar algo - da atividade física. 
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TÍTULO: Caracterização comportamental da exploração de objetos em situações de alta 

e baixa interferência 

Resumo 

 

O processo de separação de padrões consiste em um dos mecanismos que 
proporcionam a formação de novas memórias episódicas mediante a constatação de 
novidades em meio às similaridades encontradas no ambiente. Com a finalidade de 
investigar esse mecanismo, realizaremos uma tarefa de reconhecimento de objetos 
introduzindo condições diferentes de interferência espacial (baixa interferência e alta 
interferência), adaptada de Hunsaker e Kesner (2008). Com a realização desses 
experimentos, poderemos começar a compreender se há influência quanto ao tempo de 
exploração em caso de movimentação de um dos objetos e se diferentes 
movimentações/distâncias influenciam no interesse dos animais. 

 
 
Palavras-chave: Memória espacial. Separação de padrões. Interferência espacial. 

TITLE: Behavioral characterization of object exploration in situations of high and low 

spatial interference 

Abstract 
 

The process of separation of patterns is one of the mechanisms that provide the 
formation of new episodic memories through the observation of novelties among the 
similarities found in the environment. In order to investigate this mechanism, we will 
perform an object recognition task by introducing different spatial interference conditions 
(low interference and high interference), adapted from Hunsaker and Kesner (2008). 
With these experiments, we can begin to understand if there is influence on the 
exploration time in case of movement of one of the objects and if different movements / 
distances influence the interest of animals. 

 
 
Keywords: Spatial memory. Pattern separation. Spatial interference. 

Introdução 

A aquisição de novas memórias (ou aprendizagem) configura-se em uma capacidade 
cognitiva fundamental para os humanos e outros animais, pois possibilitaé a partir dessa 
competência que muitos mecanismos estratégias comportamentais de sobrevivência 
individual e da espécie se modulam (Pause et al., 2013). Dessa maneira, o aprendizado 
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permite a possibilidade de um melhor aproveitamento de recursos e interações com o 
ambiente, consiste em uma consequência desse processo de aprendizagem. 
Ttornando-se , oum mecanismo em questão, essencial para o sucesso evolutivo das 
espécies. Nesse contexto, a memória episódica refere-se ao 

Mais especificamente, o aprendizado de eventos ou experiências pessoais pode ser 
carregado de que são obtidos juntamente com informações sobrede “quando” e “onde” 
os mesmosesses eventos ocorreram (Pause et al., 2013). Esse tipo de registro 
mnemônico é denominado memória episódica. Acredita-se que O que significa que, para 
a formação de uma nova memória episódica seja suportado por é necessário o 
envolvimento de mecanismos como o completamento de padrões e a separação de 
padrões. Enquanto o primeiro , que refere-se à capacidade de evocar uma memória por 
meio de indicações sutis ou informações limitadas, obtidas do meio. Há ainda o 
mecanismos de separação de padrões. Esse, o segundo diz respeito à capacidade de 
categorizar memórias como distintas, baseando-se na percepção de que houveram 
alterações nas variáveis que compõem o padrão. Nesse sentido, a separação de 
padrões requer Isto é, se faz necessário que a detecção das variações seja apurada o 
suficiente para permitir a percepção deque a sobreposição dos padrões aconteça, mas 
que ao mesmo tempo que as as diferenças sejam percebidas como tal (Hanert, Weber, 
Pedersen, Born e Bartsch, 2018). 

Investigando áreas cerebrais que potencialmente relevantes são passiveis de 
contribuição para o mecanismo dea separação desses padrões, Hunsaker e Kesner 
(2008) apresentaramelaboraram testes com ratos que propõem a medição do grau de 
reconhecimento e diferenciação perante estímulos semelhantes do ambiente. Para tal, 
desenvolveram um protocolo no qual os objetos são manipulados de maneira a seguir 
duas categorias de interferência espacial. Após a apresentação de dois objetos idênticos 
em determinadas posições, um deles é movido para outro local de modo que fique à 
108 cm de distância do outro objeto, estabelecendo uma condição de baixa interferência 
espacial (BI). Na segunda condição de interferência, o objeto é realocado de modo que 
a distância entre eles sejaé de 54 cm, resultando em numa alta interferência espacial 
(AI). A suposição foi de que quanto maior a distância do deslocamento, menor o grau 
de semelhança entre os padrões de (memórias), e logo, mais baixo é o nível de 
interferência espacial. 

A partir do exposto acima, o presente trabalho teve como intuito padronizar um novo 
protocolo comportamental de reconhecimento de objetos que permitisse então 
investigar o comportamento exploratório de ratos Wistar (machos adultos) quando 
expostos às duas categorias de interferência espacial (AI e BI). Nossa hipótese é a de 
que os animais manifestam preferência pela exploração de um dos objetos nas sessões 
em que os objetos são deslocados, seja qual for a distância. 

 
Metodologia 
 
Animais: 

Foram utilizados 29 ratos Wistar machos com três meses de idade, pesando 
aproximadamente 300 g. Os animais foram mMantidos no Biotério do Departamento de 
Biofísica e Farmacologia (DBF), em um ambiente com isolamento acústico, temperatura 
e luminosidade controladas (ciclo claro-escuro de 12/12h hora, início da fase clara às 
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6h). Durante todo o tempo, os animais tiveram livre acesso à água e comida e 
tinhamtiveram seus pesos monitorados semanalmente. 

Os animais foram separados em dois grupos: comportamental (20 animais) para 
padronização da tarefa e eletrofisiológico (9 animais) para realização da tarefa e registro 
eletrofisiológico intracerebral. Ambos os grupos passaram por sessões de habituação e 
manipulação diárias pelos experimentadores a fim de diminuir o estresse que a 
manipulação durante os testes possa proporcionar. 

Procedimentos: 

Os animais pertencentes ao grupo da eletrofisiológicoogia, foram submetidos a uma 
cirurgia estereotáxica para realizar a implantação de uma matriz de 16 microeletrodos 
de tungstênio nas áreas de CA1, CA3 e giro denteado (DG) do hipocampo. Durante o 
procedimento os animais foram tratados com atropina (0,04 mg/kg, s.c.) e anestesiados 
(100 mg/kg de cetamina e 8 mg/kg xilazina, i.p.). Duas craniotomias foram realizadas, e 
a janela aberta seguindou as coordenadas estereotaxicas: AP (3,6) e ML (2,0 - 4,0) a 
contar do bregma (Paxinos e Watson, 2009). Foi feita a implantação também de 
parafusos para a sustentação mecanicaque da matriz fosse melhor estruturada, além 
deassim como para fornecer aterramento elétrico à matriz. Quando necessário foram 
realizadas aplicações de sobredoses (0,2 ml) de cetamina, e após a cirurgia os animais 
receberam anti-inflamatório (flunixin 2,5 mg/ml, i.p.), analgésico (paracetamol 200 
mg/kg, oral) e o antibiótico enrofloxacina (10 mg/kg, s.c.). Somente após 5 dias de 
repouso, os animais foram submetidos ao procedimento de manipulação. 

Antes do inicio dos experimentos, os animais passaram por sessões de 15 minutos de 
manipulação por cinco dias seguidos, para que pudessem se habituar ao 
experimentador. O protocolo utilizado (Fig. 1) foi uma adaptação do proposto por 
Hunsaker e Kesner (2008) (Fig. 1). 

Foram feitos testes em dois dias separados por um intervalo de 48 horas, sendo 4 
sessões por dia. Na primeira, o animal foi posto em um campo aberto circular (45 cm de 
altura e 118 cm de diâmetro) sem que houvesse nenhum objeto para explorar para que 
ele pudesse se habituar ao espaço, durante 10 minutos. Em seguida, o animal é 
colocado em uma caixa aberta sem objetos, que se encontra ao lado do campo aberto 
(a partir do início do experimento, durante todos os intervalos entre os testes em que 
não se encontraram no campo, os animais permaneceram nessa caixa). Passados 10 
minutos nessa caixa, ele é novamente colocado no campo que agora dispõe de dois 
objetos idênticos representado na Figura 1 como “A” no primeiro dia de teste e “B” no 
segundo dia. Após 5 minutos e outro intervalo de 10 minutos, o animal realiza o primeiro 
teste, no qual um dos objetos é reposicionado de maneira a assumir uma das duas 
categorias quanto à condição de interferência espacial. Na condição de baixa 
interferência espacial (BI), a distância entre a posição anterior e a nova posição ocupada 
difere em 108 cm e na condição de alta interferência (AI) esse deslocamento é de 54 
cm. Novamente há um intervalo de 10 minutos e em seguida é realizado o segundo 
teste, no qual, o objeto que na sessão anterior não foi movido, passará a ocupar outro 
espaço, apresentando assim a outra condição de interferência espacial. 

O tipo, a disposição dos objetos no campo e a ordem de realização dos testes AI e BI, 
foram aleatorizadas tanto entre os animais quanto entre os dias de testes. Além disso, 
pistas proximais (no campo aberto) e distais (nas paredes da sala experimental) foram 
incorporadas para auxiliar na localização alocêntrica e egocêntrica dos animais. 
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Análises: 

As sessões com objetos foram analisadas através do programa EthoWatcher (Crispim 
Junior et al., 2012), nas quais a aproximação do focinho do animal ao objeto (no mínimo 
2cm) foi entendido como comportamento exploratório. Para analisar se havia percepção 
da novidade espacial, foi observado/quantificado qual a preferência do animal (maior 
exploração do objeto deslocado sendo indicativo de reconhecimento de novidade 
espacial). Para realização dessa análise os parâmetros empregados foram: o (I) tempo 
total de exploração (TT), soma do tempo (em segundos) dos dois objetos de uma 
sessão; a (II) taxa de exploração (TE), resultado do tempo de exploração do objeto 
deslocado dividido pela soma do tempo total de exploração dos dois objetos; o (III) delta 
(DT), obtido por meio da diferença entre o tempo de exploração do objeto deslocado 
menos o tempo de exploração do objeto estacionário; e a (IV) taxa de discriminação 
(TD), razão calculada a partir da divisão do delta pelo somatório do tempo de exploração 
dos dois objetos. 

Paralelamente Asàs análises comportamentais, análises eletrofisiológicas do sinal de 
potencial da campo local (LFP) estão sendo conduzidas utilizando rotinas construídas 
em dasdo MATLAB (MathWorks, Natick, MA). A densidade de potência espectral (PSD, 
power spectral density) foi adquirida por meio da função rotina “pwelch.m” (Signal 
Processing Toolbox) e a representação da frequência filtrada na banda de teta (6-10 
Hz) ao longo do tempo, foi produzida com a função rotina “eegfilt.m” (EEGLAB Toolbox). 

 
Resultados e Discussões 
 
Para a comparação do tempo total de exploração entre os dias de experimentos e entre 
as sessões de cada dia, foi utilizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Somente as 
sessões referentes ao teste 1 do dia 1 (D1_T1) não apresentaram uma distribuição 
normal. Em decorrência disso, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon para o 
conjunto de dados do D1_T1 e o teste paramétrico teste t para os demais pares. 

Comparando o tempo de exploração total entre as sessões no mesmo dia de teste 
(fig.2), foi visto que as amostras e testes se mantiveram diferentes entre si. D1_ amostra 
x D1_T1 (p= ,006) ; D1_amostra x D1_T2 (t=4,950 p= ,000) ; D1_T1 x D1_T2 (p= ,550) 
; D2_amostra x D2_T1 (t=5,320 p= ,000) ; D2_amostra x D2_T2 (t=8,190 p= ,000) ; 
D2_T1 x D2_T2 (t=1,821 p= ,084). Entendemos com esse resultado, que mesmo 
havendo novidades nas sessões de testes, houve um maior tempo de exploração nas 
sessões de amostras pelo fato de se tratar do primeiro momento em que o animal teve 
contato com os pares de objetos. Isto é, não encontramos diferenças significativas entre 
os testes 1 e 2 (em cada dia), apenas em relação às amostras. 

No entanto, quando feitas entre as mesmas categorias, essa comparação não 
apresentou diferenças: D1_amostra x D2_amostra (t= -,777 p= ,447) ; D1_T1 x D2_T1 
(p= ,455) ; D1_T2 x D2_T2 (t=1,541 p= ,140). Ou seja, o resultado indica que não houve 
uma queda na motivação dos animais para a exploração dos objetos de um dia parao 
outro. Acreditamos que isso ocorreu pPor consequência, possivelmente, de exposição 
a objetos diferentes, bem como de disposições diversas dos mesmos, além de um 
intervalo de 48 horas entre os dias. 

Para as comparações entre testes também foi utilizado o teste de normalidade Shapiro-
Wilk. No qual apenas o delta_AI não apresentou uma distribuição normal. Em detrimento 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3035 

 

desse evento foram utilizados o teste não paramétrico Wilcoxon para delta_AI e o teste 
paramétrico teste t para os outros grupos. 

A média dos valores da taxa encontrados, tiveram todos um p > 0,05 tanto no teste AI 
quanto no BI. O que nos indica que houve uma maior taxa de exploração dos objetos 
deslocados que dos objetos estacionários (taxa_AI: x̄ = 0,55 dp = 0,16 ; taxa_BI: x̄ = 
0,54; dp = 0,15). Assim como os valores de delta, que se mostraram todos positivos 
denotando uma maior taxa de exploração em relação ao objeto deslocado (delta_AI: x̄ 
= 5,83; dp = 26,0 ; delta_BI: x̄ = 5,61; dp = 21,8). 

Para os valores da taxa o teste t apresentou os seguintes resultados: taxa_AI x taxa_BI: 
t(18) = 0,271, p = 0,790. E para os valores de delta, utilizamos o teste Wilcoxon que 
resultaram em: delta_AI x delta_BI: p = 1,00. 

Analisando os resultados descritos acima, observamos que tanto a taxa quanto o delta 
apresentam valores maiores que 0,5 e positivos, respectivamente. Atestando que em 
média os animais do grupo comportamental possuem uma preferência pela exploração 
dos objetos deslocados, provando correta a nossa hipótese. Entretanto, no que diz 
respeito ao grau de interferência espacial, não encontramos resultados que corroborem 
com a preferência de uma das duas categorias (AI; BI). Isso significa que houve 
preferência pelo objeto deslocado independente do objeto ter sofrido um maior ou menor 
deslocamento. 

 
Conclusão 

 
Os resultados encontrados apontam que os animais demonstraram uma maior 
preferência para os objetos deslocados do que para aqueles estacionários. No entanto, 
durante o presente estudo obtivemos também o resultado de que a distância que o 
objeto é deslocado não ocasiona interferênciadiferenca na preferência do animal. Ainda 
assimNo entanto, vale salientar que é possível que o número amostral interfira nesse 
resultado. Um maior n amostral, pode modificar reduzir a variabilidade intra-grupo, 
tornando possível detectar esse parâmetro demonstrando uma diferença de exploração 
em relação a cada um dos tipos de testes (AI; BI). Levando em consideração esses 
resultados são necessários a realização de mais trabalhos que possam averiguar mais 
informações acerca de como acontecem os mecanismos de percepção e escolha dos 
animais. 
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Anexos 

 

 

Protocolo comportamental da tarefa de memória para separação de padrões em 
situações de alta e baixa interferência espacial. 
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Tempo total de exploração (em segundos) de cada sessão dos dois dias de 
experimentos. 
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TÍTULO: Alterado para: Influência da prematuridade no potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico com estímulo de frequência específica por condução óssea 

emneonatos 

Resumo 

Introdução: O processo maturacional do nervo vestibulococlear e tronco encefálico pode 
interferir nos potenciais evocados auditivos utilizados clinicamente. Com isso, o objetivo 
deste estudo foi analisar a influência da prematuridade no PEATE-FE por condução 
óssea no primeiro mês de vida. Metodologia: Estudo observacional de caráter descritivo 
e caracterizado como relato de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CAEE: 80320217.2.0000.5292). A casuística contou com três neonatos, sendo 
divididos em caso de estudo (CE) com prematuridade e casos controle (CC) nascidos a 
termo. Obtiveram resultado “passa” bilateralmente na triagem auditiva neonatal 
universal (TANU) e foram submetidos ao PEATE por condução aérea com estímulo 
clique para neurodiagnóstico, e por condução óssea com estímulo tone burst nas 
frequências de 500 a 2000Hz. Resultados: Os limiares eletrofisiológicos, para os CC 
nas frequências de 500, 1000, 2000Hz foram respectivamente, 20, 20 e 25dBnNA. Já 
para o CE, foram 20, 25 e 30dBnNA. Quanto às latências da onda V nas intensidades 
de 50dBnNA em 500Hz e 60dBnNA para as demais, foram, sequencialmente, 13.25, 
11.90 e 10.22ms para o CC e 12.10, 10.30 e 10.45ms para o CE. Conclusão: A utilização 
do PEATE-FE por condução óssea é possível em lactentes nascidos prematuros, 
mesmo com idade corrigida equivalente a zero, com limiares eletrofisiológicos e 
latências similares aos obtidos para nascidos a termo. 
 
Palavras-chave: Potenciais evocados. Tronco encefálico. Prematuridade 

TITLE: Influence of prematurity on brainstem auditory evoked potential with specific 

frequency stimulation by bone conduction in neonates 

Abstract 

Introduction: The maturational process of the vestibulocochlear nerve and brainstem 
may interfere with the auditory evoked potentials used clinically. The objective of this 
study was to analyze the influence of prematurity on bone conduction ABR specific 
frequency in the first month of life. Methodology: An observational descriptive study 
characterized as a case report, approved by the Research Ethics Committee (CAEE: 
80320217.2.0000.5292). The sample consisted of three neonates, divided into case 
study (CE) with prematurity and control cases (CC) born at term. They obtained bilateral 
"pass" results in universal neonatal hearing screening (TANU) and underwent ABR by 
air conduction with click stimulus for neurodiagnosis, and bone conduction with tone 
burst stimulus at frequencies from 500 to 2000Hz. Results: The electrophysiological 
thresholds for CC at 500, 1000, 2000Hz were 20, 20 and 25dBnNA, respectively. For the 
CE, there were 20, 25 and 30dBnNA. As for wave V latencies at 50dBnNA at 500Hz and 
60dBnNA intensities for the others, they were sequentially 13.25, 11.90 and 10.22ms for 
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CC and 12.10, 10.30 and 10.45ms for CE. Conclusion: The use of ABR specific 
frequence by bone conduction is possible in premature infants, even at zero corrected 
age, with electrophysiological thresholds and latencies similar to those obtained for term 
infants. 
 
Keywords: Evoked potentials. Brain stem. Prematurity 

Introdução 

O diagnóstico precoce das perdas auditivas tem se tornado cada vez mais frequente em 
virtude da implementação da triagem auditiva neonatal universal (TANU) nas 
maternidades do país (BRASIL, 2010). Com isso, a utilização do Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) tem sido uma ferramenta essencial para 
identificação bem sucedida das perdas auditivas em neonatos e lactentes por se tratar 
de um teste objetivo, em virtude da dificuldade de realização da avaliação 
comportamental nos primeiros meses de vida (GORGA et al., 2006). Embora na rotina 
clínica ainda se tenha o uso predominante do PEATE com estímulo clique por condução 
aérea, é consenso na literatura de que a utilização de estímulos de frequência específica 
(FE) é de suma importância para o diagnóstico audiológico em crianças, pois possibilita 
estimar os limiares auditivos nas frequências baixas, médias e altas (PORTO; 
AZEVEDO; GIL, 2011). Ademais, devido às alterações de orelha média serem bastante 
recorrentes na população infantil (SAES; GOLDBERG; MONTOVANI, 2005) e as 
próteses ósteo-ancoradas terem sido mais recentemente incluídas no escopo das 
políticas públicas em saúde auditiva, o emprego de estímulos de FE por condução óssea 
permite identificar se o problema é de origem puramente condutiva, ou se tem 
associação com um componente sensorioneural, possibilitando um diagnóstico mais 
preciso e, por conseguinte, influenciando na conduta que deverá ser adotada pelos 
profissionais. A despeito da importância do referido procedimento, o quantitativo de 
estudos e a utilização clínica ainda é restrita. Dentre as questões que permeiam a 
audiologia infantil, destaca-se a possível influência que o processo maturacional exerce 
sob os potenciais evocados auditivos utilizados clinicamente. Na literatura, tem-se que 
este processo ocorre em duas fases: a periférica – a qual observa-se pronta em 
tamanho e estrutura entre o quinto e sexto mês de gestação, e a central (que envolve o 
tronco encefálico) e que mesmo estando funcionante ao nascimento, o seu 
desenvolvimento permeia até os dois primeiros anos de vida (ANGRISANI et al., 2014). 
Desse modo, destaca-se a importância do estabelecimento de padrões normativos 
específicos para cada faixa etária. Logo, partindo do pressuposto que a prematuridade 
pode influenciar no processo maturacional do nervo vestibulococlear e tronco encefálico 
e da pouca quantidade de estudos na literatura brasileira com esta temática, o objetivo 
desta pesquisa foi analisar se ela exerce influência no PEATE-FE por condução óssea 
no primeiro mês de vida. 
 
Metodologia 
 

Métodos 

O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE: 
80320217.2.0000.5292, parecer 2.446.215) e foi desenvolvido na clínica escola de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo a participação 
do neonato condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelos pais ou responsáveis legais. Trata-se de um estudo observacional de caráter 
descritivo e caracterizado como relato de caso. Os participantes foram submetidos em 
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um único momento à pesquisa dos limiares eletrofisiológicos através do PEATE-FE por 
condução óssea. 

Participantes 

A casuística foi composta por três neonatos com 26 dias de idade cronológica, sendo 
um neonato definido como caso de estudo (CE) e os outros dois como casos controle 
(CC), pareados por idade. O CE foi constituído por um neonato pré termo, do sexo 
feminino, com idade corrigida equivalente a zero e os CC por dois neonatos de ambos 
os sexos, nascidos a termo (idade gestacional > 36 semanas). Adotou-se como critérios 
de inclusão: possuir integridade da via auditiva constatada pelo PEATE clique por 
condução aérea bilateralmente, obter resultado “passa” em ambas as orelhas na 
Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), ter nascido com idade gestacional ≤ 36 
semanas para o CE e > 36 semanas para os CC, possuir idade cronológica equivalente 
ao CE no dia da avaliação, além de apresentar no dia da avaliação eletrofisiológica 
curva timpanométrica com sonda de 1000Hz indicativa de integridade do sistema 
tímpano-ossicular, consoante ao método de classificação adaptado por Baldwin (2006). 
Como exclusão, não poderiam apresentar malformações de orelha externa e/ou média, 
estar com rolha de cera ou otorréia no dia da avaliação, o que poderia influenciar o 
resultado dos exames. 

Equipamento e estímulo 

O registro do PEATE-FE foi realizado através do sistema Smart EP - ABR, fabricado 
pela Intelligent Hearing Systems (IHS). O estímulo utilizado foi o tone burst nas 
frequências de 500, 1000 e 2000Hz, com duração de 4, 2 e 1 ms, respectivamente, além 
da utilização da janela blackman. Ressalta-se que o registro de artefato elétrico 
inviabilizou a análise da frequência de 4000Hz. A estimulação foi realizada por meio de 
fones de inserção ER-3A para o clique e do vibrador ósseo B71 para o tone burst nas 
frequência citadas anteriormente, polaridade alternada, filtro passa banda de 30 a 
1500Hz e janela de 20ms. A taxa de apresentação por condução óssea foi de 19,1 
estímulos/s. 

Procedimento 

Foi realizada a anamnese com o intuito de obter informações sobre a história clínica do 
participante. Após a limpeza da pele, foram colocados eletrodos descartáveis com pasta 
eletrolítica nas posições Fz (eletrodo ativo), Fpz fronte (terra), M2 e M1 (eletrodos de 
referência), de acordo com o sistema internacional 10/20, com o intuito do registro ipsi 
e contralateral. A impedância dos eletrodos foi inferior a 5kΩ e a diferença intereletrodos 
inferior a 2kΩ. Os exames foram realizados em sala com tratamento acústico com o 
neonato em estado de sono natural, em um único atendimento. A integridade da via 
auditiva foi constatada com a realização do PEATE com estímulo clique em ambas as 
orelhas na intensidade de 80dBnNA por condução aérea. Após isso, iniciava-se a 
pesquisa dos limiares eletrofisiológicos com estímulo tone burst por condução óssea. O 
vibrador foi posicionado na região auricular póstero-superior com uma pressão de 
aproximadamente 400g pelas mãos de uma das avaliadoras, as quais receberam 
treinamento prévio com uma balança, técnica validada em estudo prévio (FREITAS et 
al., 2006). A intensidade inicial utilizada para obtenção dos limiares foi 50dBnNA para a 
frequência de 500Hz e 60dBnNA para as demais, em decorrência da limitação do 
transdutor, o qual pode gerar artefatos em intensidades superiores. A intensidade foi 
reduzida em intervalos de 20dB até o desaparecimento da onda V, e aumentada de 5 
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em 5dB até a obtenção do limiar. O limiar eletrofisiológico foi considerado a menor 
intensidade em que ocorreu o registro da onda V, sendo realizado de forma 
randomizada, apenas em uma das orelhas de cada neonato participante. Com o intuito 
de minimizar a subjetividade da marcação das ondas, a análise dos registros foi 
realizada por dois avaliadores independentes e com experiência na área.Os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva, envolvendo os limiares 
eletrofisiológicos obtidos e a função latência-intensidade. 

 
Resultados e Discussões 

 
Independentemente da idade gestacional, para os três casos estudados foi possível o 
registro do PEATE-FE por condução óssea nas frequências analisadas, demonstrando 
a viabilidade da execução do procedimento na prática clínica. Aspectos como o tempo 
de sono natural para a realização de todos os procedimentos necessários para a 
conclusão do diagnóstico audiológico pode dificultar a pesquisa das quatro frequências 
(500 a 4000Hz). Assim, recomenda-se priorizar a obtenção dos limiares estimados de 
500 e 2000Hz, o que possibilitará a prescrição da amplificação de forma mais assertiva 
(ONTARIO MINISTRY OF CHILDREN AND YOUTH SERVICES, 2014). No presente 
estudo obteve-se os limiares eletrofisiológicos por condução óssea nas frequências de 
500, 1000, 2000Hz. Para os CC nascidos a termo, a média dos limiares foram 
respectivamente, 20, 20 e 25dBnNA. Ao considerar o CE, os limiares eletrofisiológicos 
obtidos foram similares, 20dBnNA para 500Hz, 25dBnNA para 1000Hz e 30dBnNA para 
2000Hz (Tabela 1). Para os três neonatos participantes nota-se que os limiares obtidos 
para 500Hz e 1000 Hz foram inferiores ao obtido para a frequência de 2000Hz. 
Resultados similares foram obtidos por Porto, Azevedo e Gil (2010) e Ramos e Lewis 
(2014). Cabe ressaltar que na literatura há escassez de estudos voltados para esta 
temática, em virtude da maior utilização de pesquisas com estímulo clique. Assim, 
ressalta-se a importância do desenvolvimento de estudos adicionais com casuísticas 
mais expressivas. Outro dado passível de análise no PEATE é a latência. Embora a 
latência absoluta das ondas não seja foco de análise do PEATE-FE com direcionamento 
para o neurodiagnóstico, como é feito com o clique, o profissional ao conduzir o exame 
deve-se atentar para a função latência-intensidade e também para a diferença de 
latência ao se utilizar diferentes estímulos. Na análise comparativa das latências obtidas 
pelo CE e os CC, notou-se padrão similar, refletindo o tonotopismo coclear no registro 
dos potenciais nas diferentes frequências, ou seja, maior latência para 500Hz, seguido 
de 1000Hz e depois 2000Hz. Tal conhecimento é de extrema importância para auxiliar 
o profissional na marcação dos registros. Analisou-se a latência da onda V nas 
intensidades de 50dBnNA para a frequência de 500Hz, e em 60dBnNA para as demais, 
obtendo-se latências médias de 13,25; 11,90 e 10,22ms para os CC nas frequências de 
500, 1000 e 2000Hz, respectivamente. Para o CE, as latências foram similares, 
apresentando inclusive menores valores do que os CC nas frequências de 500Hz (12,10 
ms) e 1000Hz (10,30ms) (tabelas 1 e 2). Casali e Santos (2010) e Rosa et al. (2014) 
influência da prematuridade nas latências absolutas do PEATE. Tal fato pode ser 
explicado em virtude do tipo do estímulo utilizado e a casuística, que foi composta por 
diferentes graus de prematuridade. Consta na literatura que o tone burst apresenta 
maior tempo de latência quando comparado ao clique (MATAS; MAGLIARO, 2015), 
mostrando que o tipo de estímulo utilizado pode exercer influência sobre o tempo de 
latência da onda. Além disso, outro fator que influencia o registro da latência é a idade, 
em decorrência do processo maturacional do nervo e tronco encefálico, assim, observa-
se maiores latências em crianças até aproximadamente 18 meses de idade (AMORIM; 
AGOSTINHO-PESSE; ALVARENGA, 2009). Ressalta-se ainda que perdas auditivas 
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interferem no tempo de latência, sendo possível inferir o tipo da perda através dela. 
Quanto ao posicionamento do vibrador, estudos mostraram que quando posicionado na 
mastóide, observam-se valores menores quando comparados aos da fronte (FREITAS 
et al., 2006). Considerando a similaridade dos resultados apresentados pelos três 
neonatos, optou-se por apresentar a média dos limiares eletrofisiológicos e obtidos por 
frequência, sendo 20, 22,5 e 26,6dBnNA. As latências apresentaram valores de 12,60; 
11,10 e 10,30ms para 500, 1000 e 2000Hz, respectivamente. Diante dos resultados 
obtidos é possível inferir que a prematuridade tardia parece ter influência restrita no 
registro do PEATE-FE por condução óssea, uma vez que o neonato do CE apresentou 
limiares eletrofisiológicos e latências semelhantes aos dois casos controles. Assim, com 
o presente estudo observou-se que a utilização do PEATE - FE em bebês pré-termo é 
viável mesmo com idade corrigida equivalente a zero, todavia, é fundamental o 
desenvolvimento de estudos adicionais com delineamento metodológico que envolvam 
maior casuística e os diferentes graus de prematuridade. Embora o presente estudo 
trata-se de relato de caso, os limiares eletrofisiológicos obtidos podem servir como uma 
primeira referência na realização do procedimento na prática clínica ao se realizar o 
diagnóstico audiológico em prematuros tardios. 
 
Conclusão 
 
A realização do PEATE-FE por condução óssea em prematuros é possível, mesmo com 
idade corrigida equivalente a zero. No caso estudado, foram obtidos limiares 
eletrofisiológicos e latências absolutas similares com os casos controle equiparados 
pela idade cronológica. Assim, os resultado são sugestivos de que o processo 
maturacional do nervo vestibulococlear e do tronco encefálico pode ocorrer de forma 
parecida na presença da prematuridade tardia. No entanto, ressalta-se a importância da 
realização de estudos adicionais envolvendo maior casuística e os diferentes níveis de 
prematuridade. 
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CC1 = Caso controle 1; CC2 = Caso controle 2; CE = Caso de estudo 

 

 

CC1 = Caso controle 1; CC2 = Caso controle 2; CE = Caso de estudo 
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TÍTULO: Qualidade de vida de crianças com constipação intestinal 

Resumo 

 

A constipação funcional na infância está entre as desordens funcionais gastrointestinais 
mais frequentes, sendo de etiologia multifatorial. No Brasil, a prevalência é 14,7% a 
36,5% de constipação como queixa recorrente na consulta pediátrica. A idade média de 
aparecimento dos sintomas é de 2,3 anos. As queixas mais prevalentes no momento da 
consulta são defecação dolorosa e infrequente, incontinência fecal e dor abdominal. O 
manejo da constipação funcional tem como um dos focos a melhoria da qualidade de 
vida do paciente, por isso deve incluir ingestão adequada de fibras e líquidos, atividade 
física adequada e tratamento medicamentoso. Este estudo visa avaliar a qualidade de 
vida de crianças com constipação intestinal funcional através do questionário AUQEI e 
identificar quais os domínios e, consequentemente, as circunstâncias de vida mais 
afetadas por essa desordem. A casuística foi constituída por 8 pacientes constipados, 
acompanhados no ambulatório da UASCA – HUOL – UFRN, com idade entre 4 e 12 
anos. Houve comprometimento da qualidade de vida de parte das crianças com 
constipação funcional. O domínio mais prejudicado foi a autonomia. 

 
 
Palavras-chave: Constipação funcional, qualidade de vida, crianças, AUQEI 

TITLE: Quality of life of children with functional constipation 

Abstract 

 

Functional constipation in childhood is among the most frequent gastrointestinal 
functional disorders, being of multifactorial etiology. In Brazil, the prevalence is 14.7% to 
36.5% of constipation as a recurrent complaint in pediatric consultations. The average 
age of onset of symptoms is 2.3 years. The most prevalent complaints at the time of 
consultation are painful and infrequent defecation, fecal incontinence and abdominal 
pain. Management of functional constipation is focused on improving the patient's quality 
of life, so it should include adequate fiber and fluid intake, adequate physical activity and 
drug treatment. This study aims to evaluate the quality of life of children with functional 
bowel constipation through the AUQEI questionnaire and to identify which domains and, 
consequently, the life circumstances most affected by this disorder. The sample 
consisted of 8 constipated patients followed at the outpatient clinic of UASCA - HUOL - 
UFRN, aged between 4 and 12 years. The quality of life of children with functional 
constipation was compromised. The most undermined domain was autonomy. 
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Introdução 

As desordens funcionais do sistema digestório incluem uma combinação variada de 
sintomas frequentemente recorrentes, crônicos e dependente da idade, não explicados 
por anormalidades bioquímicas ou estruturais. A constipação funcional na infância está 
entre as desordens funcionais gastrointestinais mais frequentes, sendo de etiologia 
multifatorial. 
Estudos feitos no Brasil mostram prevalência entre 14,7% a 36,5% de constipação como 
queixa recorrente na consulta pediátrica. A idade média de aparecimento dos sintomas 
é de 2,3 anos. As queixas mais prevalentes no momento da consulta são defecação 
dolorosa e infrequente, incontinência fecal e dor abdominal. O mecanismo mais comum 
para o desenvolvimento da constipação funcional é o comportamento de retenção. O 
aparecimento da constipação de forma mais tardia pode estar relacionado em grande 
parte com alterações de comportamento e desenvolvimento. O manejo da constipação 
funcional tem como um dos focos a melhoria da qualidade de vida do paciente, por isso 
deve incluir ingestão adequada de fibras e líquidos, atividade física adequada e 
tratamento medicamentoso adicional para desimpactação fecal retal, seguido de terapia 
de manutenção farmacológica. 
Diante do quadro clínico desenvolvido pela doença, estudos mostram a associação 
entre componentes emocionais - como, por exemplo, estresse, anorexia, depressão, 
ansiedade e hipocondria - e a constipação intestinal. Dessa forma, alguns pacientes 
constipados, sobretudo naqueles casos mais complexos, podem necessitar até mesmo 
de psicoterapia para a melhora dos sintomas, independente do tratamento 
farmacológico. 
Os conceitos atuais propostos para as desordens gastrointestinais funcionais da 
infância anulam os limites existentes entre o físico e o psíquico. Por isso, questões 
relativas à subjetividade do paciente, suas relações familiares e sociais devem ser 
levadas em consideração. Nessa perspectiva, cresce a preocupação sobre a qualidade 
de vida relacionada à saúde de crianças e adolescentes portadoras dessas desordens, 
das quais a constipação funcional assume papel importante. 
Sabe-se que o conceito de qualidade de vida diz respeito a indicadores de caráter tanto 
objetivo, quanto subjetivo sobre felicidade e satisfação, além de também assumir uma 
natureza subjetiva acerca de saúde, bem-estar, função social, ausência de estresse 
psicológico ou sintomas orgânicos, ou a combinação desses fatores. Outra definição 
para qualidade de vida, feita pela Organização Mundial de Saúde, em 1993, aborda a 
“percepção do indivíduo de sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e 
valores do sistema em que vive, além de suas expectativas, preocupações e objetivos”. 
Esse conceito se torna ainda mais complexo quando associado ao processo de saúde 
e doença, tendo em vista que o impacto da doença na vida de um indivíduo depende de 
vários fatores, nem sempre controláveis. 
A escala AUQEI - Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé - é um questionário 
genérico elaborado em 1997, traduzido e validado para a língua portuguesa por 
Assunção et al., em 2000, com reconhecida confiabilidade, que busca avaliar o bem-
estar da criança na perspectiva da satisfação desta, sendo refletida por meio de 
imagens, e baseada em domínios. 

Em virtude da constipação funcional envolver repercussões sociais e psicoemocionais, 
é importante reconhecer a QV desses pacientes, cujas informações podem contribuir 
para melhores estratégias de abordagem, acompanhamento, intervenções e adesão ao 
tratamento. 
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Assim, este estudo visa avaliar a qualidade de vida de crianças com constipação 
intestinal funcional através do questionário AUQEI e identificar quais os domínios e, 
consequentemente, as circunstâncias de vida mais afetadas por essa desordem. 

  

 
Metodologia 

 

O estudo teve abordagem observacional, transversal, descritiva, com componente 
analítico envolvendo 8 crianças com constipação intestinal funcional. Não houve 
restrição quanto ao tempo de diagnóstico da doença, desde que estivesse estabelecida. 
Foi aplicado questionário genérico de qualidade de vida - AUQEI - nos pacientes com 
constipação funcional acompanhados no ambulatório da Unidade de Atenção à Saúde 
da Criança e do Adolescente (UASCA), pertencente ao Hospital Universitário Onofre 
Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Cidade do Natal, que 
oferece atendimento à clientela proveniente do SUS e é referência em especialidades 
pediátricas para o estado do Rio Grande do Norte. 

A amostra de conveniência foi constituída por pacientes constipados, com idade entre 
4 e 12 anos e capacidade intelectual de compreender e responder ao questionário. O 
diagnóstico prévio da constipação funcional foi realizado com base nos critérios de 
ROMA IV. A autorização para a participação no estudo foi concedida pelos pais por meio 
de assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e pelo próprio 
participante, quando maior de 06 anos e alfabetizado, por meio de assinatura do TALE 
(Termo de Assentimento Livre e Esclarecido). O projeto teve aprovação na Comissão 
de Ética em Pesquisa do HUOL, sob o número 11657419.0.0000.5292. 

O AUQEI é constituído por 26 questões que exploram relações familiares, sociais, 
atividades, saúde, funções corporais e separação, as quais são pontuadas 
individualmente de 0 a 3, de acordo com as respostas de “muito infeliz”, infeliz”, “feliz” e 
“muito feliz”, respectivamente, cujo ponte de corte para determinar uma “boa” qualidade 
de vida é 48 e “má” abaixo deste valor. Inicialmente, porém, solicita-se que ela apresente 
uma experiência própria vivida perante cada uma das alternativas. Isso permite que a 
criança compreenda as situações e apresente sua própria experiência. Além disso, a 
auto-avaliação é baseada em domínios que exploram família, funções, lazer e 
autonomia. A escala permite assim, obter um perfil de satisfação da criança diante de 
diferentes situações. 

A análise de dados foi baseada na pontuação em escores recomendados pelo 
questionário respectivo, assim como na determinação e descrição dos valores absolutos 
e relativos (percentuais) das variáveis avaliadas. 

 
Resultados e Discussões 

 

O gráfico 1 mostra a classificação da qualidade de vida das crianças com constipação 
funcional avaliadas (n = 8). Destas, 25% apresentaram “má” qualidade de vida, 
enquanto que 75% possuem “boa” qualidade de vida. 
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O gráfico 2 apresenta a distribuição das respostas das crianças dadas ao AUQEI. 
Observou-se que o item “Muito feliz” foi de maior prevalência, correspondendo a 40,38% 
(84) das respostas, “Feliz” correspondeu a 35,58% (74), “Infeliz” equivale a 14,42% (30) 
e, por fim, o item “Muito infeliz” obteve a menor prevalência, tendo 9,62% (20) das 
respostas. 

A tabela 1 mostra a avaliação da qualidade de vida classificada em domínios definidos 
pelo AUQEI. A partir da análise de dados, pode-se observar o prejuízo dos fatores, em 
ordem decrescente, da seguinte maneira: autonomia, funções, família, lazer. 

A qualidade de vida vista sob a ótica de instrumentos de avaliação, como o AUQEI, 
possibilita a interação biopsicossocial dos determinantes da saúde em diferentes 
patamares, escalados por condições pessoais (atitudes, crenças, cultura) e sociais 
(família, escola, comunidade). Dessa forma, o impacto do problema causado por 
doenças de origem funcional, como a constipação intestinal, é melhor analisado através 
de instrumentos capazes de mensurar a qualidade de vida com base na perspectiva do 
paciente. 

Com base nisso, foi possível observar que um terço da população de crianças com 
constipação intestinal funcional estudada apresentaram qualidade de vida prejudicada, 
mesmo que a prevalência dos itens “Muito feliz” e “Feliz” tenha superado dois terços de 
todas as respostas dadas. 

Ainda nessa perspectiva, pode-se inferir que a autonomia, a qual diz respeito a questões 
relacionadas a independência, interações com companheiros e avaliações, é o domínio 
mais afetado nas crianças com constipação intestinal funcional. Seguido do domínio de 
funções, o qual corresponde a questões relacionadas à atividades na escola, refeições, 
ir ao médico, dentre outras práticas. 

Assim como esse estudo, Faleiros et al. também demonstraram prejuízo na qualidade 
de vida em crianças com distúrbios funcionais gastrointestinais. O conhecimento disto 
impulsiona a se ter uma visão mais holística da criança, por meio da qual se tome 
medidas para que a evolução da doença não cause tantos danos no cotidiano destes 
pacientes. 

 
Conclusão 

 

Percebe-se nesta avaliação parcial dos dados, o comprometimento da qualidade de vida 
de parte das crianças com constipação funcional. Pretende-se assegurar esses 
resultados através da ampliação e manutenção da coleta de dados. Ao mesmo tempo, 
verificar-se-á a apropriação do uso dessa ferramenta de avaliação genérica da 
qualidade de vida na desordem funcional pretendida, ou seja, na constipação funcional. 

Na análise dos diferentes domínios propostos pelo AUQEI, tem-se observado prejuízo 
decrescente para as variáveis “autonomia”, “funções”, “família” e “lazer”. A continuidade 
do estudo permitirá uma caracterização mais segura e melhor análise dos dados e, 
portanto, conclusões mais fidedignas, com contribuição para abordagens mais 
planejadas e integradas em prol da saúde desses pacientes e de sua qualidade de vida. 
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TÍTULO: Intervenções educativas: análise documental de um curso 

Resumo 

A educação a distância (EaD), também chamada de ensino a distância e e-learning 
(Moore &Kearsley, 2008), é uma modalidade de ensino-aprendizagem que vem 
crescendo, nos anos mais recentes, nas instituições educativas principalmente no 
ensino superior (IES). Este estudo buscará fazer uma análise de autores tratam dessa 
temática no campo da saúde tendo como questões norteadoras: Quais as 
potencialidades e fragilidades da Educação a Distância no contexto da saúde? Quais 
as principais tendências? Para responder as referidas questões o estudo teve como 
objetivos do estudo: mapear publicações acerca do tema da EAD no contexto da saúde; 
identificar potencialidades e fragilidades relatadas; apresentar tendências apontadas 
pelos estudos realizados. Trata-se de uma revisão integrativa, com os dados coletados 
na SCIELO e LILACS, incluindo artigos publicados entre 2012 e 2019, seguindo um 
protocolo constituído por seis etapas: 1- Estabelecimento das questões norteadoras; 2- 
Critérios de inclusão e exclusão; 3- Categorização, organização das informações e 
formação de um banco de dados com artigos pré-selecionados 4- Avaliação dos artigos 
5- Análise e interpretação dos resultados 6- Conclusão da revisão e elaboração da 
apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino a Distancia. Saúde. SUS 

TITLE: DISTANCE EDUCATION IN THE HEALTH CONTEXT: potentialities, 

weaknesses and trends. 

Abstract 

Distance education (EaD), also called distance education and e-learning (Moore & 
Kearsley, 2008), is a teaching-learning modality that has been growing in recent years 
in educational institutions, especially in higher education. This study will seek to make 
an analysis of authors addressing this issue in the health field with the following guiding 
questions: What are the potentialities and weaknesses of Distance Education in the 
context of health? What are the main trends? To answer these questions, the study 
aimed to: map publications on the topic of distance education in the context of health; 
identify potentialities and weaknesses reported; present trends pointed by the studies 
performed. This is an integrative review, with data collected from SCIELO and LILACS, 
including articles published between 2012 and 2019, following a protocol consisting of 
six steps: 1- Establishment of guiding questions; 2- Inclusion and exclusion criteria; 3- 
Categorization, organization of information and formation of a database with pre-
selected articles 4- Evaluation of articles 5- Analysis and interpretation of results 6- 
Conclusion of the review and elaboration of the presentation of the review / synthesis of 
knowledge. 
 
Keywords: Distance Education. teaching education. Health. SUS 
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A EAD foi criada e se desenvolveu no Brasil através de iniciativas privadas e decretos 
governamentais. Passou pela era dos correios, rádio, televisão e atualmente vive na era 
da internet, cada um de acordo com as circunstâncias que estavam inseridos 
apresentando seus erros e acertos. A EaD, em cada época, tem sido aliada dos 
sucessivos governos, que a tem utilizado como uma forma economicamente viável de 
ampliação do acesso para superar a defasagem educacional latente em diversas 
regiões do país. (GOMES, 2013) Silva, Melo e, Muylder (2015) ressaltam que no caso 
brasileiro a EaD surgiu há vários anos através da Fundação do Instituto Rádio Monitor 
(1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941), em um tempo que não existia a 
tecnologia disponível, sendo utilizada a correspondência, via correios, para sua 
efetivação. Contudo seu respaldo legal só se fundamentou a partir da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que legitimou o poder 
público como incentivador do desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 
a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. Ao 
longo dos anos, vários autores buscam conceitos e definições acerca dessa modalidade 
de ensino. Segundo Martins e Mill (2016) a EAD é uma forma de ensinar que independe 
do tempo e do local em que o professor e o aluno estão, com uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como as principais ferramentas para a construção do 
processo de ensino/aprendizagem, além do material didático escrito, utilizado e 
elaborado especificamente para atender ao ensino virtual. Conforme Bastos 2017 a EAD 
se origina de uma visão de prática e liberdade e desenvolvimento cultural na construção 
do conhecimento do sujeito, dependendo do uso de tecnologias para consolidação do 
seu avanço. Acrescenta que essa modalidade educativa deixou de ser algo 
experimental e passou a ser uma realidade existente no mundo e no Brasil trazendo 
transformações e realizações de sonhos. Diante do cenário atual, Martins e Zerbini 
(2014) ressaltam que vem ocorrendo significativas mudanças no que diz respeito a 
oferta de cursos e metodologias de ensino empregadas diante da perspectiva 
educacional na modalidade a distância. Com o uso de internet e tecnologias da 
informação, essa se apresenta como uma opção de ensino disponível, com 
possibilidade de meios de atualizações contínuas, não apenas para o nível superior 
como também para ambientes empresariais, com um custo menor por não necessitar 
de espaço físico e sem dificultar a obtenção de conhecimento. Filatro (2007) já dizia 
anteriormente, que a educação à distância aumenta e facilita o acesso das pessoas a 
obtenção de conhecimento. Como é uma modalidade que mescla a comunicação com 
o avanço tecnológico, tende a igualar a diferença entre o número baixo de vagas 
oferecidas pelo ensino superior com a procura por inclusão social por um número maior 
da população. Neste sentido, a EAD se apresenta como forma de equilibrar e suprir a 
deficiência recorrente do ensino na modalidade presencial, vem se tornado cada dia 
mais importante pois além de complementar o ensino convencional, é aliado a práticas 
pedagógicas mais modernas e com recursos tecnológicos que contribui para uma 
comunicação direta com o aluno e o professor quebrando a barreira do espaço e do 
tempo, favorecendo mais conhecimento em um período de tempo que pode ser mais 
rápido, acesso de pessoas com condições socioeconômicas mais desfavorecidas, 
favorecendo equidade entre os membros (MONTIEL, AFFONSO, RODRIGUES, 
QUINELATO, 2014). 
 
Metodologia 

 
A síntese do conhecimento pode ser considerada como um método que resume 
evidências de outros estudos, a partir de questões investigativas podendo ser de vários 
tipos, tais como: a revisão sistemática, metanálise, síntese qualitativa e revisão 
integrativa. Esse estudo se refere a uma revisão integrativa, considerada um método de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3052 

 

pesquisa que tem como objetivo sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um 
tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É considerada 
integrativa, pois fornece informações mais amplas sobre um assunto ou problema, 
integrando a pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação 
profissional. Para Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa consiste na 
construção de uma análise ampla da literatura, contribuindo para discussões sobre 
métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros 
estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo 
entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores. É 
necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na apresentação dos 
resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos estudos 
incluídos na revisão. Em outra discussão Mendes, Silveira e Galvão (2019) ainda 
confirmam a revisão integrativa como método que permite a síntese de conhecimento 
por meio de processo sistemático e rigoroso. Destacando que a sua condução deve 
pautar-se nos mesmos princípios preconizados de rigor metodológico no 
desenvolvimento de pesquisas. Na primeira etapa foi selecionado o tema a ser 
pesquisado; elaborada as questões de pesquisa e definida a estratégia de busca, dos 
descritores e das bases de dados. O tema da Educação a Distância no contexto da 
saúde foi escolhido levando em consideração a sua importância para educação 
permanente dos profissionais de saúde e qualificação dos serviços prestados. As 
questões norteadoras que direcionaram o estudo foram duas: 1) Quais as 
potencialidades e fragilidades da Educação a Distância no contexto da saúde? 2) Quais 
as principais tendências? As palavras-chaves utilizadas para a busca dos artigos nas 
bases de dados foram Educação a Distância, Ensino a Distancia com o cruzamento 
Saúde e SUS. Na segunda etapa foram definidos os critérios para inclusão e exclusão 
de artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos em português, publicados entre os 
anos de 2012 e 2019, que fossem disponíveis na integra. Os critérios de exclusão foram: 
artigos que não pudessem ser acessados integralmente, que estivessem em outros 
idiomas diferentes do português, que não abordasse a educação à distância como 
temática principal. As bases de dados utilizadas foram Scielo, LILACS e BVS, e feita a 
seleção dos 31 artigos para análise com base na leitura inicial dos títulos e resumos. Na 
terceira etapa a busca se precedeu a leitura minuciosa dos artigos direcionada à 
categorização, organização das informações e formação de um banco de dados. Na 
quarta etapa os estudos foram avaliados a partir de uma análise crítica conforme os 
objetivos propostos. Na quinta etapa ocorreu a análise e interpretação dos resultados e 
na sexta e última etapa foi elaborada a apresentação da revisão/síntese do 
conhecimento. 
 
Resultados e Discussões 
 
Potencialidades da EAD no contexto da saúde De acordo com a análise dos artigos 
estudados, pode ser constatado que o ensino à distância favorece a integração de vários 
tipos de linguagens, meios de comunicação, recursos, sistematizando informações e 
favorecendo a relação entre as pessoas, a fim de elaborar e socializar produções. Esse 
contexto de interpessoalidade, tecnologias e ambientes desenvolvem a autonomia e 
estimula a interatividade. A EAD então deixa de ser caracterizada como um ensino a 
distância de fato, pois o ambiente virtual em que ela está inserida favorece cada vez 
mais encontros efetivos aumentando assim o processo de ensino-aprendizagem. 
(MARIN et al., 2017) Vários são os fatores observados que tornam a EAD uma 
modalidade de ensino fundamental, dentre elas pode ser classificado a interação em 
sala de aula, que não se limita apenas ao espaço físico e temporal assim como no 
ensino convencional, não há restrições de localização e o aluno pode ter acesso à 
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internet em qualquer horário. (SOUZA et al., 2013.) O ensino independe do tempo e 
lugar, pois treinamentos podem ser realizados a qualquer momento e em qualquer 
espaço, o limite de alcance é o da internet. Existe uma diminuição de deslocamentos 
por não haver necessidade de se chegar a um lugar físico predeterminado, acarretando 
em uma diminuição de passagem, alimentação, hospedagem assim como economia de 
tempo. (SOUZA et al., 2013.) Atendimento em massa personalizado, oferecendo ensino 
para um grande grupo com a adequação às características dos alunos. Possibilidade de 
determinação, pelo aluno, de seu ritmo de aprendizagem, o que faz com que o indivíduo 
possa ter um papel ativo sobre o ritmo e necessidades de aprendizagem. Essa troca 
além de enriquecer, estimula e dinamiza o aprendizado dos alunos, afirma Souza et al., 
2013. Acredita-se que, através da educação à distância, é possível criar uma 
comunicação que funciona em várias direções, descobrir as potencialidades dos 
sujeitos envolvidos, além das trocas de experiências e partilha do conhecimento. Diante 
disso, o aluno passa a ser considerado protagonista e o tutor um mediador do processo 
de aprendizado. (FREIRE et al., 2015) Para Freire et al., (2015) a EaD possui vantagens 
como a interação entre vários usuários, possibilidade de acesso a qualquer horário e 
em qualquer lugar não se limitando apenas ao espaço físico, facilita a prática em 
informática e permite a formação de cenários seguros procurando atender diversas 
demandas individuais e consequentemente diminuindo o tempo de ensino . Com a 
flexibilidade de horários, a redução de custos, de deslocamentos e o estímulo a 
autoaprendizagem, a área da saúde tem encontrado na EaD possibilidades de avanços 
no conhecimento, aprimoramento, na busca por informação e no desenvolvimento da 
profissão, vem ganhando novas dimensões, especialmente ao articular as 
potencialidades e possibilidades das tecnologias digitais para os processos de formação 
e de disseminação de informações e conhecimentos. (SILVA et al., 2016) Com esse tipo 
de modalidade de ensino é possível que haja uma maior abrangência de grupos de 
trabalho e estudos de diversas áreas de conhecimento, se adequando as evoluções 
tecnológicas na qual se está inserido e sendo motivados pela necessidade de formação 
para suprir as demandas do processo de trabalho em saúde. (CARVALHO, 
STRUCHINER, 2017) Fragilidades da EAD no contexto da saúde Mesmo com todos os 
recursos tecnológicos que são disponíveis ainda é observado que o grau de 
interatividade da EAD não é alto, pois não é suficiente oferecer os recursos é necessário 
direcionar o olhar para as pessoas. (COELHO, TEDESCO, 2017). Pimentel et al., (2014) 
em sua percepção deixa claro que existe uma precarização do trabalho docente tanto 
do professor supervisor quanto do tutor, pois o tutor além de não ser valorizado 
financeiramente também não recebe reconhecimento acadêmico, já o professor 
supervisor não possui condições de se apropriar das ferramentas tecnológicas pela falta 
de tempo e a carga horária do tempo de trabalho realizado na EAD não é computada. 
Muitas dificuldades surgiram em virtude da necessidade de acesso à internet para os 
cursistas desempenharem suas atividades, porém essas limitações são compatíveis 
com o atual cenário que o país enfrenta sobre o uso e a ampliação da internet. De acordo 
com a pesquisa publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em 2009, somente 
20% das residências urbanas possuiam acesso à internet, já na região rural apenas 4%, 
esses dados afirmam que o aceso a internet ainda é bastante precário principalmente 
para aquelas pessoas que moram em áreas rurais. (RANGEL-S et al., 2012) Silva et al., 
(2016) ressalta que muitos alunos sentem a necessidade de contato com o professor 
além da comunicação escrita, muitos afirmam não ser compreendidos acerca de seus 
questionamentos e foi destacado que há uma baixa interatividade durante as vídeo-
aulas por não suprirem suas demandas individuais. Alguns alunos também relataram 
dificuldades técnicas como a conectividade, falhas nos sistemas de comunicação 
através da internet, excesso de atividades, problemas de interação professor-aluno, 
dificuldades para organizar o tempo, processos de capacitações insuficientes por parte 
dos professos com repercussões sobre a modalidade de ensino de cursos à distância. 
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Muitos alunos relatam sentir necessidade de contato com o professor além da 
comunicação escrita, pois alegam ser incompreendidos sobre seus questionamentos e 
afirmam que as vídeo-aulas não suprem as necessidades individuais. O maior obstáculo 
ainda é a conexão com a internet e problemas técnicos (software e hardware), além de 
sobrecarga de atividades, dificuldades em organizar o tempo para estudo e a falta de 
capacitação profissional nessa modalidade de ensino. (SILVA et al., 2016) Tendências 
da EAD no contexto da Saúde Com o avanço da tecnologia, as instituições começaram 
a sentir necessidade de uma maior qualificação e capacitação profissional para que eles 
realizem suas atividades com maior eficiência e qualidade e possam também integrar 
novos processos de trabalho. (KARPINSKI et al, 2017) Os tutores e professores devem 
incentivar para que seus alunos desenvolvam cada vez mais a autonomia, e a 
capacidade de tomar decisões. Os cursos devem fortalecer as capacidades individuais 
e básicas e cada aluno, associando isso ao uso de materiais didáticos individuais. 
(MARIN et al. 2017) Nota-se que a educação à distância vem sendo ampliada cada vez 
mais, com isso aumenta a possibilidade de aprimoramento profissional e a 
disseminação de conhecimento cientifico. A enfermagem é uma das profissões que tem 
encontrado novas possibilidades de avanços e aprimoramento. ( SILVA et al., 2016) De 
acordo com Filho, Silva, Pires (2013) deve-se haver um maior investimento em algumas 
disciplinas na modalidade à distância, principalmente nos cursos que irão formar 
professores, e também uma maior investigação a respeito dos procedimentos didático-
metodológicos, para que com isso venha à tona cada vez mais as boas práticas. 
 
Conclusão 

 
O estudo permitiu abordar vários aspectos relevantes acerca do papel da educação à 
distância como modalidade de ensino, desde sua importância até as dificuldades 
enfrentadas no contexto da educação, que apesar de atualmente o país estar vivendo 
uma era digital ainda falta muito para ser percorrido principalmente pelo fato da 
educação não ter sido prioridade por muito tempo e ser carente de políticas públicas 
voltadas para o assunto. Podemos constatar diante das discussões que a EAD é uma 
forma de ensino-aprendizagem não presencial cada vez mais comum que pode ocorrer 
mediada pela tecnologia coma participação de professores e alunos promovendo 
independência e conhecimento ao mesmo tempo, quebrando a barreira de espaço e 
abrangendo um número de alunos sempre superior ao ensino presencial. No contexto 
da saúde, vale salientar que é cada vez mais necessária a educação no campo de 
trabalho dos profissionais, pois é uma área que cresce progressivamente demandando 
cada vez mais atualizações permanentes e uma atuação embasada no 
desenvolvimento de competências, habilidades e tomada de decisões. Com efeito, no 
campo da saúde, a EAD surge como uma opção para otimização do processo de 
educação, porque contribui para o aperfeiçoamento desses profissionais através de 
novas ferramentas para a atualização, aprimoramento e capacitação. Os avanços da 
sociedade vêm acontecendo muito rapidamente, e esse fato demanda uma atualização 
contínua por parte dos profissionais da saúde para poder atender as demandas do 
serviço. Assim, as mudanças que ocorrem no setor da saúde demandam a necessidade 
de aprimoramento contínuo dos profissionais para garantir uma assistência de boa 
qualidade que será prestada. A educação permanente em saúde (EPS) é um exemplo 
de política proposta pelo Ministério da Saúde no Brasil, que visa promover mudanças 
no desenvolvimento e aperfeiçoamento desses trabalhadores, além de ser uma 
ferramenta que propicia uma postura crítico-reflexiva. (SILVA, SANTOS, CORTEZ, 
CORDEIRO 2015). Para finalizar reafirmamos que a educação permanente em saúde 
juntamente coma educação à distância pode ser compreendida como uma proposta de 
ação estratégica capaz de contribuir para a necessária transformação dos processos 
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formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, como também para organização dos 
serviços. (CASTRO, VILAR, LIBERALINO, TEODÓSIO, 2018). 
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TÍTULO: Análise da cinemática 3D do complexo do ombro em atletas com GIRD durante 

a elevação do braço. 

Resumo 

Introdução: O movimento de arremesso, bem como outros movimentos acima da cabeça 
realizados em esportes como o handebol, voleibol e tênis, impõe um estresse excessivo 
na articulação glenoumeral (GU) devido à alta velocidade angular e repetição dos 
movimentos. Tais movimentos podem gerar adaptações ósseas, de cápsula articular, 
cinemática escapular e musculares que culminam com o desenvolvimento do Déficit de 
Rotação Interna da Glenoumeral, conhecido como GIRD. Objetivo: Analisar a influência 
do GIRD no movimento 3D do complexo do ombro, mais especificamente na escápula, 
em atletas de arremesso. Métodos: Participaram deste estudo 12 indivíduos atletas de 
esporte de arremesso divididos em dois grupos: um composto por atletas 6 com GIRD 
e outro com 6 atletas sem GIRD. Foi realizada avaliação de amplitude de movimento de 
rotação medial (RM) e rotação lateral (RL) de ombro para detecção de GIRD. A 
cinemática da escápula foi avaliada durante os movimentos de RM, RL do ombro e 
elevação do braço, utilizando o sistema de rastreamento eletromagnético Flock of Birds 
para avaliação. 
 
Resultados e Discussão: Não houve diferenças entre os grupos durante os movimentos 
de elevação do ombro no plano escapular (30º, 60º, 90º e 120º), de RM máxima e RL 
máxima analisando as variáveis de rotação interna (RI) da escápula, rotação superior 
da escápula e inclinação anterior/posterior da escápula. 
 
Introdução: O movimento de arremesso, bem como outros movimentos acima da cabeça 
realizados em esportes 
 
Palavras-chave: fisioterapia esportiva, GIRD, Flock of Birds. 

TITLE: AVALIAÇÃO CINEMÁTICA 3D DO COMPLEXO DO OMBRO EM ATLETAS 

COM DÉFICT DE ROTAÇÃO INTERNA DA GLENOUMERAL (GIRD) 

Abstract 
 

Introduction: Throwing motion, as well as other overhead movements performed in 
sports such as handball, volleyball and tennis, impose excessive stress on the 
glenohumeral joint (GU) due to the high angular velocity and repetition of the 
movements. Such movements can lead to bone, joint capsule, scapular kinematics, and 
muscle adaptations that culminate in the development of Glenoumeral's Internal Rotation 
Deficit, known as GIRD. Objective: To analyze the influence of GIRD on the 3D 
movement of the shoulder complex, more specifically on the scapula, in throwing 
athletes. METHODS: Twelve athletes of throwing sports participated in this study divided 
into two groups: one composed by 6 athletes with GIRD and another with 6 athletes 
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without GIRD. Medial rotation range of motion (MR) and shoulder lateral rotation (RL) 
were evaluated for GIRD detection. Scapular kinematics were assessed during MRI, 
shoulder RL, and arm elevation movements using the Flock of Birds electromagnetic 
tracking system for evaluation. 

 

Results and Discussion: There were no differences between the groups during shoulder 
lift movements in the scapular plane (30º, 60º, 90º and 120º), maximal MRI and maximal 
LR analyzing the scapular internal rotation (RI), superior rotation variables. of the scapula 
and anterior / posterior inclination of the scapula. 

 

Conclusion: It was found that there was no difference in scapular kinematics in 
individuals with GIRD and without GIRD. 

 
 
Keywords: sports physiotherapy, GIRD, Flock of Birds. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

Atividades esportivas exigem força e velocidade por parte do atleta (ANDRADE; 
CASTRO, 2010) e algumas ainda exigem muito da articulação do ombro, expondo-a a 
lesões (SILVA, 2010).O voleibol, handebol, basquete e tênis são as modalidades que 
mais sobrecarregam o ombro no Brasil (SILVA, 2010), principalmente pelo movimento 
de arremesso, o qual promove grande tensão na articulação glenoumeral (GU), além de 
fazê-la sofrer com altas velocidades angulares e demasiada ativação excêntrica 
(COOLS et al.,2011; WILK et al., 2011). 

As fases do arremesso que mais sobrecarregam a GU são a fase de armação, onde há 
uma rotação lateral (RL) máxima de 90° ou mais, 90° de abdução e 30° de abdução 
horizontal exigindo grande ativação do manguito rotador, e a de liberação da bola, que 
finaliza a fase de aceleração e é seguida pela desaceleração, onde os músculos 
infraespinhoso, redondo maior eredondo menor, deltóide posterior e latíssimo do dorso 
são sobrecarregados excentricamente para absorver essa força de tração na GU 
(REINOLD; GILL, 2010; WILK et al., 2011). 

Tal movimento realizado de forma repetitiva faz com que os indivíduos sofram algumas 
adaptações tanto de tecido mole quanto óssea, como: alongamento de cápsula 
posterior, hipertrofia e rigidez de cápsula posterior, além de rigidez de musculatura 
posterior, alterações de força excêntrica de RL, e aumento da retroversão da cabeça do 
úmero (MCCLURE et al., 2007; REINOLD; GILL, 2010; KIBLER; SCIASCIA; THOMAS, 
2012; LAUDNER et al, 2014). Sendo assim, muitos atletas desenvolvem uma adaptação 
crônica na amplitude de movimento (ADM) do ombro dominante, conhecida como GIRD 
(glenohumeral internal rotation deficit) caracterizando-se pela diminuição da rotação 
medial (RM) comparado ao membro contralateral (MOORE et al., 2011; CIEMINSKI et 
al., 2015). 
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Ao considerar essas alterações questiona-se se elas influenciam as outras articulações 
do complexo do ombro, como a escapulotorácica, esternoclavicular e acromioclavicular. 
Em um estudo de Borish e colaboradores (2006) foi observada uma relação positiva 
entre GIRD e alteração no posicionamento da escápula, porém o estudo avaliou apenas 
a RM da GU. Laudner e colaboradores (2006) verificaram que atletas de arremesso com 
impacto interno do ombro apresentavam maior elevação da esternoclavicular e 
inclinação anterior da escapulotorácica durante a elevação do braço; porém, essa 
condição não foi associada apenas ao GIRD. Portanto, há uma escassez de estudos 
que avaliem a cinemática escapular associada ao GIRD. 

 
Metodologia 

 
2. MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no laboratório de Análise de Performance 
Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 

AMOSTRA 

Participaram da pesquisa 12 indivíduos praticantes de atividades esportivas de 
arremesso, como voleibol e handebol, com práticas de pelo menos 5 horas por semana, 
com idades entre 18 e 40 anos, de ambos os sexos, os quais foram divididos em dois 
grupos: um grupo sem GIRD (GSG), sendo composto por indivíduos que apresentaram 
diferença menor que 10° de RM no ombro dominante (OD) comparado com o ombro 
não dominante (OND), de acordo com Maenhout et al. (2012); e um grupo com GIRD 
(GCG), com indivíduos que apresentem diferença acima de 10° de RM entre os 
membros. 
O recrutamento dos participantes foi por meio de convite pessoal durante os treinos das 
modalidades no setor de Educação Física da UFRN e por meio de divulgação realizada 
por meio de cartazes distribuídos pelo campus universitário e através das redes sociais 
(www.facebook.com, www.instagram) 

PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

A avaliação iniciou após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Um avaliador foi responsável pela triagem dos indivíduos, que uma 
vez incluídos realizaram as avaliações de ADM de RL, RM e análise da cinemática 
escapular. 

Os indivíduos responderam um questionário contendo informações sobre dados 
antropométricos e pessoais relacionados à prática esportiva. Foram excluídos do estudo 
os indivíduos que apresentaram histórico de subluxação recorrente do ombro e de 
fraturas e cirurgia no complexo do ombro nos últimos 12 meses, achados neurológicos 
que se mostraram anormais e patologias sistêmicas, sintomatologia dolorosa do 
pescoço e ombro que limita a ADM do ombro, tratamento com injeção de corticoide nos 
três meses anteriores a avaliação e estar em tratamento fisioterapêutico específico para 
lesões no ombro. 
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Para avaliação da ADM de RM e RL foi utilizado o inclinômetro digital Accumar. A 
medida era obtida de forma passiva, onde um avaliador posicionou a articulação no 
máximo de ADM de RL e RM enquanto outro avaliador realizou o posicionamento do 
inclinômetro no punho do indivíduo para obter o valor da ADM. Foram realizadas duas 
medidas em cada ombro com intervalo de 15 segundos entre elas. A ordem dos 
movimentos e dos ombros foi randomizada. 

Para a análise tridimensional do complexo do ombro foi utilizado o hardware Flock of 
Birds (Ascension Technology Corporation, Burlington, VT) Flock of Birds (miniBird) 
integrado ao software The Motion Monitor (Innovative Sports Training, Inc. Chicago, IL). 
Três sensores foram afixados em determinados pontos anatômicos enquanto o 
indivíduo esteve com os braços relaxados ao longo do corpo: esterno, acrômio da 
escápula e na região distal do úmero, para que houvesse a transformação dos dados 
dos sensores baseados na anatomia (McClure; Michener; Karduna, 2006; Ludewig; 
Cook, 2000; Teeceet al., 2008; Ludewig et al., 2009; Sousa et al., 2014). Foi feita ainda 
uma digitalização dos pontos anatômicos tanto do tórax como da escápula e úmero. Em 
seguida, foram coletados dados do posicionamento em repouso e posteriormente o 
sujeito realizou duas elevações de ombro no plano da escápula, duas RM máximas e 
duas RL máximas, ambas rotações com ombro abduzido à 90º. O movimento era feiro 
de forma lenta levando aproximadamente três segundos para chegar ao máximo da 
amplitude e três para retornar, os eletrodos não foram retirados entre repetições. 
(Ludewig; Cook, 2000; Sousa et al., 2014). A partir dos dados coletados, foi analisado o 
posicionamento escapular nos 30º, 60º 90º e 120º de elevação de ombro no plano 
escapular e de RM máxima e RL máxima. 

Todos os indivíduos receberam o resultado e interpretação de suas avaliações em uma 
sessão previamente marcada pelo avaliador, onde ainda receberam orientações 
posturais e um protocolo de alongamento e fortalecimento como medida preventiva de 
lesão no ombro. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizado o teste de kolmogorov-smirnov para checar normalidade dos dados. O 
Teste-T pareado foi empregado para a variável de ADM de RM comparando membro 
dominante com não dominante. Foi realizado o teste-T independente para as demais 
variáveis: rotação interna da escápula, rotação superior da escápula e inclinação 
anterior/posterior tanto na elevação no plano escapular quanto nas rotações de ombro. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃOA variável de ADM de RM de ombro apresentou 
diferença estatisticamente significativa na comparação entre membro dominante (Méd= 
33,00, DP= 5,74) com não dominante (Méd= 41,33; DP= 6,99), onde o MD apresentou 
menor ADM (p < 0,05). 

Para as variáveis de rotação interna/externa da escápula, rotação superior e inclinação 
anterior/posterior da escápula não houve diferença estatística entre os grupos nos 30, 
60, 90 e 120 graus de elevação no plano da escápula, bem como para a amplitude 
máxima de rotação medial e lateral. 
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Contrário ao que nosso estudo detectou, Borich et al. (2006) observaram que atletas 
com GIRD e rigidez posterior apresentaram maior inclinação anterior da escápula ao 
final da RM durante elevação do braço, além de notar diminuída rotação superior da 
escápula no movimento de RM com o ombro em abdução. Thomas et al. (2010) 
observaram que atletas com valores de GIRD altos apresentaram menor rotação 
superior da escápula durante o movimento de abdução do ombro, favorecendo uma 
diminuição do espaço subacromial o que pode aumentar a probabilidade de desenvolver 
impacto 
subacromial. 

Apesar de não termos encontrado diferença entre os grupos, temos algumas limitações, 
dentre elas encontra-se o tamanho da amostra. Possivelmente em uma amostra com n 
maior poderemos detectar diferenças estatística. Além disso, o estudo não estratificou 
os participantes quanto a dor, já que esse é um fator que pode afetar também a 
cinemática escapular. 

De modo geral, o estudo mostrou que não houve diferença significante na cinemática 
escapular em indivíduos com GIRD e sem GIRD. São ainda necessários mais estudos 
com uma maior quantidade de participantes para melhor esclarecer a relação do 
posicionamento escapular com o GIRD. Os resultados desse estudo contribuem para o 
avanço do conhecimento clínico e científico na área da Fisioterapia esportiva. 

  

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho mostrou que não houve diferenças entre os grupos nas variáveis 
de rotação interna da escápula, rotação superior da escápula e tilt anterior/posterior da 
escápula durante a elevação do ombro nos 30º. 60º, 90º e 120º, assim como não foram 
encontradas diferenças na ADM máxima de RL e ADM máxima de RM nas mesmas 
variáveis. Foi encontrada diferença na ADM de RM, fator característico da presença de 
GIRD. Os fatores limitantes do estudo foram o baixo n de participantes. São necessários 
mais estudos com uma maior quantidade de participantes para melhor esclarecer a 
relação do posicionamento escapular com o GIRD. Os resultados desse estudo 
contribuem para o avanço do conhecimento clínico e científico na área da Fisioterapia 
esportiva. 
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TÍTULO: Análise da força muscular dos rotadores do ombro em atletas com e sem GIRD 

Resumo 

Introdução: Atletas de esportes de arremesso têm ombros submetidos a altas tensões 
durante este movimento. A repetição leva a adaptações no ombro dominante, como a 
redução de amplitude de movimento (ADM) de rotação medial (RM), que caracteriza o 
GIRD (glenohumeral internal rotation deficit), e a fraqueza de rotadores laterais (RL) e 
o desequilíbrio na razão de força RL/RM. A literatura ainda é inconclusiva quando se 
trata da relação entre fraqueza de RL e GIRD. Objetivo: Avaliar a presença de 
alterações de força isométrica de RL e RM do ombro em atletas com e sem 
GIRD. Métodos: Estudo transversal com 14 atletas, divididos pela avaliação de ADM de 
RM em grupos com GIRD (CG) e sem GIRD (SG), ambos com 7 indivíduos. Utilizou-
se inclinômetro digital para avaliação de ADM e dinamômetro manual para avaliação da 
força isométrica de RM e RL. Para comparação entre os grupos utilizou-se o teste t 
independente, considerando p≤0,05. Resultados e Discussão: Houve diferença 
estatística (p≤0,05) de ADM de RM entre membro dominante e não dominante, 
confirmando a divisão dos grupos. Para ADM e força isométrica de RL e RM e razão de 
força RL/RM, não houve diferença entre grupos. No entanto, o grupo CG apresentou 
razão de força RL/RM reduzido em comparação ao grupo SG. Conclusão: Não houve 
diferença estatística entre grupos para as variáveis analisadas. Contudo, o grupo CG 
mostrou menor média da razão RL/RM, mostrando que o GIRD potencialmente interfere 
na força isométrica de RM e RL de ombro. 
 
Palavras-chave: Atletas de arremesso. Glenoumeral. Déficit de rotação medial. 

TITLE: Analysis of shoulder rotator muscle strength in athletes with and without GIRD 

Abstract 

Introduction: Sports overhead athletes have shoulders subjected to high tensions during 
the throwing. Repetition leads to adaptations in the dominant limb, such as medial 
rotation (RM) range of motion (ROM) reduction, which characterizes glenohumeral 
internal rotation deficit (GIRD), and lateral rotator (RL) weakness and imbalance in force 
ratio RL/RM. The literature is still inconclusive about the relationship among RL 
weakness and GIRD. Objective: To evaluate the presence of changes in shoulder RL 
and RM isometric strength in athletes with and without GIRD. Methods: Cross-sectional 
study with 14 athletes, divided by RM ROM evaluation in groups with GIRD (CG) and 
without GIRD (SG), both with 7 individuals. Digital inclinometer was used to evaluate 
ROM and manual dynamometer to assess isometric strength of RM and RL. For 
comparison between groups, the independent t-test was used, considering p≤0.05. 
Results and Discussion: There was a statistical difference (p≤0.05) in ROM among the 
dominant and non-dominant limbs, confirming the division of groups. For ROM and 
isometric strength of RL and RM and strength ratio RL/RM, there was no difference 
between groups. However, the CG group had a reduced RL/RM strength ratio compared 
to the SG group. Conclusion: There was no statistical difference between groups for the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3064 

 

analyzed variables. However, the CG group showed a lower mean RL/RM ratio, showing 
that GIRD potentially interferes with the isometric strength of shoulder RM and LR. 
 
Keywords: Throwing athletes. Glenohumeral joint. Internal rotation deficit. 

Introdução 

Atletas de esportes que envolvem movimentos de arremesso têm seus ombros 
submetidos a maiores tensões devido às altas velocidades angulares que são geradas, 
além da demasiada energia excêntrica que é exigida da musculatura do ombro durante 
o movimento (COOLS et al., 2011;WILK et al., 2011). Esses esportes utilizam 
demasiadamente os membros superiores, expondo a articulação do ombro a lesões, as 
quais representam cerca de 8% a 13% do total de lesões esportivas (SILVA, 2010). No 
Brasil, as modalidades esportivas que mais sobrecarregam o ombro são voleibol, 
handebol, basquete e tênis (SILVA, 2010). 

Durante o arremesso, as fases de armação e liberação da bola são as que mais 
sobrecarregam o complexo do ombro (REINOLD; GILL, 2010). Na fase de armação o 
manguito rotador encontra-se em maior ativação para manter a cabeça umeral dentro 
da articulação uma vez que o ombro está num posicionamento de 90° de abdução, 90° 
ou mais de rotação lateral (RL), além de 30° de abdução horizontal. Em seguida vem a 
fase de aceleração onde o braço se move em rotação medial (RM), partindo da RL 
máxima, finalizando com a liberação da bola. Posteriormente segue uma desaceleração 
do braço realizada através de uma atividade excêntrica dos músculos redondo menor e 
maior, deltoide posterior, infraespinhoso e latíssimo do dorso com o intuito de absorver 
a força de tração que está agindo na glenoumeral (WILK et al., 2011). 

A realização repetitiva desse movimento de arremesso faz com que haja uma adaptação 
na articulação glenoumeral desses indivíduos, como alongamento de cápsula anterior, 
hipertrofia e rigidez de cápsula posterior, além de encurtamento de musculatura 
posterior e alterações de força excêntrica de RL (MCCLURE et al., 2007; REINOLD; 
GILL, 2010; KIBLER; SCIASCIA; THOMAS, 2012). Isso gera adaptação crônica na 
amplitude de movimento (ADM) do ombro dominante implicando na redução de RM 
desse ombro comparado com o contralateral, conhecida como GIRD (glenohumeral 
internal rotation deficit) (MOORE et al., 2011; CIEMINSKI et al., 2015). 

Associada ao GIRD, também é observada outra alteração encontrada no ombro do 
arremessador que é a fraqueza de RL e consequentemente um desequilíbrio de força 
de musculatura de rotadores mediais e laterais. Tal alteração associada às demais 
adaptações sofridas pela articulação predispõe o indivíduo à lesão. Reinold e Gill (2010) 
relatam que a maioria dos sintomas relacionados às fases do arremesso podem 
aparecer sutis e não interferir no desempenho do atleta, porém, quando esses sintomas 
progridem, as principais queixas são de desconforto na fase de armação durante a 
participação nos jogos. Muitas vezes há diminuição de velocidade e do comando para 
o lançamento ser realizado e, geralmente, a cronicidade desses sintomas gera agravo 
da lesão e declínio no desempenho do atleta (REINOLD; GILL, 2010). 

Saccol e colaboradores (2015) avaliaram a razão de força isométrica RL/RM em atletas 
de vôlei de praia com GIRD e encontraram uma simetria de musculatura. Enquanto 
Guney e colaboradores (2016) avaliaram a razão funcional RL (excêntrica)/RM 
(concêntrica) em atletas de basquete e vôlei e perceberam uma diminuição nesta razão 
em atletas com GIRD comparado com os que não apresentam GIRD. Portanto a 
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literatura ainda é inconclusiva quando se trata de fraqueza de musculatura RL e sua 
associação com o GIRD. 

O objetivo deste estudo é analisar a ADM de RM e RL de ombro, força isométrica de 
rotadores mediais e laterais e a razão de força RL/RM, e assim avaliar a presença de 
alterações de força isométrica de rotadores laterais e mediais do ombro em atletas com 
e sem GIRD. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no laboratório de Análise de Performance 
Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 

Amostra 

Participaram deste estudo 14 indivíduos praticantes de atividades esportivas de 
arremesso (voleibol e handebol) com práticas de pelo menos 5 horas por semana, com 
idades entre 18 e 40 anos, de ambos os sexos (tabela1). Com base na diferença de 
ADM de RM entre membros dominante e não dominante, os sujeitos foram divididos em 
dois grupos: sem GIRD (SG), quando a diferença foi menor que 10°, e com GIRD (CG), 
quando a diferença foi maior ou igual a 10°. 

O recrutamento dos participantes foi por meio de convite pessoal durante os treinos das 
modalidades no departamento de Educação Física da UFRN e por meio de divulgação 
realizada com cartazes distribuídos pelo campus universitário e nas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Whatsapp). 

Um avaliador foi responsável pela seleção dos indivíduos e, sendo estes elegíveis, 
passaram para as avaliações, iniciadas com a leitura e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguida da avaliação das variáveis da 
pesquisa, descritas nas tabelas 2 e 3. Os indivíduos preencheram uma ficha contendo 
informações sobre dados pessoais e história clínica. Foram adotados como critérios de 
exclusão: histórico de subluxação recorrente do ombro, fraturas e cirurgia no complexo 
do ombro nos últimos 12 meses, achados neurológicos que se mostrem anormais, 
patologias sistêmicas, sintomatologia dolorosa do pescoço e ombro que limita a ADM 
do ombro, tratamento com injeção de corticóide nos 3 meses anteriores a avaliação e 
estar em tratamento fisioterapêutico específico para lesões no ombro. 

Avaliação 

A avaliação da ADM de RM e RL foi realizada por dois avaliadores, com o indivíduo em 
decúbito dorsal e com o ombro a 90° de abdução. Um avaliador movimentava o membro 
passivamente, enquanto o outro posicionava o inclinômetro digital Accumar próximo ao 
punho do indivíduo. Foram realizadas duas medidas em cada ombro com intervalo de 
15 segundos entre elas, e a ordem dos movimentos e dos ombros foi randomizada. 

A avaliação da força isométrica de RM e RL foi realizada com o indivíduo sentado, com 
a coluna apoiada na cadeira e pés apoiados no chão, com joelhos e cotovelos a 90°. 
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Foi utilizado o dinamômetro manual Lafayette, alinhado ao punho do indivíduo, acoplado 
a um aparato preso a um pilar de madeira fixo ao chão. Durante o teste, o avaliador 
utilizou comando verbal “força, força, força” para encorajar os indivíduos a realizarem o 
máximo de força. Cada teste foi realizado duas vezes, com um intervalo de 2 minutos 
entre as medidas, a fim de evitar possíveis efeitos de fadiga muscular (ANDRADE et al.; 
2013). 

Todos os indivíduos receberam o resultado de suas avaliações, com a interpretação dos 
resultados, orientações e um protocolo de alongamento e fortalecimento como medida 
preventiva de lesão no ombro. 

Análise estatística 

Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva e inferencial. Média e 
desvio padrão foram calculados para todos os dados demográficos e variáveis 
dependentes. No tocante às análises inferenciais, inicialmente, empregou-se o Teste de 
Normalidade de Shapiro-Wilk para checar a normalidade dos dados. Foi utilizado o teste 
t pareado para analisar diferença de ADM de RM entre membro dominante e não 
dominante e o teste t independente para as demais variáveis do membro dominante: 
ADM de RL e RM, força isométrica de RL e RM e razão de força RL/RM. 

 
Resultados e Discussões 

 

Houve diferença estatística (p≤0,05) de ADM de RM entre membro dominante (33,00 ± 
5,74) e não dominante (41,33 ± 6,99), confirmando a divisão dos grupos CG e SG. Para 
ADM de RL e RM, força isométrica de RL e RM e razão de força RL/RM, não houve 
diferença entre os grupos. No entanto, o grupo CG apresentou valor de razão de força 
RL/RM reduzido (0,67±0,12), abaixo do considerado ideal segundo Andrade et al. 
(2013), os quais afirmam que a força dos RL deveria ser igual ou maior que a força dos 
RM para possibilitar a desaceleração do ombro na fase final do arremesso, diminuindo 
as forças de tração nessa fase do movimento. Diferente dos resultados do nosso estudo, 
Guney e colaboradores (2016), que também avaliaram atletas de arremesso, 
encontraram diminuição na razão de força RL/RM em atletas de vôlei e basquete que 
apresentavam GIRD, em comparação com os que não tinham este déficit. Saccol et al, 
por outro lado avaliaram a razão de força RL/RM isométrica em atletas de vôlei de praia 
e não encontraram assimetria de força entre esses músculos, corroborando com nosso 
estudo, apesar de não ter sido avaliada presença de GIRD. 

O fato de este estudo não ter apresentado diferença estatística pode ser justificado pelo 
pequeno tamanho amostral. Caso o n fosse maior, os resultados poderiam ser mais 
expressivos. 

 
Conclusão 

 
As variáveis analisadas não apresentaram diferença estatística entre os grupos. 
Contudo, o grupo com GIRD mostrou menor média da razão RL/RM em comparação ao 
grupo sem GIRD, o que mostra que o GIRD potencialmente interfere na força isométrica 
de rotadores mediais e laterais de ombro. 
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TÍTULO: EXERCÍCIO ASSOCIADO A OCLUSÃO VASCULAR PARCIAL NO 

TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE 

Resumo 

A ostoeartrite (OA) é a doença reumática mais comum ao redor do mundo e uma das 
mais frequentes, ela gera dor crônica, disfunção física e redução da qualidade de vida. 
Como tratamento, os exercícios resistidos com oclusão vascular parcial (EROVP) de 
baixa carga (20-30% de 1-RM) têm apresentado resultados semelhantes ao exercício 
resistido de alta intensidade tradicional (ERAIT) sem oclusão vascular (cargas≥60% de 
1-RM), desde que o volume total de exercício seja pareado. Não está claro, porém, se 
EROVP de baixíssima intensidade e baixo volume gera melhoras clínicas semelhantes 
ao ERAIT em pacientes com OA de joelho. Temos então como objetivo verificar se 
EROVP de baixíssima intensidade e baixo volume apresenta os mesmos efeitos do 
EAIT sobre o desempenho muscular em pacientes com OA de joelho. Nesse estudo 
serão fornecidas 2 sessões semanais de tratamento, durante 12 semanas. Os pacientes 
realizarão um protocolo de exercícios padronizado envolvendo fortalecimento dos 
músculos da coxa com EROVP de baixíssima intensidade (10% de 1-RM) e baixo 
volume, ou ERAIT (60% de 1-RM). Os desfechos clínicos serão coletados por um 
avaliador mascarado com relação aos grupos de alocação. Os pacientes apresentaram 
um ganho de 186kg na Hack Machine e 37kg na cadeira extensora, quando comparados 
pré e pós tratamento. Com isso concluimos que os exercícios foram capazes de 
aumentar a força independente do grupo alocado, e futuramente será possível a 
realização da análise separada dos grupos. 
 
Palavras-chave: Exercício de oclusão vascular; desempenho muscular; osteoartrite. 

TITLE: EXERCISE ASSOCIATED WITH PARTIAL VASCULAR INCLUSION IN THE 

TREATMENT OF OSTEOARTRITE 

Abstract 
Osteoarthritis (OA) is the most common rheumatic disease worldwide and one of the 
most common, it generates chronic pain, physical dysfunction and reduced quality of life. 
As a treatment, resistance exercises with low-load partial vascular occlusion (REPVO) 
(20-30% of 1-RM) have shown similar results to traditional high-intensity resistance 
exercise (THIRE) without vascular occlusion (loads ≥ 60% of 1-RM) as long as the total 
exercise volume is matched. It is unclear, however, whether very low intensity low 
volume REPVO generates clinical improvements similar to THIRE in patients with knee 
OA. The objective of this study is to verify if very low intensity and low volume REPVO 
has the same effects of THIRE on muscle performance in patients with knee OA. This 
study will provide 2 weekly treatment sessions for 12 weeks. Patients will perform a 
standardized exercise protocol involving strengthening of the thigh muscles with very low 
intensity (10% 1-RM) and low volume THIRE (60% 1-RM). Clinical outcomes will be 
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collected by a masked evaluator regarding allocation groups. The results showed a gain 
of 186kg in the cutting machine and 37kg in the extensor chair when compared before 
and after treatment. With this it is concluded that the exercises were able to increase the 
strength of the allocation group, and in the future it will be possible to perform the analysis 
of isolated groups. 
 
Keywords: Occlusion vascular exercise; muscle performance; osteoarthritis. 

Introdução 

A osteoartrite (OA) é a doença reumática mais comum e tem como características a 
inflamação crônica, com degeneração de cartilagem articular e do osso subcondral 
(FRANSEN et al., 2015). Esta condição é debilitante devido à dor crônica e disfunção 
física, levando a significativa redução da qualidade de vida (NICOLSON et al., 2017). O 
joelho é uma das articulações mais acometidas pela OA e a fraqueza do músculo 
quadríceps femoral é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da 
doença (ØIESTAD et al., 2015). Nesse contexto, as evidências apontam o 
fortalecimento dos músculos extensores de joelho como ponto chave na redução de dor 
e incapacidade desses pacientes (MCALINDON et al., 2014). Exercícios resistidos com 
cargas > 60% de 1 repetição máxima (1-RM) são classicamente prescritos para 
potencializar adaptações funcionais (força) e morfológicas (hipertrofia) no músculo 
(ACSM, 2009; LIXANDRÃO et al., 2017). Porém, movimentos com cargas elevadas na 
articulação do joelho com OA podem agravar os sintomas como dor, edema e 
inflamação (JAN et al., 2008), e consequentemente reduzir a aderência em programas 
de exercício resistido ao longo do tempo (BENNELL et al., 2014). Recentemente o 
exercício resistido com oclusão vascular parcial (EROVP) vem sendo considerado no 
tratamento de pacientes com OA de joelho (HUGHES et al., 2017; FERRAZ et al., 2017). 
O EROVP pode ser útil nesses pacientes devido à possibilidade de aumentar força e 
hipertrofia após treinamento com baixas cargas (20-30% de 1-RM), gerando menores 
níveis de dor durante o exercício em comparação ao exercício resistido de alta 
intensidade (70% de 1-RM) tradicional sem oclusão (ERAIT) (BRYK et al., 2016). 
Curiosamente, já foi previamente demonstrado que o EROVP pode ser mais efetivo para 
ganhos de força em pacientes com maior nível de dor articular (GILES et al., 2017), 
provavelmente devido a menor sobrecarga e estresse articular durante o exercício 
(HOLLANDER et al., 2010). Não está claro, porém se a aplicação de oclusão vascular 
é realmente necessária em programas de treinamento resistido com exercícios de baixa 
intensidade (10-20% de 1-RM) (JAN et al., 2008; BARCELOS et al., 2015). Em 
indivíduos saudáveis e destreinados foi observado aumento de força e hipertrofia após 
oito semanas de treinamento resistido, independentemente da carga, volume ou 
oclusão vascular desde que as repetições sejam realizadas até a falha (BARCELOS et 
al., 2015). Em pacientes com OA de joelho, exercícios resistidos sem oclusão vascular 
com alta (60% de 1-RM) ou baixíssima intensidade (10% de 1-RM) (JESSEE et al., 
2017) induziram melhora clínica semelhante (dor, função, tempo de caminhada e torque 
muscular) desde que o volume total de exercício (series x repetições x carga) seja 
pareado (JAN et al., 2008). O EROVP envolve uma redução moderada do fluxo arterial 
e um bloqueio do retorno venoso nos músculos em atividade, elevando assim o estímulo 
metabólico durante um exercício com menor carga mecânica (PEARSON; HUSSAIN, 
2014). Baseado nesse pressuposto é coerente hipotetizar que a aplicação de oclusão 
vascular pode gerar um estímulo adicional durante exercícios de baixíssima intensidade 
(10% de 1 RM) e baixo volume, promovendo assim melhoras clínicas semelhantes ao 
EAIT (com maior volume total) em pacientes com OA de joelho. Além disso, os menores 
níveis de dor e percepção de esforço durante o EROVP (BRYK et al., 2016; ARAÚJO, 
DE et al., 2017; JESSEE et al., 2017) podem influenciar positivamente na aderência e 
satisfação dos pacientes com o tratamento. Neste estudo o objetivo geral é verificar se 
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após três meses de tratamento o EROVP de baixíssima intensidade e baixo volume 
apresenta os mesmos efeitos do ERAIT sobre o desempenho muscular em pacientes 
com OA de joelho. 
 
Metodologia 
 
DELINEAMENTO DO ESTUDO E PROCEDIMENTOS Será um ensaio clinico 
randomizado e duplo-cego de 2 braços, prospectivamente registrado e com sigilo de 
alocação. Os voluntários estão sendo rastreados em relação aos critérios de 
elegibilidade (ficha de avaliação), os inclusos são submetidos às avaliações pré-
tratamento (baseline): dados pessoais e antropométricos (idade, altura, massa corporal 
total, IMC, circunferência da coxa), ADM da articulação do joelho, PA, nível de atividade 
física (IPAQ), percepção de dor no joelho (EVA), determinação da pressão de oclusão 
total, qualidade de vida (SF-36), função física e severidade da doença (Questionário de 
Lequesne e testes físicos funcionais), desempenho muscular isométrico e isocinético e 
teste de 7-10 RM. Após essa etapa inicia a fase de tratamento, com 2 sessões semanais 
e aproximadamente 60’ de duração cada, por 12 semanas, um total 24 sessões. 
INTERVENÇÕES Os voluntários são aleatoriamente alocados para o grupo ERAIT, ou 
EROVP. Nos grupos as sessões são iniciadas com 5’ de aquecimento em bicicleta 
estacionária com intensidade leve. Os exercícios de fortalecimento dos músculos da 
coxa são o agachamento no Hack Machine (0° e 60° de flexão de joelho) e a extensão 
da perna (90° a 45° de flexão do joelho) (GILES et al., 2017; FERRAZ et al., 2017). Os 
exercícios são realizados bilateralmente com 5’ de intervalo entre eles. Nos exercícios 
(agachamento no Hack Machine e extensão da perna) a carga para o grupo EROVP é 
de 10% de 1-RM e para o grupo EAIT é de 60% de 1-RM. No EROVP são realizadas 
1x30 e 3x15 repetições com 30” de intervalo entre as séries (JESSEE et al., 2017), 
sendo o volume total (carga x repetições x séries) para cada exercício por sessão de (1-
RM estimado x 75 x 0,1 = 7,5 Kg x 1-RM estimado). No ERAIT são executadas 3x8 
repetições (JAN et al., 2008), sendo o volume total para cada exercício por sessão de 
(24 x 0,6 = 14,4 Kg x 1-RM estimado). Além de fortalecer os músculos da coxa, são 
realizados exercícios de tronco, quadril e panturrilhas, com base em protocolo prévio 
(BRYK et al., 2016). MENSURAÇÃO DE CARGA DE EXERCÍCIO A carga máxima que 
puder ser vencida em 7-10 repetições (teste de 7-10 RM) é utilizada para estimar a 
carga de 1-RM e identificar a carga a ser utilizada pelos voluntários(GILES et al., 2017) 
a partir da equação de Brzycki (MCNAIR et al., 2011; COOK et al., 2017). O Teste de 7-
10 RM é feito antes (baseline), na 3ª, 6ª e 9ª semana para ajuste(MORTON et al., 2016), 
na 12ª semana (72h após a última sessão de tratamento, para avaliação pós-
intervenção) e 1 mês após a última intervenção (follow-up). PRESSÃO DE OCLUSÃO 
A pressão de oclusão aplicada durante o exercício é determinada de forma individual, 
pois a circunferência do membro e largura do manguito tem influência nessa variável 
(JESSEE et al., 2016). A pressão de oclusão total (POT) da artéria tibial posterior é 
calculada em repouso a partir da captura da ausculta com um Doppler portátil. Um cuff 
pressórico convencional para obesos (adaptado) é posicionado sobre a superfície 
antero-medial da área inguinal (LOENNEKE et al., 2012; LIXANDRÃO et al., 2015) e 
insuflado com base em protocolo prévio (BEZERRA DE MORAIS et al., 2017) 
EXERCÍCIO RESISTIDO COM OCLUSÃO VASCULAR PARCIAL (EROVP) No grupo 
EOVP o mesmo manguito usado na avaliação da POT é insuflado na parte proximal da 
coxa logo antes do exercício a ser executado (agachamento no Hack Machine e 
extensão da perna) até à pressão de 60% POT coletada em repouso. São feitas 75 
repetições (1x30 e 3x15) com 30” de intervalo entre as séries (SEGAL, N. A. et al., 2015; 
GILES et al., 2017) em cada exercício. Os exercícios (agachamento no Hack Machine 
e extensão da perna) são feitos com o manguito inflado. O manguito permanece 
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insuflado durante o repouso de 30” entre as séries e é removido logo após o fim do 
exercício. A duração total da oclusão é de aproximadamente 5’ por exercício em cada 
sessão. A carga usada no grupo EROVP é de 10% da 1-RM predita. EXERCÍCIO 
RESISTIDO DE ALTA INTENSIDADE TRADICIONAL (ERAIT) No grupo EAIT é feita 
uma oclusão placebo que consiste de um torniquete elástico posicionado ao redor da 
parte proximal da coxa. (GILES et al., 2017). DESEMPENHO MUSCULAR O 
desempenho dos músculos flexo-extensores do joelho de ambos membros será 
avaliado através de um dinamômetro isocinético antes (baseline), após 3 meses de 
tratamento e 3 meses após o fim do tratamento. Após a avaliação isométrica os 
voluntários permanecem posicionados no dinamômetro para a avaliação isocinética, 
realizada em 60°/s (SEGAL, N. A. et al., 2015) de forma concêntrica para flexo-
extensores do joelho (uma série de 5 repetições para cada grupo muscular). A ADM 
total da articulação do joelho será 0-85° de flexão (0º = extensão total). A taxa de 
desenvolvimento de força (TDF) é medida a partir do maior pico de torque obtido entre 
as ações isométricas executadas em cada grupo muscular. A TDF deriva da análise da 
curva de força registrada durante uma contração voluntária explosiva. ANÁLISE 
ESTATÍSTICA Será realizada no SPSS (versão 22). As distribuições de normalidade e 
homogeneidade das variâncias serão avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk e de Levene. 
Em caso de normalidade e as variâncias homogêneas apresentaremos em média, 
desvio padrão e intervalo de confiança será usado um teste ANOVA mista two-way com 
medidas repetidas (grupo x tempo) e um post hoc de Tukey visando testar as diferenças 
entre os grupos. A diferença de médias entre os grupos e intervalos de confiança de 
95% serão relatados para todos os desfechos e o tamanho do efeito será avaliado pelo 
f de Cohen. Caso a distribuição dos dados não seja normal e as variâncias não 
homogêneas usaremos mediana e intervalo interquartílico e será usado o teste de 
Kruskall-Wallis. O efeito será calculado pelo r de Cohen. Todos os participantes estarão 
na análise seguindo uma abordagem por intenção de tratar. Um nível de significância 
estatística de p<0,05 será adotado. 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o momento o protocolo da pesquisa foi iniciado em 16 pacientes, sendo 9 mulheres 
e 7 homens, mas devido a longa duração do tempo de coleta de dados (tratamento), 
ainda não foi possível as análises estatísticas dos dados, pois os mesmos estão sendo 
coletados. É apontado na literatura que pressões entre 40 e 50% da POT são suficientes 
para maior ativação neuromuscular em exercícios com cargas entre 20 e 30% de 1-RM 
(COUNTS et al., 2016), porém está sendo adotada uma pressão de 60% já que para 
exercícios com cargas muito baixas (abaixo de 20% de 1-RM) pressões de oclusão mais 
elevadas induziram maior ganho de força e hipertrofia (LIXANDRÃO et al., 2015). Então 
esperamos que os resultados sejam positivos, que a aplicação de oclusão vascular gere 
um estímulo adicional durante os exercícios de baixíssima intensidade (10% de 1 RM) 
e baixo volume, promovendo melhoras clínicas semelhantes ao EAIT (com maior 
volume total) em pacientes com OA de joelho. 
 
Conclusão 

 
Devido à pesquisa não estar concluída não há resultados analisados e discutidos, 
portanto não há como se chegar à conclusões no momento atual. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE 

PÃO SEM GLÚTEN A PARTIR DE FARINHA DA CASCA DE MELÃO CANTALOUPE 

(Cucumis melo L.) 

Resumo 

O melão (Cucumis melo L.) é uma cultura de expressão no Brasil, com 50% da produção 
no estado do Rio Grande Norte, observa-se o potencial para a utilização integral de 
partes dessa fruta, sua casca representa mais de 50% do seu peso e estudos 
demonstraram atividade antiproliferativa, antioxidante e potencial prebiótico. Portanto, o 
presente estudo teve como objetivo determinar a composição centesimal das farinhas 
de cascas obtidas a partir de diferentes tipos comerciais de melão, e desenvolver 
formulação de pão destinado a indivíduos com doença celíaca e intolerância ao glúten 
não celíaca. As cascas foram higienizadas, secas durante 8 h em estufa a 60ºC, 
trituradas e acondicionadas sob congelamento para a realização 
das análises  de umidade, cinzas, proteinas, lipídios, fibras e carboidratos. Os pães 
foram elaborados a partir de padronização, F1 contendo apenas os ingredientes 
padrões e F2 contendo 30% de farinha de melão Cantaloupe(CA). Houve diferença 
significativa para proteínas(p=0,0126) para CA[11,59(0,44)] e Honey Dew[10,35(0,24)], 
fibras(p=0,0028) para CA[36,64(1,63)] e HD[30,12(0,55)], carboidratos(p=0,2049) e 
energia(p=0,0331) para HD 33,3%(1,41) e 183 Kcal/100g(5,14) em relação a CA que 
apresentou 25,49%(1,63) e 156 Kcal/100g(8,22). A F2 apresentou agregação de fibras, 
minerais e proteínas ao pão formulado, reforçando a viabilidade da utilização dessas 
farinhas para o desenvolvimento de novos produtos como ferramenta para o 
aproveitamento integral dos alimentos. 
 
Palavras-chave: Resíduo de frutas. Aproveitamento de resíduos. Fibras. 

TITLE: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE CENTESIMAL COMPOSITION 

OF GLUTEN-FREE BREAD FROM MELON PEEL (Cucumis melo L.) 

Abstract 

Melon (Cucumis melo L.) is an expression crop in Brazil, with 50% of the production in 
the state of Rio Grande Norte. The potential for the full utilization of parts of this fruit is 
observed. Its weight and studies have shown antiproliferative activity, antioxidant and 
prebiotic potential. Therefore, the present study aimed to determine the centesimal 
composition of peel flours obtained from different commercial types of melon, and to 
develop bread formulation for individuals with celiac disease and non-celiac gluten 
intolerance. The hulls were sanitized, dried for 8 h in an oven at 60ºC, crushed and 
conditioned under freezing for moisture, ash, protein, lipid, fiber and carbohydrate 
analyzes. The breads were prepared from standardization, F1 containing only the 
standard ingredients and F2 containing 30% Cantaloupe (CA) melon flour. There was a 
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significant difference for protein (p = 0.0126) for CA [11.59 (0.44)] and Honey Dew [10.35 
(0.24)], fiber (p = 0.0028) for CA [36 , 64 (1.63)] and HD [30.12 (0.55)], carbohydrates (p 
= 0.2049) and energy (p = 0.0331) for HD 33.3% (1.41) and 183 Kcal / 100g (5.14) 
compared to CA which presented 25.49% (1.63) and 156 Kcal / 100g (8.22). F2 
presented fiber, mineral and protein aggregation to the formulated bread, reinforcing the 
viability of the use of these flours for the development of new products as a tool for the 
integral utilization of the food. 

 
Keywords: Fruit residue. Utilization of waste. Fibers. 

Introdução 

Primeiramente, cabe ressaltar que o título do presente estudo foi alterado para: 
“Desenvolvimento e avaliação da composição centesimal de pão sem glúten a partir de 
farinha da casca de melão Cantaloupe (Cucumis melo L.)”, devido à falta de tempo hábil 
para realizar a Análise Sensorial do pão formulado. 

Um grande desafio pensando em uma produção mais sustentável é a geração de 
resíduos, que está relacionada ao desperdício de alimentos ao longo da cadeia 
produtiva, o que inclui ainda as partes consideradas não comestíveis dos alimentos 
como cascas e sementes, caracterizando um impacto para a indústria (GARMUS et al, 
2009; AMORIM, 2014; SOARES,2014). Estudos têm demonstrado que a utilização de 
resíduos de frutas e vegetais como matéria-prima para a criação de novos produtos e/ou 
com caráter de enriquecimento de alimentos, tem se mostrado uma excelente prática. 
Principalmente, relacionada aos seus efeitos a saúde, considerando a correlação do 
valor nutritivo desses resíduos com a prevenção de diversas doenças e melhora no 
funcionamento do organismo humano (DE MORAES, DE SOUZA, 2018). 

Marcheto e colaboradores (2008) analisaram o desperdício de alguns gêneros do setor 
de hortifrutícolas e destacou o melão por apresentar elevado desperdício, uma vez que 
foi demonstrado que a casca desta fruta corresponde a mais de 50% do peso total da 
mesma e, apenas a polpa é normalmente consumida (MARCHETO et al, 2008). Essa 
produção de resíduos também foi observada em Unidades de Alimentação e Nutrição 
que possuíam melão no cardápio, ressaltando que essas partes descartadas poderiam 
ser utilizadas de modo a serem incluídas nas preparações enriquecendo-as e reduzindo 
gastos em função do descarte (DA SILVA et al, 2016). 

O melão (Cucumis melo L.) é uma das culturas de grande expressão econômica e social 
para o Brasil, com ênfase na Região Nordeste que concentra 50% da produção nacional 
apenas no estado do Rio Grande do Norte, sendo o carro-chefe da economia do Estado, 
e que coloca o país como um dos maiores produtores desta fruta no mundo (IBGE, 
2018; DA SILVA e DA CRUZ, 2016). Esta cultura mantém-se em expansão, diante do 
crescimento do mercado interno e crescimento anual das exportações para países 
europeus e, mais recentemente países do continente asiático (KIRST, 2018). 

Diante disso observa-se o potencial para a utilização integral de partes da fruta, 
reforçada ainda pelo fato de que sua casca além de representar um volume significativo 
tem propriedades nutricionais interessantes. Estudos demonstraram que o valor nutritivo 
é superior a própria polpa, além de atividade antiproliferativa para algumas linhagens de 
câncer em testes in vitro, atividade antioxidante diante da presença de compostos 
fenólicos, e ainda potencial prebiótico (MADEIRA, 2017; GONDIM et al., 2005). 
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Portanto, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de determinar a composição 
centesimal das farinhas de cascas obtidas a partir de diferentes tipos comerciais de 
melão, e desenvolver formulação de pão destinado a indivíduos com doença celíaca e 
intolerância ao glúten não celíaca. 

 
Metodologia 
 

Obtenção das farinhas das cascas de melão 

Cabe ressaltar que os melões Cantaloupe e Honey Dew, objetos do presente estudo, 
foram previamente cadastrados no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético 
e do conhecimento tradicional associado sob o número A5A85DF. 

Os melões foram obtidos no comércio local da cidade de Natal-RN. Foram avaliados 
três lotes de 4 Kg para cada um dos tipos comerciais, ou seja, Cantaloupe (Cucumis 
melo var. cantalupensis) e Honey Dew (Cucumis melo L. inodorus). Os melões foram 
lavados em água corrente e imergidos em água clorada a 200 ppm durante 15 minutos. 
Logo após foram descascados manualmente com o auxílio de faca em aço inox e, as 
cascas foram cortadas em pedaços de aproximadamente 4 cm, que foram dispostos em 
fôrmas de alumínio durante 8 h em estufa de circulação de ar forçado a 60 ºC. As cascas 
desidratadas foram trituradas em liquidificador doméstico para obtenção das farinhas e, 
posteriormente, acondicionadas em potes de vidro com tampa e, armazenados sob 
congelamento para a realização das análises. 

Determinação da composição centesimal das farinhas e dos pães sem glúten 

As análises de composição centesimal das farinhas obtidas foram realizadas em 
triplicata e em base seca, para cada lote obtido a partir dos dois tipos comerciais de 
melão utilizados, e também para a formulação do pão. As determinações realizadas 
foram: umidade, cinzas, fração proteica, lipídios, fibra bruta e carboidratos disponíveis. 

A determinação de umidade foi realizada a partir do meio gravimétrico de aquecimento 
em estufa a 105 ºC até obtenção peso constante, de acordo com metodologia 
estabelecida pela A.O.A.C (1992), expressos em porcentagem. A fração proteica foi 
obtida segundo o método de Kjeldahl e multiplicação pelo fator 6,25. O Extrato etéreo 
também foi determinado segundo a metodologia A.O.A.C (2007), utilizando éter etílico 
como extrator. O conteúdo de Resíduo Mineral Fixo (cinzas) foi determinado a partir da 
incineração do material em mufla à 550°C até peso constante (A.O.A.C., 2007). O 
conteúdo de fibra bruta, por sua vez, foi determinado por método gravimétrico, que 
consiste em digestão ácida (H2SO4 - 0,15M) seguida de digestão alcalina (NaOH - 
1,5M) (WILLIAMS, 1935). 

A fração glicídica das amostras foi determinada a partir da diferença entre as 
porcentagens de lipídeos, proteínas, umidade, fibras e cinzas para a constituição de 
100%. O valor calórico das farinhas e dos pães foi calculado a partir dos valores de 
conversão de ATWATER que considera 4 Kcal para cada 1g de proteínas e carboidratos 
totais e, 9 Kcal para cada 1g de lipídeos. 

Desenvolvimento das formulações de pão sem glúten 
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Os pães foram elaborados a partir de uma formulação padronizada, de forma que para 
fins analíticos uma formulação contém apenas os ingredientes padrões (F1) e, a 
segunda formulação contendo 30% de farinha de melão como substituto parcial das 
farinhas utilizadas que foram farinha de tapioca, polvilho doce e farinha de arroz para 
F2. Estas formulações foram desenvolvidas com o objetivo de avaliar a influência da 
farinha de melão na composição centesimal dos pães e, para posterior avaliação 
sensorial dos mesmos. 

Os demais ingredientes utilizados para a formulação foram: farinha de arroz integral, 
farinha de tapioca, polvilho doce, fermento biológico, água, azeite, sal refinado, orégano, 
ovos, açúcar mascavo, manjericão, alho e salsa desidratados, conforme descrição na 
Tabela 1 (Anexo 1). Depois de separados e pesados, todos os ingredientes secos foram 
misturados em um recipiente e, em seguida, os líquidos foram adicionados e misturados 
até obtenção de uma massa homogênea, a mesma permaneceu em descanso por 30 
minutos. 

Os pães foram colocados em fôrmas de alumínio untadas com farinha e levados para 
assar em forno pré-aquecido a 200°C por 50 minutos. O pão obtido foi triturado em 
liquidificador doméstico para as análises posteriores de determinação da composição 
centesimal descrita no tópico anterior. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos referentes à composição centesimal das farinhas da casca de 
melão Cantaloupe e HoneyDew e pães formulados (média e desvio padrão) foram 
avaliados por teste t-Student para determinar diferença significativa (p<0,05). Foi 
utilizado o software GraphPrism versão 5.0. 

 
Resultados e Discussões 

 

Conforme resultados expressos na Tabela 2 (Anexos 2) não houve diferença 
significativa entre as amostras de farinhas provenientes das cascas dos melões Honey 
Dew (HD) e Cantaloupe (CA) para umidade, cinzas e teor lipídico (p > 0,05). O valor de 
umidade para CA [13,29(0,87)] e HD [14,29(0,17)] estão de acordo com o valor máximo 
de 15% definido pela ANVISA(2005) para farinhas vegetais. 

Observou-se diferença significativa para o percentual de proteínas, que foi maior (p = 
0,0126) para CA [11,59 (0,44)] em relação a HD [10,35 (0,24)], o que está relacionado, 
além da característica da espécie em si, às condições de cultivo, colheita e 
armazenamento das frutas e as respostas bioquímicas relacionadas a estas condições 
(SOUZA, 2018; VIEIRA, 2019). 

Além disso, o teor de fibras foi consideravelmente maior (p = 0,0028) para CA [36,64 
(1,63)] comparado a HD [30,12 (0,55)], possivelmente devido à composição da parede 
celular que dá a característica rugosa a este tipo de casca quando in natura. Houve 
diferença significativa ainda para carboidratos disponíveis, o que refletiu em maior valor 
calórico (p = 0,0331) para a HD que apresentou 33,3% (1,41) para carboidratos 
disponíveis e 183 Kcal/100g (5,14) em relação a CA que apresentou 25,49% (1,63) e 
156 Kcal/100g (8,22), respectivamente. 
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Segundo Sabio at al. (2017) a farinha obtida a partir da casca do melão demonstrou ser 
fonte de minerais, destacando-se principalmente quanto ao seu conteúdo de cobre, 
ferro, cálcio, sódio e potássio, demonstrando potencial para a elaboração de novos 
produtos utilizando esta farinha em produtos de panificação. Seja com caráter de 
agregar valor nutritivo ou visando a substituição das farinhas que contêm o glúten, a 
substituição por farinhas da casca de vegetais é uma alternativa para a inclusão destes 
alimentos na dieta de pessoas com Doença Celíaca ou Sensibilidade ao Glúten não 
Celíaca (PONTES et al, 2018). 

Os resultados obtidos para a composição centesimal das farinhas das cascas de melão 
HD e CA demonstraram médias significativamente superiores, exceto para umidade de 
93,23%, em relação à composição centesimal da casca de melão in natura analisada 
por Gondin e colaboradores (2005) que obteve ainda 0,96% de cinzas, 0,1% de lipídeos, 
1,42% de fibras, 1,24% de proteinas, 3,05% de carboidratos e apenas 18,05 Kcal/100g. 
Esta relação é motivada pelo efeito pós-secagem, uma vez em que há a perda de água 
para a formação da farinha reduzindo o volume da mesma e consequentemente 
concentrando os demais nutrientes para as mesmas 100 g de cada uma das amostras. 
O aumento nos valores da composição centesimal, exceto para umidade também foi 
observado por Neris e colaboradores (2018) durante a análise da composição 
centesimal de diferentes tipos de bananas (Musa spp.) em variados estados de 
maturação nas formas de farinha e in natura. 

Diante dos dados obtidos o pão foi desenvolvido utilizando a farinha do melão do tipo 
comercial Cantaloupe, com destaque para o valor nutritivo observado como potencial 
para a Tecnologia de Alimentos com caráter de substituição das farinhas sem glúten 
mais comumente utilizadas e estimulando, portanto o aproveitamento de resíduos do 
processamento do melão diante de sua aplicabilidade em novas formulações de 
receitas. Os dados obtidos para as formulações desenvolvidas estão descritos na 
Tabela 3 (Anexo 3). 

Para umidade observou-se diferença significativa (p < 0,0001) entre F1 [58,15(0,45)] e 
F2 [44,67(1,16)] sendo maior na amostra do pão padrão. Houve ainda diferença 
significativa (p<0,0001) para o conteúdo de cinzas, no qual F1 [2,02(0,08)] obteve 
conteúdo inferior a F2 [3,97(0,05)]. Não houve diferenças significativas para lipídeos e 
carboidratos entre as amostras analisadas, uma vez em que a farinha da casca de 
melão, conforme observado anteriormente não possui valores tão representativos 
destes micronutrientes. 

Observou-se ainda diferença expressiva para o conteúdo protéico das amostras, no qual 
a farinha da casca de melão influenciou mais uma vez para o maior teor em F2 
[2,66(0,21)] em relação a F1 [1,15(0,41)]. Devido ao expressivo conteúdo de fibras da 
farinha da casca analisada foi observada diferença significativa (p = 0,0014) entre os 
pães desenvolvidos, na qual a formulação com 30% de farinha de melão apresentou 
11,59% (1,59). Enquanto que a formulação padrão apresentou 3,66%(0,69), o que 
também foi observado por Damasceno e colaboradores (2018) durante análise da 
composição centesimal de pão com substituição parcial da farinha de trigo por farinha 
da casca de maracujá. 

O valor energético foi significantemente maior (p = 0,0196) para F2 [192(7,85)] em 
relação a F1 [175(0,36)]. Pode-se atribuir a diferença ao conteúdo da farinha da casca 
de melão Cantaloupe analisada, uma vez que além da substituição os temperos e 
ingredientes líquidos eram equivalentes para as duas formulações, com exceção da 
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água que foi maior para F2, devido à necessidade de ajustar a consistência da massa, 
mas que não representa impacto nutricional para a formulação. 

A substituição parcial pela farinha da casca do melão do tipo comercial Cantaloupe se 
mostrou portanto positiva ao produto, com importante contribuição no aspecto 
nutricional do pão com destaque para o conteúdo de fibras, se fazendo extremamente 
necessária a avaliação sensorial deste produto para analisar a viabilidade de aceitação 
e intenção de compra dos provadores. 

 
Conclusão 

 
A farinha escolhida para a formulação do pão foi, portanto, a proveniente da casca do 
melão Cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis) devido ao maior teor de proteínas 
e fibras. A formulação de pão com substituição parcial pela farinha escolhida 
representou ainda a agregação de fibras, minerais, proteínas ao pão formulado. O 
presente estudo mostrou, portanto, a viabilidade da utilização dessas farinhas para o 
desenvolvimento de novos produtos, agregando fibras e nutrientes e contribuindo assim 
para a Ciência e Tecnologia de alimentos diante da caracterização e desenvolvimento 
de receita a base desses resíduos do processamento do melão, como ferramenta para 
o aproveitamento integral dos alimentos e diminuição dos resíduos do processamento 
desta fruta. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados na formulação dos pães com (F2) e sem (F1) farinha 
da casca de melão Cantaloupe ( Cucumis melo var. cantalupensis) (g/ 100g de pão). 
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Tabela 2. Composição centesimal das farinhas das cascas de melão Honey Dew (HD) 
e Cantaloupe (CA) avaliadas. 

 

 

Tabela 3. Composição centesimal dos pães sem glúten desenvolvidos 
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TÍTULO: Impacto dos determinantes sociais na organização dos serviços de Atenção à 

Saúde Bucal: uma análise a partir do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ- CEO) 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade aos Centros de 
Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) surgiu como estratégia de qualificação dos 
serviços especializados em saúde bucal. A avaliação deve ser capaz de determinar em 
que medida esse serviço satisfaz as expectativas da população. OBJETIVOS: Analisar 
a qualidade da assistência aos usuários nos CEOs do Brasil, considerando a percepção 
de cada um. METODOLOGIA: Estudo quantitativo, com análise de dados secundários 
e delineamento transversal. Foi realizado nos CEOs que aderiram ao PMAQ-CEO, com 
amostra de 8.898 usuários entre os 935 CEOs do país. A coleta foi realizada através do 
banco de dados da avaliação externa do PMAQ-CEO 1º ciclo e os dados analisados 
através da estatística descritiva inferencial e comparação de médias. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A maioria dos usuários (71%) esperou menos de 1 mês para iniciar o 
tratamento e foi consultada sobre o melhor horário da consulta (62,2%). O acolhimento 
foi muito bom ou bom (95,1%) e 99,5% dos usuários se sentiram respeitados. O conforto 
durante o atendimento prevaleceu como muito bom ou bom (92%). Quando se 
perguntou uma nota de 0 a 10 em relação ao nível satisfação com o atendimento do 
dentista, a média foi de 9,52, enquanto que com o atendimento recebido na recepção 
do CEO, a média foi de 9,31. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a maioria dos 
entrevistados estava satisfeita. Mais de 90% dos usuários se sentiu acolhido, respeitado 
e confortável no consultório. 
 
Palavras-chave: SAÚDE BUCAL; AVALIAÇÃO EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA. 

TITLE: Impact of Social Determinants on the Oral Health Care Directorate: An Analysis 

of the National Access and Quality Improvement Program (PMAQ-CEO) 

Abstract 
INTRODUCTION: The Program for Improving Access and Quality to Dental Specialty 
Centers (PMAQ-CEO) emerged as a strategy for qualifying specialized oral health 
services. Thus, the assessment should be able to determine to what extent this service 
meets the expectations of the population, based on the perception of CEOs' users. 
OBJECTIVES: To analyze the quality of user assistance to CEOs in Brazil, considering 
their perceptions. METHODOLOGY: Quantitative study with secondary data analysis 
and cross-sectional design. It was conducted on CEOs who joined the PMAQ-CEO, with 
a sample of 8,898 users among 935 CEOs in the country. The collection was performed 
through the PMAQ-CEO 1st cycle external evaluation database and the data analyzed 
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through inferential descriptive statistics and comparison of means. RESULTS AND 
DISCUSSION: Most users (71%) waited less than 1 month to start treatment and were 
consulted about the best appointment time (62.2%). The reception was very good or 
good (95.1%) and 99.5% of users felt respected. Comfort during care prevailed as very 
good or good (92%). When asked a score from 0 to 10 regarding the level of satisfaction 
with the dentist's care, the average was 9.52, while the care received at the CEO's 
reception average was 9.31. CONCLUSION: From the users' evaluation, it was noticed 
that most of the interviewees were satisfied. More than 90% of users felt welcome, 
respected and comfortable in the dentist office. 
 
Keywords: ORAL HEALTH; HEALTH EVALUATION; DENTAL CARE. 

Introdução 

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), Brasil Sorridente, é um conjunto de ações 
de promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação e foi implantada em 2004 pelo Ministério da Saúde (Portarias nº 599 e nº 
600; Santana, 2008). O maior objetivo da PNSB é a inclusão social, ampliando o acesso 
à assistência odontológica a todos os brasileiros (Ministério da Saúde, Portaria nº 599). 
Para isso, tal política apresenta seis eixos estruturantes: reorganização da atenção 
primária em saúde bucal, com ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia 
Saúde da Família; ampliação e qualificação da atenção especializada; assistência na 
atenção terciária; promoção e prevenção; reestruturação e qualificação; vigilância, 
monitoria e avaliação (De Azevedo Machado, 2015). A partir disso, foram instituídos os 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Estes são estabelecimentos de saúde 
da atenção secundária, registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES). Devem oferecer ações de diagnóstico bucal avançado, periodontia 
especializada, cirurgia oral menor, endodontia e atendimento aos portadores de 
necessidades especiais (Ministério da Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas 
– CEO). Outros procedimentos podem ser disponibilizados nesses Centros, tais como 
reabilitação protética, tratamento ortodôntico e implantes dentários em conformidade 
com as demandas assistenciais da população (Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde). Atualmente, as Portaria nº. 599/GM e Portaria nº. 600/GM 
representam o arcabouço jurídico que normatizam a implantação e o financiamento 
dessas unidades de saúde, respectivamente. Em busca de reduzir as desigualdades de 
acesso aos serviços odontológicos especializados e, assim, propiciar reduções na 
morbidade relacionada à saúde bucal, os CEOs devem ser avaliados em prol da 
melhoria contínua do seu desempenho. Entretanto, não havia, no Brasil, uma política de 
avaliação específica para tais centros. Em fevereiro de 2013, o Governo federal 
expandiu o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) aos CEOs (PMAQ-
CEO) como estratégia de qualificação dos serviços especializados em saúde bucal 
(Portaria nº 261, Brasil). Os CEOs devem ser avaliados de acordo com o objetivo para 
o qual foram criados: melhorar o atendimento em todas as dimensões, inclusive na de 
resultados, particularmente quanto à satisfação do usuário (Goes et al., 2012). A 
avaliação mostra-se, então, como necessária, tanto para a tomada de decisões quanto 
para a melhoria da qualidade e vigilância em saúde bucal (Goes et al., 2012). Desse 
modo, a avaliação da qualidade de assistência à saúde se faz necessária para 
determinar em que medida esse serviço satisfaz as expectativas dos usuários. Isso 
servirá para orientar os gestores e determinar ações de saúde que possam ser 
desenvolvidas. Ou seja, a perspectiva do paciente fornece informações essenciais 
completar a qualidade dos serviços oferecidos nos CEOs. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo quantitativo, com análise de dados secundários e delineamento 
transversal. A coleta de dados foi realizada através do banco de dados de estudo 
seccional, da avaliação externa do PMAQ-CEO 1º ciclo, disponível no Portal da 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Este estudo foi realizado nos Centros de 
Especialidades Odontológicas do Brasil que aderiram ao PMAQ-CEO, com participação 
de 8.898 usuários entre os 935 CEOs distribuídos pelo país. O critério de inclusão foi 
todos os CEOs que aderiram ao PMAQ-CEO no ano de 2013, com usuários maiores de 
18 anos, não sendo a primeira vez no centro. Foram escolhidos 10 pacientes de forma 
aleatória, presentes no dia da avaliação externa. As variáveis independentes 
selecionadas para o estudo foram: sexo (masculino; feminino), raça (branca; preta; 
parda/mestiça; amarela; indígena; ignorada), escolaridade (não é alfabetizado; é 
alfabetizado; ensino fundamental incompleto; ensino fundamental completo; ensino 
médio incompleto; ensino médio completo; ensino superior incompleto; ensino superior 
completo; pós-graduação), renda [menos de 1 salário mínimo (S.M.); de 1 a 2 S.M.; de 
2 a 3 S.M.; de 3 a 5 S.M.; de 5 a 10 S.M.; mais de 10 S.M.; sem renda; não sabe/não 
informou], população (até 5.000; 5.001 a 10.000; 10.001 a 20.000; 20.001 a 50.000; 
50.001 a 500.000; mais de 500.001), índice de desenvolvimento humano - IDH (menor 
ou igual a 0,674; entre 0,675 e 0,754; maior ou igual a 0,755), índice de Gini (menor ou 
igual a 0,49; entre 0,50 e 0,55; maior ou igual a 0,56); renda per capita (até R$ 471,12; 
entre R$ 471,13 e R$ 649,69; maior que R$ 649,70). Para melhor desenvolvimento e 
compreensão dos resultados, algumas variáveis foram recategorizadas: raça (branca; 
não branca; ignorada), escolaridade (não é alfabetizado; ensino fundamental; ensino 
médio; ensino superior/pós-graduação), renda (sem renda; até 1 S.M.; de 1 a 3 S.M.; de 
3 a 5 S.M.; mais de 5 S.M.; não sabe/não informou), população (até 10.000; entre 10.001 
e 50.000; entre 50.001 e 500.000; mais de 500.001). Já as variáveis dependentes, foram 
selecionadas: tempo de espera para iniciar o tratamento (até uma semana; de uma 
semana a um mês; entre um e três meses; entre três e seis meses; entre seis e doze 
meses; mais de doze meses), melhor horário para agendamento (sim; não), acolhimento 
no CEO (muito bom; bom; razoável; ruim; muito ruim), respeito pelos profissionais (sim, 
sempre; sim, algumas vezes; não), conforto (muito bom; bom; razoável; ruim; muito 
ruim), satisfação com o atendimento do dentista (de 0 a 10), satisfação com o 
atendimento da recepção (de 0 a 10). Do mesmo modo que as variáveis independentes, 
algumas variáveis dependentes foram recategorizadas: tempo de espera para iniciar o 
tratamento (até um mês; entre um mês e três meses; mais de três meses), acolhimento 
no CEO (muito bom ou bom; razoável; ruim ou muito ruim), conforto (muito bom ou bom; 
razoável; ruim ou muito ruim). Para a análise estatística, os dados obtidos foram 
tabulados no software Microsoft Excel® (Microsoft Corporation, USA) e transferidos para 
um banco de dados criado no software SPSS for Windows (Statistical Package for Social 
Sciences; IBM, USA), versão 22.0, para análise descritiva inferencial. Foram feitos 
cálculos de frequência e tabelas cruzadas a fim de se analisar a qualidade da 
assistência oferecida nos CEOs através da percepção dos usuários. Este estudo utilizou 
o banco de dados secundários público do PMAQ-CEO, não sendo necessário 
aprovação em Comitê de Ética, pois os dados não identificam pessoas. O Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (PMAQ-CEO) foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco sob o número 
740874 em 06/08/2014, em consonância com a Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). 
 
Resultados e Discussões 
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A amostra foi constituída de 8.898 usuários entre os 935 CEOs distribuídos pelo país. 
O número de mulheres entrevistadas foi maior, 69,8%, e prevaleceram as raças não 
brancas, 59,2%. A maioria dos entrevistados (44,6%) possuem o ensino fundamental 
como nível de escolaridade e renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (67,1%). A Tabela 
1 mostra a caracterização sociodemográfica da amostra, em relação aos usuários. 
Quanto às características do município onde ocorreu o atendimento no CEO (Tabela 2), 
predominaram: população local entre 50.001 e 500.000 habitantes (43,6%); o IDH não 
foi tão significativo, visto que os tercis apresentaram variações decimais; o Índice de 
Gini ficou entre 0,50 e 0,55 (38%); e a Renda Per Capita foi maior do que R$ 649,70 
(52,6%). Com relação à percepção dos usuários quanto à assistência oferecida (Tabela 
3), a maioria dos usuários (71%) esperou menos de 1 mês para iniciar o tratamento e 
foi consultada sobre o melhor dia e horário para agendamento da consulta (62,2%). O 
acolhimento ao procurar o serviço foi enquadrado como muito bom ou bom (95,1%) e 
99,5% dos usuários se sentiram respeitados pelos profissionais em relação aos seus 
hábitos culturais, costumes e/ou religião. O conforto durante o atendimento no 
consultório prevaleceu como muito bom ou bom (92%). Quando se perguntou uma nota 
de 0 a 10 em relação ao nível satisfação com o atendimento do dentista, 96,2% avaliou 
entre 8 e 10, com média de 9,52, mediana 10,0 e desvio padrão de 1,025. Já em relação 
à satisfação com o atendimento recebido na recepção do CEO, 92,3% avaliou entre 8 e 
10, com média de 9,31, mediana 10,0 e desvio padrão de 1,323. Os dados estão 
expressos nas tabelas 4. No presente estudo, assim como em Kitamura e em Ferreira, 
observou-se a predominância do gênero feminino (69,8%) e renda familiar de 1 a 3 
salários mínimos (67,1%). A maioria dos entrevistados eram de raças não brancas 
(59,2%) e possuíam o ensino fundamental como nível de escolaridade (44,6%). Em 
relação ao município onde ocorreu o atendimento no CEO, 43,6% apresentaram 
população local entre 50.001 e 500.000 habitantes; o IDH não foi levado em 
consideração, uma vez que os municípios foram bem variados, de diferentes 
localidades, e os tercis apresentaram pequenas variações decimais; o Índice de Gini 
ficou entre 0,50 e 0,55 (38%), indicando que a desigualdade de renda é relevante entre 
os municípios, se comparado ao Brasil que foi eleito o 10º país mais desigual do mundo 
em 2015, com índice 0,515, segundo o Plano da Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD, 2015); e sobre a Renda Per Capita, foi maior do que R$ 
649,70 (52,6%), demonstrando ser uma renda relativamente boa por habitante, visto 
que a média do Brasil foi de R$ 1.268,00, sendo a mais baixa de R$ 597,00 no estado 
do Maranhão (IBGE, 2017). Considerando a percepção dos usuários quanto a 
satisfação na assistência recebida nos CEOs, a maioria dos usuários (71%) esperou 
menos de 1 mês para iniciar o tratamento e foi consultada sobre o melhor dia e horário 
para agendamento da consulta (62,2%), indicando rapidez no início de tratamento e 
atenção com a preferência do paciente para a marcação das consultas. Ao procurar o 
serviço, o acolhimento foi descrito como muito bom ou bom (95,1%) e 99,5% dos 
usuários se sentiram respeitados pelos profissionais em relação aos seus hábitos 
culturais, costumes e/ou religião. O conforto durante o atendimento no consultório 
prevaleceu como muito bom ou bom (92%), o que representa um bom consultório 
odontológico, com bons materiais e cuidado da equipe com o paciente. Ao se perguntar 
uma nota de avaliação, de 0 a 10, em relação à satisfação com o atendimento do 
dentista, 96,2% dos usuários avaliou entre 8 e 10, com média de 9,52 e mediana 10,0. 
Já em relação à satisfação com o atendimento na recepção do CEO, 92,3% avaliou 
entre 8 e 10, com média de 9,31 e mediana 10,0. Assim como no estudo de Rós, esses 
dados mostraram que os usuários dos CEOs estão muito satisfeitos com os 
atendimentos recebidos, tanto no acolhimento pelos profissionais da recepção, quanto 
no atendimento em consultório pelo cirurgião-dentista, com presença ou não de auxiliar 
ou técnico em saúde bucal. 
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Conclusão 

 
Os resultados deste estudo mostram que os usuários estão satisfeitos com o 
atendimento recebido nos CEOs, tanto em relação ao serviço da recepção, quanto ao 
cirurgião-dentista e a equipe. Mais de 90% dos entrevistados se sentiu acolhido, 
respeitado e confortável no consultório e houve, também, uma preocupação por parte 
da recepção em escolher um bom horário e iniciar o tratamento o mais rápido possível 
para os usuários. 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos usuários da amostra, em frequência 
absoluta e relativa. Brasil, 2013. 
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Tabela 2. Caracterização sociodemográfica do município onde ocorreu o atendimento, 
em frequência absoluta e relativa. Brasil, 2013. 
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Tabela 3. Caracterização da qualidade da assistência oferecida aos usuários nos CEOs. 
Brasil, 2013. 
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Tabela 4. Avaliação do nível de satisfação do usuário com os atendimentos do dentista 
e da recepção do CEO. Brasil, 2013. 
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Tabela 5. Valores de Mínimo (Mín.), Máximo (Máx.), Média (M), Mediana (Md) e Desvio 
Padrão (DP) da amostra (n = 8.897) em relação à avaliação do nível de satisfação do 
usuário com os atendimentos do dentista e da recepção do CEO. Brasil, 2013. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE EVENTOS ADVERSOS E ÓBITOS NEONATAIS 

PRECOCE 

Resumo 

O estudo objetivou analisar a ocorrência de eventos adversos registrados em recém-
nascidos que tiveram óbitos neonatal precoce na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, em uma maternidade Escola no estado do Rio Grande do Norte. Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo realizado em uma 
maternidade escola de referência no estado do Rio Grande do Norte-RN. Os dados 
foram coletados no período de julho a dezembro de 2018. A população foi composta 
pelos prontuários de recém-nascidos que foram a óbito no período de 2014, 2015, 2016 
e 2017. Resultados: Os resultados permitem concluir que a mortalidade neonatal nos 
primeiros sete dias de vida no grupo estudado foi elevada (82 casos), e ocorreu 
principalmente em crianças de extremo baixo peso, com idade gestacional < 28 
semanas. Tiveram como principais causas de óbito as afecções originadas no período 
perinatal, sendo consideradas mortes evitáveis. O evento adverso com consequente 
óbito neonatal precoce mais frequente encontrado em 41,8% dos avaliados foram os 
dist[N1] úrbios da termorregulação, seguido da sepse neonatal (35,37%), distúrbios 
metabólicos (27,2%) e extubação não planejada (10,7%). Conclusão: Os principais 
eventos adversos encontrados foram os distúrbios de termorregulação e metabólicos, 
sepse neonatal e extubação não planejada. Evidenciando, assim, que os óbitos 
neonatais se relacionam com a qualidade da atenção ofertada pelos serviços de saúde 
no período perinatal e neonatal.  
 
Palavras-chave: mortalidade neonatal, enfermagem neonatal, segurança do paciente 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN ADVERSE EVENTS AND EARLY NEONATAL 

DEATH 

Abstract 
 

The study aimed to analyze the occurrence of adverse events recorded in newborns who 
had early neonatal deaths in the Neonatal Intensive Care Unit, in a maternity school in 
the state of Rio Grande do Norte. Methods: This is a descriptive, cross-sectional and 
retrospective study conducted at a reference maternity school in the state of Rio Grande 
do Norte-RN. Data were collected from July to December 2018. The population consisted 
of medical records of newborns who died in the period 2014, 2015, 2016 and 2017. 
Results: The results allow us to conclude that neonatal mortality in the first seven days 
of life in the study group was high (82 cases), and occurred mainly in extremely low 
weight children with gestational age <28 weeks. The main causes of death were 
diseases originating in the perinatal period, being considered preventable deaths. The 
most frequent adverse event with consequent early neonatal death found in 41.8% of 
the subjects was thermoregulatory disorders [N1], followed by neonatal sepsis (35.37%), 
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metabolic disorders (27.2%) and non-extubation. planned (10.7%). Conclusion: The 
main adverse events found were thermoregulation and metabolic disorders, neonatal 
sepsis and unplanned extubation. Thus, showing that neonatal deaths are related to the 
quality of care offered by health services in the perinatal and neonatal period. 

 
 
Keywords: neonatal mortality, neonatal nursing, patient safety 

Introdução 

A mortalidade neonatal (de 0 até 27 dias) corresponde atualmente à maior parcela (60%) 
entre os óbitos infantis (SILVA, et al. 2016), sendo considerada como componente de 
grande importância da mortalidade infantil. De todos os óbitos neonatais, 3/4 ocorrem 
na primeira semana de vida (período neonatal precoce). O primeiro dia de vida 
apresenta o maior risco de morte e representa 25-45% de todas as mortes (CASTRO, 
et al. 2016). Os países em desenvolvimento concentram a maior parte desses óbitos, 
que poderiam ser evitados em pelo menos 2/3 dos casos. (RAMOS, et al. 2016) 

No Brasil, em 2016, ocorreram 20.176 óbitos no período Neonatal Precoce, constituindo-
se em 53,2% dos óbitos infantis, com Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (TMNP) 
de 6,7 óbitos por mil Nascidos Vivos (NV). Como primeiras causas destas mortes, 
destacam-se as oriundas de afecções originadas no período perinatal (58,0%), seguidas 
por malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas (22,0%) 
(MIGOTO, et al.2018). 

Neste contexto a sepse neonatal precoce é um fator importante e responsável pela 
morbidade e mortalidade neonatal. Possui um quadro clínico complexo e de alta 
gravidade, em que há uma resposta inflamatória sistêmica descontrolada e de origem 
infecciosa, que se manifesta de várias formas no indivíduo, causando-lhe disfunção ou 
falência de órgãos, que podem levar à morte. É uma das principais causas de 
mortalidade e morbidade em neonatos em todo o mundo. No mundo atribuem-se às 
infecções neonatais cerca de 23,4% das mortes registradas em neonatos. Em países 
subdesenvolvidos, a sepse é responsável pela morte de 30-40% dos neonatos. (SILVA, 
et al. 2018) 

Reportando a mortalidade neonatal precoce entende-se que ela é de difícil redução 
porque depende, principalmente, de ações dirigidas à qualificação da atenção prestada 
durante o pré-natal e dos serviços de saúde que realizam partos. Por este motivo 
ressalta-se que a mortalidade neonatal precoce pode se apresentar como um indicador 
da qualidade dos serviços prestados à mulher e ao recém-nascido (RN) imediato. 
(RAMOS, et al. 2016) 

Muitos fatores estão relacionados e envolvidos com a mortalidade neonatal, dentre eles 
o baixo peso ao nascer (peso menor que 2500gr) e o nascimento pré-termo (antes das 
37 semanas), como também o Apgar no 5º minuto menor que 7 e o internamento. 
(SOUZA, ET al. 2018). Quanto aos fatores biológicos, o componente tardio da 
mortalidade neonatal está mais envolvido com causas evitáveis, enquanto o 
componente precoce está mais associado com causas inevitáveis (PEREIRA, et al. 
2017). 
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Tratando-se de causas evitáveis destacam-se os eventos adversos (EA), considerados 
como erros decorrentes da assistência e que aumentam sua incidência com o aumento 
da permanência dos neonatos de alto risco nas unidades, os expondo a eventos 
inerentes a rotina constante de procedimentos diagnósticos e terapêuticos e 
manipulação por profissionais de saúde. (LANZILLOTTE, et al. 2015) 

Um estudo realizado em UTI neonatais da América do Norte, forma identificados 74 
eventos adversos em 100 pacientes. Identificaram que os mais suscetíveis são aqueles 
com mais baixo peso e menos idade gestacional. Os incidentes mais comuns 
encontrados foram: infecção hospitalar, infiltrações venosas por cateteres, imagens 
cranianas anormais, extubações acidentais que exigiram reintubações. (LANZILLOTTE, 
et al. 2015) destacando também os eventos que envolvem a termorregulação e os 
distúrbios metabólicos (VENTURA, et al. 2012). Mais da metade dos eventos 
identificados foram considerados como evitáveis e 40% integram categorias de danos 
mais graves. A infecção, considerada a causa mais comum de óbito entre os recém-
nascidos, atualmente é vista como uma consequência de erros nos cuidados em saúde. 
Os óbitos neonatais relacionados à qualidade da atenção, representam o maior 
percentual de óbitos tidos como evitáveis. (LANZILLOTTE, et al. 2015) 

 
Metodologia 

 

TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo realizado em uma 
maternidade escola de referência para gestação e nascimento de alto risco, no estado 
do Rio Grande do Norte-RN. 

POPULAÇÃO AMOSTRA 

A população foi composta pelos prontuários de recém-nascidos que foram a óbito no 
período de 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo esse o critério de inclusão. Foram excluídos 
do estudo os prontuários de recém-nascidos que foram a óbito em período inferior a 
6(seis) horas por entender um período de internamento muito curto para identificar os 
eventos adversos. 

PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2018 por meio de um 
instrumento elaborado e validado por VENTURA, 2012. O processamento dos dados foi 
feito por meio da estatística descritiva e será utilizado o software estatístico 
SatisticalPackage For Social Science (SPSS), versão 20.0, com checagem de 
consistência de dados. 

ASPÉCTOS ÉTICOS 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
conforme determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e suas complementares e teve aprovação sob o número 1.753.305 
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Resultados e Discussões 
 

Os recém-nascidos são uma parcela da população com o sistema imunológico imaturo, 
na medida em que são mais suscetíveis aos microrganismos invasores, sendo vítimas 
de hospitalização, de infecções associadas à assistência à saúde (IRAS) e, 
consequentemente, da mortalidade neonatal. (MUNIZ, et al. 2018) 

A maior incidência de óbitos neonatais, segundo estudo, foi em RNs nascidos com 
menos de 1500gr, representados por 57,3% dos casos e com idade gestacional < 28 
semanas. Concordando com pesquisa feita em 2017, em todo o mundo, quando cerca 
de 2,5 milhões de recém-nascidos morreram nos primeiros 28 dias de vida, a maioria 
por causas evitáveis. Cerca de 80% dessas crianças tinham baixo peso ao nascer e em 
torno de 65% eram prematuras. (OMS) 

Pouco mais de um terço das mães, tinham entre 21 e 30 anos (34% dos casos) e mais 
da metade delas, realizaram até cinco consultas de pré-natal (51,5%). Quase metade 
desses bebês nasceram por cesárea (48,5% dos casos) e com apgar no 5º minuto 
menor que sete. O Apgar no primeiro minuto de vida reflete as condições de vitalidade 
do recém-nascido e está relacionado à qualidade da assistência no momento do 
nascimento. Baixos índices no quinto minuto de vida apontam para a não recuperação 
do baixo índice no primeiro minuto de vida, sinalizando que a gravidade do recém-
nascido continuou elevada e poderia justificar o desfecho negativo. (GAÍVA, et al. 2018) 

Sabe-se que um deficit na assistência ao RN quando o índice de Apgar está abaixo de 
sete no quinto minuto aumenta o risco de sequelas neurológicas, portanto tenta-se 
minimizar tais sequelas pela falta de oxigenação cerebral. O número elevado de óbito 
neonatal, nos casos de asfixia/hipóxia, tem uma relação com o despreparo dos 
profissionais e a falta de recursos tecnológicos adequados. (MUNIZ, et al. 2018) 

Também é preocupante o elevado percentual de gestantes com menos de seis 
consultas pré-natais encontrado entre as mães de recém-nascidos que foram a óbito no 
período neonatal. Esse resultado é um alerta aos serviços de saúde porque a 
assistência pré-natal é reconhecida por seu impacto positivo na sobrevida do neonato, 
não se restringindo apenas ao acesso às consultas, mas também no que se refere à 
qualidade da assistência prestada, sendo o pré-natal um período propício para a 
implementação de ações para prevenção e combate à mortalidade neonatal. (GAÍVA, 
et al. 2015) 

A complexidade da UTI neonatal, com a diversidade de profissionais, atrelados aos 
inúmeros procedimentos, favorece ao risco da ocorrência dos eventos adversos 
evitáveis. Do mesmo modo, as crianças já nascem em desvantagem, com limitadas 
capacidades compensatórias, sobretudo pela própria imaturidade e vulnerabilidade 
fisiológica. (LANZILLOTTE, et al. 2015) 

No presente estudo os principais eventos adversos identificados foram a extubação não 
planejada em 10,7% dos casos; distúrbios metabólicos em 27,2%, sendo 14,6% 
hiperglicemia, 6,8% hipoglicemia e 5,8% ambos; 35,37% dos bebês tiveram sepse 
neonatal e os distúrbios da termorregulação em 41,8% dos casos, sendo 40,8% 
hipotermia. 
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É importante destacar que o acompanhamento não adequado durante o pré-natal pode 
acarretar em graves consequências a mãe e ao filho, como por exemplo, infecções do 
trato geniturinário recorrentes, prematuridade e o baixo peso ao nascer, sendo estes os 
principais fatores de risco para a sepse neonatal. Além disso, é necessário melhorar a 
qualidade da assistência em saúde, bem como o diagnóstico e tratamento precoce das 
infecções ocorridas durante pré-natal, parto e nascimento, uma vez que os resultados 
encontrados poderiam ser evitados, por meio de serviços de saúde efetivos com 
medidas de prevenção e tratamento adequado, bem como, investimentos na 
capacitação dos profissionais de saúde. (MOREIRA, et al. 2017) 

Entre os eventos adversos, os distúrbios da termorregulação ocorreram em grande 
número. Sendo a hipotermia a de maior prevalência. A capacidade de manter constante 
a temperatura corporal quando a temperatura ambiental varia (homeotermia) é limitada 
no RN. O controle térmico depende da idade gestacional e pós-natal, do peso de 
nascimento e das condições clínicas do RN. Quanto menor a idade gestacional e pós-
natal e pior o estado clínico do RN pré-termo, maior será a necessidade de suporte 
térmico ambiental para mantê-lo normotérmico. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2012) 

A hipotermia no RN prematuro é motivo de grande preocupação, leva à diminuição da 
produção de surfactante e aumento do consumo de oxigênio e causa depleção das 
reservas calóricas, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento de 
insuficiência respiratória. Na hipotermia grave pode ocorrer hipotensão, bradicardia, 
respiração irregular, diminuição de atividade, sucção débil, diminuição de reflexos, 
náuseas e vômitos, acidose metabólica, hipoglicemia, hipercalemia, azotemia, oligúria 
e, algumas vezes, sangramento generalizado, hemorragia pulmonar e óbito. Além de 
ocorrer frequentemente, é fator de risco para pior prognóstico, aumentando a morbidade 
e a mortalidade neonatais. Prevenir a perda de calor pode ter impacto na morbidade e 
mortalidade do RN, especialmente do pré-termo, e pode melhorar seu prognóstico. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2012) 

Os distúrbios metabólicos também se destacaram no presente estudo. A hipoglicemia é 
o problema metabólico mais comum em RN, definida quando o nível de glicose no 
plasma é menor que 30mg/dL nas primeiras 24 horas de vida e menos do que 45mg/dL 
após a alimentação. Acomete 23-50% dos recém-admitidos em unidade de terapia 
intensiva neonatal, RNs a termo e saudáveis, principalmente nas primeiras seis horas 
após o parto. Estão entre os fatores neonatais para hipoglicemia, distúrbio de 
crescimento e maturidade fetal, distúrbios endócrinos e metabólicos, RN com peso ao 
nascer menor que 2.500g ou maior que 4.000g, IG até 37 ou acima de 42 semanas, filho 
de mãe diabética, pequeno para a idade gestacional (PIG), asfixia ao nascimento, entre 
outros. (LISE et al. 2017) 

A hiperglicemia geralmente é definida como um nível de glicose acima de 125mg/Dl em 
RN a Termo (RNT) ou valores plasmáticos de glicose acima de 145mg/Dl, independente 
do peso e da idade gestacional. Também é bastante comum em Recém-Nascidos Pré-
Termo (RNPT) e de baixo peso ao nascer, que estão recebendo glicose parenteral. 
Geralmente, a hiperglicemia está associada ao aumento da morbidade, da mortalidade 
e de uma frequência maior de hemorragias intracranianas pela elevação da 
osmolaridade sanguínea, alterando o transporte de glicose e dificultando o metabolismo 
da célula nervosa. A normalização da glicemia em RNPT é fundamental para evitar 
danos ao cérebro em desenvolvimento (LISE et al. 2017). 
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O estudo entre a relação dos eventos adversos e os óbitos neonatais sugeriu a 
existência de problemas relacionados à assistência materno-infantil e indica a 
necessidade de investimentos na estrutura dos serviços e na capacitação dos 
profissionais para atender a mulher no ciclo grávido-puerperal e o neonato, 
prioritariamente no pós-parto imediato. Conhecer as causas de morte, especialmente 
aquelas evitáveis por adequada atenção é fundamental para avaliar o desempenho dos 
serviços e monitorar a qualidade da assistência prestada pelo sistema de saúde. 
(GAÍVA, et al. 2015) 

 
Conclusão 
 

Os resultados permitem concluir que a mortalidade neonatal nos primeiros sete dias de 
vida é elevada, e ocorreu principalmente em crianças de extremo baixo peso, com idade 
gestacional < 28 semanas e com baixa vitalidade ao nascer. Tiveram como principais 
causas de óbito as afecções originadas no período perinatal, em especial os distúrbios 
da termorregulação e sepse neonatal, sendo consideradas mortes evitáveis. 
Evidenciando, assim, que os óbitos neonatais se relacionam com a qualidade da 
atenção ofertada pelos serviços de saúde, podendo ser utilizados por gestores e 
profissionais da saúde como indicadores para monitorar e reduzir as taxas de 
mortalidade. Diante dos resultados apresentados, entende-se como necessário mais 
investimentos na estrutura dos serviços e na capacitação dos profissionais e em 
pesquisas que avaliem a qualidade da atenção pré-natal, as condições de assistência 
ao parto e os cuidados imediatos ao neonato. 

O estudo contribuiu para minha inserção na pesquisa científica sobretudo no rigor 
metodológico e nos aspectos éticos de uma pesquisa. Também favoreceu novos 
conhecimentos relativo a assistência de enfermagem neonatal, em especial nos 
cuidados imediatos ao nascimento e nas responsabilidades do enfermeiro em realizar 
uma assistência com menos risco de eventos adversos com consequente óbito 
neonatal. 
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Resumo 

A doença de Chagas é uma endemia de grande importância socioeconômica no Brasil 
e o controle dos insetos vetores, os triatomíneos, é uma das formas mais simples de 
prevenção. Entretanto, a falta de métodos que possuam boa sensibilidade e 
especificidade para o diagnóstico do Trypanosoma cruzi no vetor dificultam a ação da 
vigilância entomológica. Diante disso, a bioespectroscopia com o uso do ATR-FTIR foi 
utilizada neste trabalho com o objetivo de avaliar a eficiência na identificação da infecção 
experimental de Triatoma brasiliensis por diferentes concentrações do T. cruzi. O 
método de xenodiagnóstico artificial foi utilizado para infectar experimentalmente ninfas 
de 4° e 5º estádio de T. brasiliensis com as DTUs (DiscreteTypingUnits, do inglês, 
Unidades Discretas de Tipagem) TcI (3188), TcII (RN25), TcIII (Pl 1.10.14), nas 
concentrações de 4.000 e 4.0000 parasitos/mL (p/mL) de sangue. Seguidos 15 e 30 
dias após infecção (DAI), espectros de infravermelho foram coletados do abdômen e da 
ampola retal de cada inseto; 30 DAI, o conteúdo intestinal foi coletado e posteriormente 
utilizados para análise do kDNA. Até o presente momento foram realizadas as infecções 
com as 4.000 e 40.000 p/mL da TcII e com 40.000 p/mL da TcIII. No exame direto, a 
infecção foi observada apenas na infecção com 40.000 p/mL para TcII (n=6). Na cultura, 
foi possível recuperar os parasitos nas infecções com 4.000 (n=1) e 40.000 p/mL (n=10) 
da TcII.   
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Trypanosoma cruzi.Triatoma brasiliensis. ATR-FTIR 

TITLE: Detection of Trypanosoma cruzi in Triatoma brasiliensis by Fourier Transform 

Attenuated Attenuated Total Reflectance (ATR-FTIR) 

Abstract 

 
Chagas disease is an endemic disease of great socioeconomic importance in Brazil and 
the control of insect vectors, triatomines, is one of the simplest forms of prevention. 
However, the lack of methods that have good sensitivity and specificity for the diagnosis 
of Trypanosoma cruzi in the vector make the action of entomological surveillance difficult. 
Therefore, biospectroscopy with the use of ATR-FTIR was used in this study to evaluate 
the efficiency in the identification of experimental infection of Triatoma brasiliensis by 
different concentrations of T. cruzi.The artificial xenodiagnostic method was used to 
experimentally infect 4th and 5th stage T. brasiliensis nymphs with DiscreteTypingUnits 
DTc TcI (3188), TcII (RN25), TcIII (Pl 1.10. 14) at concentrations of 4,000 and 4,000 
parasites / mL (w / mL) of blood. After 15 and 30 days after infection (DAI), infrared 
spectra were collected from the abdomen and rectal ampoule of each insect; 30 DAI, the 
intestinal content was collected and subsequently used for kDNA analysis.To date, 
infections with 4,000 and 40,000 p / mL TcII and 40,000 p / mL TcIII have been 
performed. On direct examination, infection was observed only in infection with 40,000 
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p / mL for TcII (n = 6). In culture, it was possible to recover the parasites in infections 
with 4,000 (n = 1) and 40,000 p / mL (n = 10) of TcII. The biospectroscopy analyzes of 
these insects have already been performed and are being analyzed at the Institute of 
Chemistry. The exper 
 
Keywords: Trypanosoma cruzi.Triatoma brasiliensis.Biospectroscopy. ATR-FTIR 

Introdução 

A tripanossomíase americana é causada pelo Trypanosoma cruzi, é uma das principais 
doenças negligenciadas da América Latina, sendo um grande problema social e 
econômico no continente (JR, RASSI, MARIN-NETO, 2010; MONGE-MAILLO; LOPEZ-
VELEZ, 2017). A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que na América Latina 
existem aproximadamente 5,7 milhões de pessoas e no Brasil são estimados 1,15 
milhões de pessoas infectadas e 25 milhões de pessoa vivem em área de risco de 
infecção (WHO, 2015). 
 
No Rio Grande do Norte (RN), Brito et al. (2012) realizaram um estudo 
soroepidemiológico com moradores de zonas rurais da mesorregião oeste e no 
município de Caicó, na mesorregião central do RN, sendo observada uma estimativa de 
soroprevalência de 6,5% e 3,3%, respectivamente. Um estudo epidemiológico realizado 
em crianças de todo o Brasil, de 2001 a 2008, revelou a presença de uma criança 
sororeagente cuja mãe não estava infectada no RN, sugerindo uma provável 
transmissão vetorial (LUQUETTI et al.,2011) R 
 
Em estudo de Barbosa-Silva et al. (2016), o Triatoma brasiliensis foi o vetor mais 
encontrado no RN, havendo uma recente elevação do índice de infecção deste por T. 
cruzi no intra (4,4% de infestação e 50% de infectados) e peridomicílio (26,2% de 
infestação e 19,2% de infectados). 
 
Atualmente técnicas como exame direto, xenocultura e reação em cadeia da polimerase 
(PCR) são usadas na vigilância entomoepidemiológica de triatomíneos. Esta última é 
mais sensível que as anteriores (Barbosa-Silva et al., 2016), porém apresenta alto custo. 
 
A espectroscopia estuda o comportamento de compostos quando estimulados pela 
radiação (SANTOS et al., 2017). No entanto, nos últimos anos, sua eficiência tem sido 
avaliada como uma forte tecnologia para pesquisas biológicas (HERAUD; TOBIN, 2009; 
KELLY et al., 2011) J, onde é conhecida como bioespectroscopia. O princípio básico de 
todas as técnicas espectroquímicas envolvem o estímulo de amostras deinteresse 
frente à radiação eletromagnética e a observação de sua resposta, gravada e analisada 
na forma de espectros de onda eletromagnética (FIFIELD; KEALEY, 2000)J. As técnicas 
bioespectroscópicas no geral aplicam radiação do infravermelho a amostras biológicas, 
o que gera espectros de absorbância representativos de biomoléculas (CHIRIBOGA; 
YEE; DIEM, 2000; MARTIN et al., 2010)J . A Reflexão Total Atenuada (ATR) com FTIR 
(ATR-FTIR) é uma das abordagens metodológicas mais utilizadas da 
bioespectroscopia. 
 
A região do infravermelho no espectro eletromagnético compreende a faixa entre 14000 
a 10cm-1, e é dividido em três regiões: o infravermelho próximo, o distante e o médio. 
A faixa doinfravermelho médio (IVM) (4000-400cm-1) é a usualmente utilizada nas 
análises bioespectroscópicas, uma vez que todas as moléculas apresentam frequência 
de absorbância característica e particular, bem como vibrações moleculares primárias 
nesta faixa. Um espectro de infravermelho é mensurado através do cálculo de 
intensidade da radiação antes e após passar pela amostra (DAVIS; MAUER, 2010) J. 
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As informações bioquímicas obtidas promovem uma representação daestrutura e 
função dos espécimes celulares baseados nas bandas de vibração (CHIRIBOGA; 
YEE;DIEM, 2000; KELLY et al., 2011; MARTIN et al., 2010), fornecendo informações 
específicas sobrecomponentes como lipídeos (1750 cm-1), carboidratos (1155 cm-1), 
proteínas (amida I -1650 cm-1,amida II, 1550 cm-1, amida III, 1260 cm-1), DNA/RNA 
(1225 cm-1, 1080 cm-1) (KELLY et al., 2011;MARTIN; OBINAJU; MARTIN, 2015; 
POTIER, 2004)J . 
 
Sabendo que a falta de métodos que possuam boa sensibilidade e especificidade para 
o diagnóstico do T. cruzi no vetor dificultam a ação da vigilância entomológica, e do 
potencial da bioespectroscopia com o uso do ATR-FTIR como ferramenta para 
diagnóstico de patógenos em amostras biológicas, esta técnica foi utilizada neste 
trabalho com o objetivo de avaliar a eficiência na identificação da infecção experimental 
de T. brasiliensis por diferentes conce 
 
Metodologia 

 
Neste trabalho, em cada infecção foram utilizadas dez ninfas de quarto e quinto estádios 
de Triatoma brasiliensis não infectadas nascidas na colônia mantida pelo Laboratório de 
Biologia dos Parasitos e Doença de Chagas(LABIOPAR/DACT/CCS/UFRN). 

Os insetos foram infectados experimentalmente através do método de xenodiagnóstico 
artificial (ROMAÑA & GIL, 1947), sendo alimentados por 30 minutos com uma mistura 
de sangue venoso de humano não infectado e formas de T. cruzimantidas em meio LIT 
(LiverInfusionTryptose) (CAMARGO, 1964) com concentrações finais de 4.000 e 40.000 
parasitos por mililitro de mistura. Os parasitos utilizados eram caracterizados como 
comoTcII (RN25, isolada de humano (MARTINS et al., 2015), e TcIII (Pl 1.10.14), isolada 
de Panstrongyluslutzi (SANTANA et al., dados não publicados). Também foi realizada 
uma infecção controle com sangue não contaminado com parasitos. 

Após 15dias de infecção, foram coletos espectros de infravermelho do intestino médio 
e ampola retal, devido a concentração e distribuição dos parasitos no interior dos insetos 
mudarem com o tempo de infecção. Porém com 30 dias pós infecção apenas os 
espectros da ampola retal foram coletados. 

Os insetos foram colocados sobre o cristal no interior do espectrofotômetro de marca 
SHIMADZU (país), equipado com o acessório ATR. Os espectros coletados na faixa de 
700 cm1 a 4000 cm1, com a resolução de 4 cm1, com 32 scanners e tempo de medição 
de 2s por espectro. O ar foi usado como espectro controle, já que os insetos 
permaneciam em contato com o ar durante a aquisição espectral. Após a aquisição dos 
espectros, o conjunto de dados passa por um pré-processamento para ajustes e 
correções dos interferentes externos, como barulho, efeitos de linha de base 
desalinhada e seleção da região espectral de interesse, como o caso da região de 
impressão digitalLipídeo Proteína ÁcidonucléicoCarboidratoAbsorbância 
(a.u)Comprimento de onda (cm-1)biológica (JAIN et al., 2000); além de influência da 
temperatura, luz, reflexão do feixe de infravermelho, anormalidades instrumentais 
(KELLY et al., 2011). Esses interferentes podem alterar o espectro real da amostra e 
desta forma produzir dados incorretos. Por isso, a fase de pré-processamento é 
essencial para a análise de conjuntos de dados bioespectrais, e pode ser categorizada 
genericamente em corte espectral, normalização, correção de linha de base e 
suavização (KELLY etal., 2011). 
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Após 30 dias foi realizada a dissecação do intestino dos insetos de acordo com protocolo 
de Barbosa-Silva et al. (2016). Os insetos foram previamente imergidos na solução 
esterilizante de White (0,25 g de HgCl2, 6,5 g de NaCl, 1,25 mL de HCl concentrado, 
250 ml de etanol a 95% e 750 mL de H2O) durante 15 minutos. Em seguida foi 
adicionado 500 μL do tampão fosfato-salino (PBS) em uma placa estéril de 24 poços. 
Em condições assépticas foram utilizadas tesouras, pinças e ponteiras estéreis, para 
coleta do conteúdo intestinal de cada triatomíneo e transferência a cada poço. Esse 
conteúdo suspenso no PBS foi dividida em três partes: 200μL diluídos (v/v) com 
Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2M, fervidas a 100°C por 15min, para permitir a linearização 
dos minicírculos do DNA do cinetoplasto (kDNA) (BRITTO et al., 1993) e rmzenda a 4°C 
até o momento da extração do DNA (GOMES et al., 1998); 20μL utilizados para o exame 
direto ao microscópio no aumento de 400x; e o restante para a xenocultura em meios 
de cultura acelular LiverInfusionTryptose(LIT) (CAMARGO, 1964) + McNealNovy e 
Nicolle (NNN), incubadas a 27ºC ± 1 e examinadas ao microscópio após 15 e 30 dias. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Até o momento foram realizados os exames direto e xenocultura da DTU TcII com as 
concentrações 4.000 e 40.000parasitos/mL e a da concentração 40.000 para a TcIII, 
como dispostos na tabela 1 . Os espectros coletados dos triatomíneos seguem em 
análise. 

A tabela mostra que nas análises dos triatomíneos infectados com a TcII na 
concentração de 4.000 parasitos/mL nenhum triatomíneo apresentou positividade para 
T. cruzi quando aplicado o protocolo do exame direto, já a análise via xenocultura 
mostrou positividade um dos insetos analisados. Para a concentração de 
40.000parasitos/mL os espécimes positivos foram respectivamente seis e dez para 
exame direto e xenocultura. Já para TcIII em ambas as técnicas não se encontrou 
presença de parasito. 

Os espectros coletados dos triatomíneos encontram-se me análise 

 
Conclusão 

 
Os espectros coletados dos triatomíneos encontram-se me análise 
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TÍTULO: Zumbido e presbiacusia: obstáculos na qualidade de vida dos idosos. 

Resumo 

Após os 50 anos, o sistema auditivo degrada-se progressivamente, em especial, em 
altas frequências. No processo conhecido como presbiacusia, além do rebaixamento de 
limiares auditivos, outros sintomas podem estar presentes. O zumbido, percepção 
auditiva sem fonte sonora externa, pode prejudicar a qualidade de vida e atinge 33% 
dos idosos. O estudo objetivou investigar o impacto do zumbido na qualidade de vida 
de um grupo de idosos. Verificou-se a relação entre grau de desconforto com o zumbido 
e os limiares auditivos, pelo THI, e o quanto as características psicoacústicas do 
zumbido influenciam na percepção do problema. Foram 20 indivíduos por volta de 60 
anos, ambos os sexos, com queixa de zumbido. Estes foram submetidos a anamnese 
audiológica e THI, avaliação audiológica básica para determinar limiares de audição e 
topodiagnóstico da perda auditiva, e procedimento de acufenometria para definir pitch e 
loudness do zumbido. A amostra tinha 12 indivíduos do sexo masculino e 8 do sexo 
feminino, 8 sem perda auditiva e 12 com perda. As frequências de zumbido com maior 
ocorrência foram de 6 e 8 kHz e nível de sensação ≤ 0. No THI, os graus leve e severo 
foram os mais relatados. Não se verificou diferença significativa entre homens e 
mulheres quanto à presença de zumbido, e a ocorrência do sintoma foi maior em 
sujeitos com perda auditiva. Acúfenos agudos loudness menores foram os de maior 
ocorrência e os scores de THI maiores foram relatadas por pacientes com perda 
auditiva. 
 
Palavras-chave: Idoso; Qualidade de vida; Presbiacusia; Acufenometria. 

TITLE: Tinnitus and presbycusis: handicap on the quality of life of the elderly 

Abstract 

After age 50, the auditory system gradually degrades, especially at higher frequencies. 
In the process known as presbycusis, in addition to lowering hearing thresholds, other 
symptoms may be present. Tinnitus, auditory perception without external sound source, 
can impair quality of life and affects 33% of the elderly. This study aimed to investigate 
the impact of tinnitus on the quality of life of an elderly group. The relationship between 
the degree of discomfort with tinnitus and hearing thresholds was verified by THI, and 
how much the psychoacoustic characteristics of tinnitus influence the perception of the 
problem. There were 20 individuals around 60 years old, both sexes, complaining of 
tinnitus. They were submitted to audiological anamnesis and THI, basic audiological 
evaluation to determine hearing thresholds and hearing loss topodiagnosis, and 
acuphenometry procedure to define tinnitus pitch and loudness. The sample had 12 
males and 8 females, 8 without hearing loss and 12 with hearing loss. The most frequent 
tinnitus frequencies were 6 and 8 kHz and sensation level ≤ 0. In THI, the mild and severe 
degrees were the most reported. There was no significant difference between men and 
women regarding the presence of tinnitus, and the occurrence of the symptom was 
higher 
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Keywords: Elderly; Quality of life; Presbycusis; Acuphenometry. 

Introdução 

Após os 50 anos de idade, o sistema auditivo degrada-se progressivamente, em 
especial, em altas frequências. O processo de deterioração do sistema auditivo 
relacionado ao avanço da idade é conhecido como presbiacusia, de surgimento lento e 
evolução progressiva e silenciosa. É uma perda auditiva do tipo sensorioneural bilateral, 
geralmente simétrica e grau moderado. Essa deficiência é vista pelos idosos como a 
terceira pior condição. As mudanças fisiológicas decorrentes da presbiacusia podem 
ocorrer em todo o sistema auditivo e pode vir acompanhada de outros sintomas, como 
zumbido e vertigem. O zumbido, ou acúfeno, percepção auditiva sem que haja fonte 
sonora externa, atinge 15% da população mundial e, entre a população idosa, o 
percentual chega a 33%. A ocorrência do zumbido, considerado um sintoma e não uma 
doença, pode estar relacionada a patologias otológicas e não otológicas, dentre as 
quais, doenças que afetam indiretamente as vias auditivas. Hábitos como exposição a 
ruídos, ingestão de drogas, cafeína, nicotina e álcool também podem desencadear esse 
sintoma. Estudos revelam que 85 a 96% dos pacientes com zumbido têm perda auditiva 
e somente 8 a 10% tem a audição considerada normal. Quanto à classificação, o 
acúfeno pode ser gerado pelo sistema auditivo e pelo sistema parauditivo: o primeiro 
tem origem no sistema vestibulococlear, nos nervos e no sistema nervoso central, e é 
classificado como sensorioneural; o segundo tem origem nas estruturas adjacentes ao 
aparelho cocleovestibular, pode ter origem muscular, vascular, na tuba auditiva, na 
articulação temporomandibular e por alterações da coluna cervical. Outras 
características importantes são as psicoacústicas: frequência e intensidade e a 
acufenometria é uma técnica pela qual é possível encontrar, pela audiometria tonal, um 
tom puro, próximo da frequência do acúfeno ouvido pelo paciente. O Tinnitus Handicap 
Inventory (THI), utilizado para avaliar o impacto na vida do portador, tem 25 perguntas, 
divididas em três subescalas (emocional, funcional e catastrófica) e é considerado 
confiável para a avaliação da desvantagem causada pelo zumbido na qualidade de vida 
do indivíduo, o que justifica o uso desse teste neste estudo. Com o aumento da 
população idosa, a relação entre idade e aparecimento do zumbido e o impacto que 
provoca no idoso, este estudo objetivou investigar a relação entre a características 
psicoacústicas do zumbido, nível de incômodo gerado e a relação com o bem-estar da 
população idosa. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi do tipo transversal, observacional e descritivo realizado na Clínica Escola 
de Fonoaudiologia, do Departamento de Fonoaudiologia do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), da Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN), entre fevereiro e 
setembro de 2019, sob o protocolo 327.959 desta instituição. A amostra foi composta 
por 20 sujeitos de ambos os sexos, sendo 12 homens e 8 mulheres, com idade igual ou 
superior a 60 anos, que apresentavam queixa de zumbido uni ou bilateral, audição 
dentro do padrão de normalidade ou com algum tipo e grau de perda auditiva e que 
tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os sujeitos foram 
submetidos aos seguintes procedimentos: anamnese audiológica com questões 
específicas sobre o zumbido, seguida por inspeção visual do meato acústico externo, 
audiometria tonal liminar, imitanciometria, aplicação do questionário de autoavaliação 
de handicap auditivo e acufenometria. No THI, as questões deveriam ser respondidas 
com “sim” (4 pontos), “às vezes” (2 pontos) e “não” (0 pontos), e quanto maior a 
pontuação, maior o impacto do zumbido no sujeito. O score de 0 a 16 corresponde a 
uma classificação de incômodo desprezível, 18 a 36 leve, de 38 a 56 moderado, 58 a 
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76 severo e 78 a 100 catastrófico. Em seguida, a fim de determinar os limiares auditivos 
do paciente, realizou-se a avaliação audiológica utilizando-se o audiômetro AC-40, da 
marca Interacoustics, em cabina acusticamente tratada. As frequências pesquisadas 
por via aérea foram de 250 Hz a 8000 Hz, com fone TDH 39P Telephonics, usando o 
método descendente-ascendente e tom puro warble. Os limiares de via óssea foram 
pesquisados nas frequências de 500 Hz a 4000 Hz, com vibrador ósseo da marca 
RadioEar, modelo B71. Depois de encontrados os limiares auditivos, realizou-se a 
pesquisa das caraterísticas psicoacústicas do zumbido por meio de acufenometria. 
Primeiramente, apresentou-se um tipo de estímulo sonoro, tom puro, narrow band e 
white noise para que o participante indicasse qual dos estímulos era mais parecido com 
o seu zumbido. Em seguida, pesquisou-se a sensação de frequência utilizando-se o 
estímulo indicado, o qual era apresentado 10 dB acima do limiar auditivo encontrado na 
frequência apresentada pelo paciente na avaliação audiológica. Logo após, para buscar 
a intensidade aproximada do acúfeno, o sinal era elevado até o ponto em que o indivíduo 
referisse equivalência entre a intensidade do zumbido e o sinal apresentado. Esse 
resultado era, então, subtraído do limiar auditivo, encontrando-se, assim, o nível de 
sensação do zumbido. Pesquisou-se, ainda, o nível mínimo de mascaramento (NMM), 
utilizando-se o estímulo narrow band. Solicitava-se que o paciente sinalizasse quando 
o som apresentado tivesse uma intensidade suficiente para que não fosse mais possível 
ouvir o seu zumbido. Achado o nível mínimo de mascaramento, buscou-se a inibição 
residual, com 10 dB acima do NMM e estímulo de banda larga, durante 60 segundos. 
Após esse tempo, perguntou-se ao paciente o que ocorreu com o zumbido, e as 
possíveis respostas eram: inibição total, inibição parcial, negativa ou efeito rebote 
(exacerbação do zumbido). A descrição dos dados pesquisados está exposta em 
tabelas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi composta por vinte indivíduos idosos, com idade entre 60 e 79 anos, 
divididos em dois grupos, indivíduos sem perda auditiva e indivíduos com perda auditiva. 
A Tabela 1 refere-se à quantidade de indivíduos participantes em relação ao sexo. 
Conforme dados apresentados na Tabela 1, houve uma maior quantidade de indivíduos 
do sexo masculino na amostra da pesquisa. A Tabela 2 apresenta a quantidade de 
indivíduos em relação à presença ou ausência de perda auditiva. A Tabela 3 apresenta 
os dados da acufenometria em relação à fequência (pitch) por orelha pesquisada. A 
Tabela 4 traz os dados da acufenometria em relação à intensidade (loudness) por orelha 
pesquisada. A Tabela 5 apresenta os dados referentes às respostas dos indivíduos ao 
THI em relação ao grau de incômodo do zumbido. A Tabela 6 mostra o grau de 
incômodo medido pelo THI com relação ao limiar auditivo na média das frequências de 
0,5 kHz, 1 kHz e 2 kHz entre os indivíduos com perda e sem perda. A quantidade de 
sujeitos da amostra apresenta um número maior de indivíduos do sexo masculino com 
queixa de zumbido. Alguns estudos mostram um maior predomínio do sexo feminino em 
relação a queixa de zumbido, porém, em outros trabalhos que pesquisaram pessoas de 
ambos os sexos, constatou-se uma igualdade em relação à queixa do sintoma. No que 
diz respeito ao pitch, as frequências de 8, 6 e 4 kHz foram as com maior presença nas 
quarenta orelhas pesquisadas, concordando com a literatura, que mostra que, na 
maioria dos casos, em indivíduos com presbiacusia, os tons mais agudos são os mais 
frequentes. Na pesquisa do loudness, encontramos 12 orelhas com nível de sensação 
do zumbido no nível ≤ 0, e 10 orelhas com ≥ 10. A literatura mostra que o loudness do 
zumbido fica em torno de 10 dBNS maior que o limiar auditivo do paciente, 
diferentemente do foi que encontrado no nosso estudo. Em relação ao grau de incômodo 
referido pelo paciente em resposta ao THI, os incômodos de graus severo e leve foram 
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os de maior ocorrência, nessa ordem. Entre os pacientes sem perda auditiva, houve um 
número mais elevado de sujeitos que referiram um incômodo severo, totalizando 4, em 
relação ao grupo com perda auditiva, em que apareceram 2. Contudo, o grau 
catastrófico apareceu apenas nos indivíduos com perda auditiva. Os estudos apontam 
para um escore mais elevado na escala do THI em sujeitos com perda auditiva. 
 
Conclusão 

 
Esse trabalho confirma o resultado de estudos anteriores que demonstraram que não 
existe diferença significativa entre homens e mulheres quanto à prevalência do zumbido. 
Em relação ao pitch, as frequências mais agudas são as de maior ocorrência e, no que 
se refere ao loudness, a maioria dos pacientes referiu intensidade igual ou menor que 
zero. Na amostra estudada, também se constatou que foi maior a presença de zumbido 
em indivíduos com perda auditiva. Em relação ao THI, graus leve e severo de 
desconforto foram os de maior ocorrência, e grau de desconforto catastrófico foi relatado 
apenas por indivíduo com perda auditiva. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA IMUNOGENICIDADE ANTÍGENOS 

RECOMBINANTES DE Trypanosoma cruzi EM MODELO MURINO 

Resumo 

A doença de Chagas, descoberta pelo epidemiologista brasileiro Carlos Chagas, é uma 
doença tropical negligenciada, que até a década de 1920 não era vista como um 
problema de saúde pública. Após a descoberta de diversas patologias decorrentes da 
infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, surgiu o interesse pela pesquisa para seu 
diagnóstico e tratamento. Até o presente momento, ainda não existem vacinas eficientes 
para o controle dessa parasitose de importância humana. Diante da necessidade de 
novas estratégias de imunização, foi desenvolvido um protocolo de imunização com 
antígenos recombinantes desse parasita, com posterior caracterização da resposta 
imune mediada por anticorpos. Soros de camundongos imunizados com dois diferentes 
antígenos foram utilizados para a determinação de anticorpos específicos para cada 
antígeno pelo método de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) indireto, 
padronizado em nosso laboratório. Posteriormente, pretendemos avaliar a presença de 
anticorpos específicos para os dois antígenos recombinantes em indivíduos infectados 
com a doença de Chagas. Assim, pretendemos caracterizar a importância desses 
antígenos recombinantes na indução da imunidade durante a infecção natural e a 
imunização experimental com Trypanosoma cruzi. Consequentemente, esperamos 
potencializar a utilização desses antígenos recombinantes em futuros protocolos 
experimentais de vacinação em modelos animais. 
 
Palavras-chave: Antígenos recombinantes; doença de Chagas; ELISA; IgG. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF IMMUNOGENICITY RECOMBINANT ANTIGENS OF 

Trypanosoma cruzi IN MURINO MODEL 

Abstract 

Chagas disease, discovered by Brazilian epidemiologist Carlos Chagas, is a neglected 
tropical disease that wasn't seen as a public health issue until 1920. After the discovery 
of several pathologies caused by the Trypanosoma cruzi protist, came an interest for 
researching its diagnosis and treatment. Up to now, there are no efficient vaccines to 
control this parasite of human relevance. In light of the necessity for new immunization 
strategies, an immunization protocol with recombinant antigens of this parasite has been 
developed, with posterior characterization of the immune response mediated by 
antibodies. Immunized mouse serums with two different antigens were used to determine 
specific antibodies for each antigen through the method of indirect ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay), patterned in our laboratory. In the future, we intend to 
evaluate the presence of specific antibodies for both recombinant antigens in individuals 
affected by Chagas disease. Thus, we intend to characterize the importance of these 
recombinant antigens in inducing immunity during natural infection and experimental 
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immunization. Consequentially, we hope to potentialize the utilization of these 
recombinant antigens in future experimental protocols of vaccination on animal models. 
 
Keywords: Recombinant antigens; Chagas disease; ELISA; IgG. 

Introdução 

A doença de Chagas, causada pelo parasita hemoflagelado Trypanosoma cruzi, é uma 
doença tropical negligenciada amplamente distribuída na América Latina. No Brasil, a 
estimativa é de 2 a 3 milhões de pessoas infectadas, com incidência de 100 novos casos 
por ano, principalmente via oral [1]. O Trypanosoma cruzi penetra nas células do 
hospedeiro e se multiplica na forma amastigota para criar pseudocistos, que se rompem 
e dão origem a uma reação inflamatória que cicatriza como uma fibrose. Após a 
infecção, o indivíduo afetado pode apresentar, entre outros sinais de inoculação, o 
edema das pálpebras, se a mucosa da conjuntiva for a porta de entrada dos 
tripanossomas, e febre de início precoce [2]. Outras manifestações clínicas, como 
linfoadenopatia, náuseas, vômitos e diarréias são eventuais ou menos comuns [3]. 
  
Os tratamentos que atualmente são utilizados para a doença de Chagas ainda 
provocam efeitos adversos devido a sua atividade citotóxica, sendo o benznidazol (BNZ) 
o fármaco de primeira escolha disponível na maioria dos países com um percentual de 
cura de 50 – 80% na fase aguda [4]. De acordo com o Consenso Brasileiro de Doença 
de Chagas, cerca de 30% dos usuários de BNZ apresentam reações adversas [5]. São 
relatados efeitos adversos em pacientes que receberam tratamento com BNZ, como 
erupções cutâneas, edema generalizado, linfoadenopatia, artralgia, prurido, distúrbios 
gastrointestinais (náusea, anorexia, vômito, diarréia, cólica intestinal), erupção cutânea 
maculopapular, cefaleia e neuropatia periférica (parestesia e hipoestesia astenia ou leve 
tremor das mãos) [6, 7, 8]. 
  
Até o presente momento, ainda não existem vacinas eficientes para diminuir 
significativamente o número de infectados por essa parasitose de importância clínica. 
Por atingir países, em sua maioria, emergentes, a indústria farmacêutica e empresas 
privadas não possuem interesse nessa área [9], sendo as pesquisas realizadas em boa 
parte por universidades. Em busca de uma medida para minimizar o número de 
atingidos pela infecção por T. cruzi, são realizadas pesquisas na área da biotecnologia 
que envolvem, principalmente, a busca de antígenos recombinantes e biomarcadores 
para tratamento e diagnóstico precoce da doença. Com a evolução dos métodos e 
técnicas que permitiram estudos bioquímicos e moleculares mais refinados, tornou-se 
possível selecionar proteínas de frações do parasito, bem como epítopos imunogênicos 
contidos em uma determinada proteína, e testar a capacidade destas em gerar resposta 
imune e proteção ao desafio com T. cruzi [10]. 
  

Diversas proteínas do parasita estão sendo purificadas e testadas de forma terapêutica, 
tanto para ativar o sistema imune do hospedeiro como também para desenvolvimento 
de um alvo farmacológico. As preniltransferases de T. cruzi farnesil pirofosfato sintase 
(FPPS) e a solanesil difosfato sintase (SPPS) são enzimas inibidas pelos bisfosfonatos 
com atividade in vitro e in vivo [11]. O FPPS catalisa uma reação em duas etapas. No 
primeiro passo, a isopentenil pirofosfato (IPP) e seu isômero dimetilalil pirofosfato 
(DMAPP) sofrem condensação para formar pirofosfato de geranila e pirofosfato de 
farnesil. SPPS, por sua vez, é uma prenil sintase de cadeia mais longa que está 
envolvida na síntese de ubiquinona. Esses precursores são essenciais para a formação 
da maioria dos isoprenoides, incluindo esterois, cuja inibição resulta em alterações na 
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integridade da bicamada lipídica das células, levando à morte, por exemplo, dos 
parasitas [12]. 

Tendo em vista o papel fundamental das preniltransferases no metabolismo do parasita, 
este estudo centrou-se em caracterizar a resposta imune dos antígenos recombinantes 
FPPSTc e TcSPPS de T. cruzi em modelo murino, utilizando o teste imunoenzimático 
ELISA (Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay) para obter a titulação de IgG total nos 
grupos de animais imunizados. 

 
Metodologia 

 

Todos os procedimentos experimentais deste estudo foram submetidos e aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – CEUA/UFRN com protocolo 080/2017 e PARECER 068.080/2017. Os antígenos 
FPPSTc e TcSPPS foram gentilmente cedidos pela Drª. Sandra Gabelli da Hopkins 
University – Baltimore, Estados Unidos. 

O delineamento experimental foi realizado com 9 camundongos Swiss fêmeas, tendo 
sido seis desses animais imunizados por via subcutânea com 100 µg de dois antígenos 
do protozoário Trypanosoma cruzi e do Adjuvante Incompleto de Freund (AIF) (Sigma, 
USA). Foram separados três grupos com três animais cada, dos quais o primeiro foi o 
grupo controle (pré-imune), o segundo foi imunizado com antígeno FPPSTc de 
concentração 20 mg/mL com AIF e o terceiro imunizado com antígeno TcSPPS de 
concentração 20 mg/mL com AIF. Os animais do segundo e terceiro grupo foram 
inoculados com Phosphate-Buffered Saline (PBS) como veículo, AIF e 100 µg de 
antígeno. 

A colheita de sangue foi realizada a partir de um corte feito na ponta da cauda. Para o 
processamento do soro, o sangue foi mantido na estufa a 37º C durante 30 minutos, 
seguido de resfriamento a 5° C por 1 hora e posterior centrifugação a 5º C durante 10 
minutos a 5.000 rpm. Posteriormente, as alíquotas foram separadas e armazenadas a -
20º C. 

O esquema para colheita de sangue dos animais foi realizado com 0, 22, 52 e 60 dias. 
Foram realizadas três imunizações, sendo as duas primeiras com 100 µg e a última com 
50 µg do antígeno. O sangue dos animais foi coletado 22 dias após a primeira 
imunização, 30 dias após a segunda imunização e 8 dias após a terceira imunização, 
como está esquematizado na figura 1 (em anexo). Após o fim das imunizações e 
colheitas de sangue, foi realizada a eutanásia dos animais. 

O ELISA indireto (do inglês, Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay) foi utilizado para 
analisar a resposta imune humoral gerada após o esquema de imunização com FPPSTc 
para anticorpos IgG e posteriormente para suas subclasses. Foram preparadas 
alíquotas com o pool dos três animais em cada um desses tempos. 

Foi feita uma diluição para ser obtida uma solução estoque do antígeno a 1 mg/mL para 
sensibilização da placa de ELISA com 96 poços incubada overnight. Após o período de 
incubação, todos os poços foram lavados cinco vezes com 200 µL de solução de 
lavagem preparada com 500 mL de PBS e 250 µL de Tween 20®. 200 µL de bloqueio 
(100 mL de PBS e 1 g de leite desnatado) foram adicionados em cada poço durante um 
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período de 1 h. Após essa etapa, a placa passou por um processo de cinco lavagens. 
O tampão anticorpo (tampão de lavagem e tampão de bloqueio) foi adicionado junto ao 
anticorpo primário (amostra de soro dos animais) por um período de 1 h, em um total de 
100 µL em cada poço. Depois de cinco lavagens, foi adicionado o tampão anticorpo com 
anticorpo secundário (mouse IgG) por 1 h. Foram realizadas as cinco últimas lavagens 
e logo em seguida o substrato (10 mL de tampão citrato, 10 µL de peróxido de hidrogênio 
e uma pastilha de OPD) foi adicionado no volume de 100 µL em cada poço por 30 min. 
Ao fim dos 30 min., o ácido sulfúrico foi acrescentado para dar fim a reação. A leitura da 
absorbância foi feita a 490 nm (Epoch, BioTek Instruments, Winooski, VT, USA). Esse 
protocolo já está bem otimizado pelo Laboratório de Imunoparasitologia (LIMPA) da 
UFRN. Os gráficos foram gerados no GraphPadPrism 6. 

A titulação de anticorpos IgG individual dos animais já havia sido realizada, sendo assim, 
o objetivo foi analisar a resposta do pool com o próprio antígeno, além de testar a 
reatividade com soros de pacientes chagásicos e também com extrato da forma 
epimastigota do parasita. A placa foi sensibilizada com 50 ng da proteína FPPSTc em 
cada poço, 50 ng e 100 ng do extrato de Trypanosoma cruzi (cepa Y) epimastigota na 
concentração de 961 µg/mL. Foi testada a reatividade da proteína com seis soros de 
pacientes chagásicos, sendo as amostras cedidas pelo LACEN/RN – Laboratório 
Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – Dr. Almino Fernandes. Serão 
realizados novos experimentos com o antígeno TcSPPS, seguindo o mesmo protocolo 
realizado para o antígeno FPPSTc. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em relação a análise da capacidade estimulatória de FPPSTc em produzir IgG, os 
animais imunizados apresentaram titulação de anticorpo (pool) nos tempos 0, 22, 52 e 
60 dias nas diluições 1/100 a 1/12800, de acordo com a figura 2. Nota-se uma produção 
de anticorpos específicos contra a proteína recombinante e, como já era esperado, a 
memória imunológica desses animais fez com que as titulações, após a segunda e a 
terceira imunização, sejam duas vezes maiores que a primeira. Esta memória 
imunológica é capaz de manter o organismo em processo de estimulação antigênica 
[13]. 

O ELISA realizado com a proteína e soros de pacientes chagásicos não se mostrou tão 
reativo, como mostra a figura 3. Essa resposta pode estar relacionada a diversos 
fatores, como estágio da doença e fase evolutiva do parasita com maior expressão da 
FPPS. A variabilidade genética na sequência de aminoácidos dos antígenos entre as 
sete linhagens de T. cruzi já identificadas [14] é uma das hipóteses apontadas. No 
entanto, essa resposta ainda se mostra significativa. 

Nas figuras 4 e 5, é possível observar titulações de anticorpo (pool) do tipo IgG para os 
quatro tempos com o extrato de Trypanosoma cruzi epimastigota com 50 ng e 100 ng, 
respectivamente. Nessas figuras, nota-se que, assim como com soros de pacientes, a 
resposta não foi muito reativa, isso em consequência das inúmeros proteínas presentes 
no parasita responsáveis pelo seu reconhecimento. Contudo, os resultados até aqui 
descritos demonstram que o antígeno FPPSTc é reconhecido pelo sistema imunológico 
e tem a capacidade de gerar anticorpos IgG total estabelecendo resposta imunológica 
específica. 
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Em conjunto os resultados sugerem que a imunização com FPPSTc é capaz de induzir 
uma resposta humoral eficaz capaz de promover uma proteção contra infecção por T. 
cruzi. Sendo assim, como os resultados demostram, a proteína FPPSTc mostrou-se 
promissora devido a significativa produção de IgG em modelos experimentais de 
imunização. 

 
Conclusão 

 
O estudo é de extrema importância para área da biotecnologia em expansão em relação 
à caracterização de antígenos recombinantes de patógenos como o agente etiológico 
da doença de Chagas. Além disso, já foi possível a observação de uma boa titulação de 
anticorpos do tipo IgG para o próprio antígeno, como também de resultados 
significativos para o desafio com o extrato do parasita e com soro de pacientes 
chagásicos. Assim, os próximos objetivos incluem repetir alguns ensaios in vivo e dar 
continuidade ao protocolo de análise da resposta imune humoral gerada após o 
esquema de imunização, além de seguir com a mesma metodologia para o antígeno 
TcSPPS. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Ilustração das imunizações, coletas de sangue e eutanásia dos animais. 
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Figura 2 – Títulos de IgG dos tempos 0, 22, 52 e 60 dias após imunizações com FPPSTc 
(100µg e 50µg) nas diluições 1/100 a 1/12800. 

 

 

Figura 3 – Títulos de IgG de seis amostras de pacientes chagásicos com a proteína 
FPPSTc nas diluições 1/100 a 1/800. 
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Figura 4 – Títulos de IgG dos tempos 0, 22, 52 e 60 dias após imunizações com FPPSTc 
(100µg e 50µg) com extrato de Trypanosoma cruzi epimastigota em 50ng nas diluições 
1/100 a 1/800. 

 

 

Figura 5 – Títulos de IgG dos tempos 0, 22, 52 e 60 dias após imunizações com FPPSTc 
(100µg e 50µg) com extrato de Trypanosoma cruzi epimastigota em 100ng nas diluições 
1/100 a 1/800. 
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TÍTULO: EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A FUNÇÃO CEREBRAL E 

COGNIÇÃO EM IDOSOS COM DEMÊNCIA 

Resumo 

O envelhecimento é um processo natural acompanhado por declínio das funções 
biológicas dos órgãos. Estas mudanças podem alterar o funcionamento cerebral e 
desencadear doenças neuropsiquiátricas, como demências e depressão. Por outro lado, 
estudos apontam o efeito protetor do exercício em diversas doenças neurológicas, bem 
como seus efeitos sobre envelhecimento cerebral, promovendo angiogênese, 
neurogênese, sinaptogênese, neuroplasticidade e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. 
O presente estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Efeitos da atividade física 
sobre a função cerebral e cognição em idosos com diferentes níveis de aptidão física” e 
esse plano de trabalho pretende verificar se a aptidão cardiorespiratória está associada 
à função cerebral, ao marcador de neuroplasticidade cerebral (BDNF) e ao desempenho 
em testes cognitivos. O projeto está em andamento e possui atualmente dados 
preliminares. Até o momento, 75 idosos ambos os sexos passaram pelos procedimentos 
experimentais do projeto. Os resultados de BDNF não se associaram à nenhum dos 
marcadores de aptidão cardiorrespiratória e desempenho cognitivo. Apesar de existir 
vasta literatura demonstrando essas associações, existem ainda muitos outros estudos 
que corroboram com nossos achados nulos. Já os dados de função cerebral ainda estão 
em análise. Acredita-se que outros fatores além das respostas do neuroplasticidade 
cerebral podem ajudar a descrever o papel do exercício exercício físico no 
envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; neuroplasticidade; cérebro; atividade física. 

TITLE: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON BRAIN FUNCTION AND COGNITION 

IN ELDERLY PEOPLE WITH DEMENTIA 

Abstract 
Aging is a natural process accompanied by a decline in the biological functions of organs. 
These changes can alter brain function and trigger neuropsychiatric disorders such as 
dementia and depression. On the other hand, studies have suggested the protective 
effect of exercise in several neurological diseases, as well as its effects on brain aging 
while promoting angiogenesis, neurogenesis, synaptogenesis, neuroplasticity and 
increased cerebral blood flow. This study is part of a larger ongoing project entitled 
“Effects of Physical Activity on Brain Function and Cognition in Older Persons with 
Different Levels of Physical Fitness” and this work plan aims to verify whether 
cardiorespiratory fitness is associated with brain function, marker of brain neuroplasticity 
(BDNF) and performance in cognitive tests. The project is ongoing and currently has 
preliminary data. To date, 75 elderly men and women have undergone the experimental 
procedures of the project. BDNF results were not associated with any of the markers of 
cardiorespiratory fitness and cognitive performance. Although there is vast literature 
demonstrating these associations, there are still many other studies that corroborate our 
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null findings. The brain function data is under analysis and we hope to be able to 
conclude soon to draw further conclusions. We believe that other factors than brain 
neuroplasticity responses may play role to explain the exercise benefits in aging. 
 
Keywords: Aging; neuroplasticity; brain, physical activity. 

Introdução 
O envelhecimento é um processo natural acompanhado por declínio das funções 
biológicas dos órgãos(2). Estas mudanças podem alterar o funcionamento cerebral e 
desencadear doenças neuropsiquiátricas, como demências e depressão(5). A demência 
aumenta exponencialmente com a idade, estimando-se acometer 135,46 milhões idosos 
em 2050, e custo anual de mais 600 bilhões de dólares(17). No Brasil, estima-se uma 
prevalência de 13,8% nos maiores 65 anos, sendo demências de Alzheimer e vascular 
as mais prevalentes(18). Representando via de mão dupla com as demências, como 
causa ou consequência, a depressão é transtorno mental mais comum, atingindo de 10 
a 38% dos idosos(2), agravando o declínio funcional e a incapacidade, piora da 
qualidade de vida, risco de suicídio e maior mortalidade(19). As doenças crônicas 
podem intensificar o envelhecimento cerebral, debilitando mais ainda a capacidade 
física e mental (20–24). Contudo, as doenças do cérebro e da mente não são 
consequências inevitáveis do envelhecimento cerebral, em certos casos como a Doença 
de Alzheimer os marcadores patológicos podem estar presentes, mas não são 
suficientes para causar a doença, demonstrando que existem também fatores 
protetores(2). Dessa forma, estudos apontam o efeito protetor do exercício em diversas 
doenças(9,25,26), bem como seus efeitos sobre envelhecimento cerebral, promovendo 
angiogênese, neurogênese, sinaptogênese(14), neuroplasticidade(27,28) e aumento do 
fluxo sanguíneo cerebral(29). Estudos usando Espectroscopia Infravermelho Próximo 
(NIRS) na região do CPF em idosos mostraram melhora na função e na cognição com 
exercício físico, definida por alterações no padrão de função cerebral durante os testes 
cognitivos(29–31). Contudo, os efeitos da aptidão física sobre a distribuição da função 
cerebral em diferentes áreas do CPF, assim como da cognição em idosos são 
importantes para aprimorar a eficiência dessas intervenções clínicas. Objetivo Esse 
plano de trabalho pretende verificar se a aptidão cardiorespiratória está associada à 
função cerebral, ao marcador de neuroplasticidade cerebral (BDNF) e ao desempenho 
em testes cognitivos. Hipótese Acredita-se que os idosos que tenham e maior aptidão 
cardiorespiratória apresentarão melhor eficiência neural, evidenciada pelas alterações 
na oxigenação cerebral no CPF medida através do NIRS, durante a aplicação dos testes 
cognitivos, bem como melhor desempenho cognitivo. Espera-se, também, que a 
melhora na eficiência neural e na cognição tenha relação com o maior marcador de 
neuroplasticidade (BDNF). 
 
Metodologia 

 
O presente estudo é parte do projeto de pesquisa maior que estuda OS EFEITOS DA 
ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A FUNÇÂO CEREBRAL E COGNIÇÃO EM IDOSOS COM 
DIFERENTES NÍVEIS DE APTIDÃO FÍSICA, portanto seguirá a metodologia para ele já 
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN (CEP-UFRN). Contudo, para a 
realização do presente estudo serão comparadas as medidas de oxigenação cerebral, 
aferidas durante testes cognitivos, aptidão cardiorrespiratória e marcadores de 
neuroplasticidade (BDNF). O número amostral será determinado com base num cálculo 
amostral considerando um nível de significância estatística de 5% e poder do estudo de 
90%. Os cálculos serão feitos com base nos resultados de um estudo piloto, que será 
conduzido previamente ao estudo final. PARTICIPANTES Atualmente foram recrutados 
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75 idosos, homens e mulheres, entre 60 a 75 anos para participar do estudo, entre 
aqueles que frequentam os programas de extensão e culturais da UFRN, bem como os 
usuários das unidades de saúde do seu entorno, que participem ou não de atividades 
físicas. Todos os voluntários que participarão desse estudo deverão assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) conforme resolução 466/12, do Conselho 
Nacional de Saúde. Essa pesquisa foi autorizada pelo CEP-UFRN, conforme parecer nº 
2.357.186 de 30 de outubro de 2017. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO Serão 
incluídos participantes ausentes de desordens musculoesqueléticas, neuropsiquiátricas 
e cardiovasculares que limitem a prática da atividade física, ou ainda que não estejam 
utilizando medicação que suprima as respostas do sistema neuroendócrino. Para os 
participantes que reportarem pelo menos 1 resposta “SIM” no PAR-Q, terão de 
apresentar liberação atestada por um cardiologista para serem incluídos ao estudo. 
Serão excluídos do estudo aqueles participantes que não completarem todos os 
procedimentos estabelecidos pelo desenho experimental. DESENHO EXPERIMENTAL 
Este estudo será realizado em encontros, a fim de cumprir com um modelo de 
segurança que garante o bem-estar dos participantes e cumprir o objetivo do estudo. 
Inicialmente, para seleção da amostra, serão realizadas reuniões com os idosos para 
explicar os objetivos, a metodologia, os benefícios e riscos do projeto. Os indivíduos que 
concordarem em participar, após esclarecidas todas as dúvidas, assinarão o TCLE, 
receberão a requisição dos exames laboratoriais e a solicitação de atestado do 
cardiologista para prática de atividade física. Para o desenho experimental, os 
participantes realizarão testes de aptidão cardiorrespiratória, testes de controle cognitivo 
com aferição de oxigenação cerebral e terão amostras sanguíneas retiradas para 
amostragem dos níveis de BDNF. ANÁLISE ESTATÍSTICA Para esse estudo serão 
verificadas associações entre a aptidão cardiorrespiratória com a oxigenação cerebral, 
desempenho cognitivo, e BDNF. Para análise de normalidade dos dados será utilizado 
o teste de Shapiro-wilk. Os dados paramétricos serão apresentados com média e 
desviopadrão (DP) e com mediana e DP para dados não paramétricos. Para testar a 
associação entre a função cerebral e o desempenho cognitivo será utilizada a correlação 
de Pearson para dados paramétricos e Spearman para dados não paramétricos. Serão 
considerados valores significativos com p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente trabalho está em andamento. Após a coleta de dados de 74 idosos, não 
foram encontradas associações entre a aptidão cardiorrespiratória e os níveis séricos 
de BDNF. Esses dados indicam que o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 
parece não estar associado à aptidão cardiorrespiratória. Apesar de essas associações 
já tenham sido identificadas em outros estudos, nosso estudo corrobora com outras 
investigações que também identificaram resultados nulos. Já os dados de função 
cerebral e desempenho cognitivo estão e procedimento de análise e espera-se concluir 
em breve pra tecer novas análises e conclusões. 
 
Conclusão 

 
Os dados preliminares do presente plano de trabalho indicam não haver relações entre 
a aptidão cardiorrespiratória e o marcador de neuroplasticidade cerebral. Espera-se que 
com a conclusão do projeto com um número amostral maior e as demais análises 
realizadas podemos tecer resultados mais robustos. 
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TÍTULO: Avaliação da produção de lipase de Aspergillus terreus NRRL-255 por 

fermentação em estado sólido usando diferentes suportes sólidos e indutores 

Resumo 

 

As lipases possuem elevada importância econômica devido à sua ampla utilização pelas 
indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia e química, contudo tais aplicações 
podem ser limitadas pelo alto custo de produção da enzima. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a produção de lipases por Aspergillus terreus NRRL-255 em 
fermentação em estado sólido (FES), usando farelo de trigo, farelo de milho, farelo de 
soja e farelo de casca de arroz como substratos na presença de diferentes agentes 
indutores. A FES foi realizada com inóculo de 107 esporos/g de substrato a 26°C por 
120 h e o extrato enzimático obtido foi avaliado pela atividade lipolítica utilizando ρ-
nitrofenol-palmitato (ρNPP) como substrato da reação. Os resultados apontaram farelo 
de trigo como melhor suporte sólido para produção de lipases, com a maior atividade na 
presença dos agentes indutores óleo de oliva (1.280,00 ± 124,29 U.gss-1) e óleo de 
cacay (1.163,07 ± 167,97 U.gss-1). 

 
 
Palavras-chave: Lipases. Resíduos agroindustriais. Fermentação em estado sólido. 

TITLE: Evaluation of lipase production by Aspergillus terreus NRRL-255 in solid-state 

fermentation using different solid supports and inductors 

Abstract 

Lipases have high economic importance due to extensive use by the pharmaceutical, 
cosmetic, food and chemical industries. However, their application are limited due to the 
high cost of production. In this context, the objective of this study was to evaluate the 
lipase production by Aspergillus terreus NRRL-255 in solid-state fermentation (SSF) 
using wheat bran, corn bran, soybean meal and rice husk bran with different inducing 
agents. The SSF occurred with the inoculum of 107 spores/g of the substrate at 26°C for 
120 h and the enzymatic extract obtained was evaluated by lipolytic activity using ρ-
nitrophenol-palmitate (ρ-NPP) as the substrate of the reaction. The results indicated 
wheat bran as the best solid support for lipase production, with the highest activity in the 
presence of the inducing agents olive oil (1,280.00 ± 124.29 U.gss-1) and cacay oil 
(1,163.07 ± 167.97 U.gss-1). 

 
Keywords: Lipases, Agroindustrial wastes, Solid-state fermentation. 
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As enzimas são catalisadores naturais, caracterizadas por sua especificidade, 
biodegrabilidade e por requerer condições suaves de reação. As lipases (triacilglicerol 
acil-hidrolases EC 3.1.1.3) são enzimas que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis 
insolúveis, liberando ácidos graxos livres, diglicerídeos, monoglicerídeos e glicerol. São 
importantes enzimas industriais, visto que catalisam diversas reações, como reações de 
esterificação, transesterificação e interesterificação de lipídeos [1,2]. 

A produção de enzimas industriais é realizada primordialmente por processos 
biotecnológicos microbianos, sendo dois bastante aplicados à produção de lipases 
fúngicas: Fermentação em Estado Sólido (FES) e Fermentação Submersa (FS). Na 
FES, o microrganismo cresce em substratos sólidos umedecidos ou suportes inertes, 
com pouca ou até mesmo ausência de água. Na FS o microrganismo cresce em meio 
líquido contendo o substrato dissolvido. A FES se sobressai em relação à FS devido à 
maior produtividade, menor custo operacional e de equipamentos, tornando-se uma 
alternativa interessante, pois além de diminuir o custo de produção da enzima, alude a 
reciclagem de resíduos renováveis [3,4]. 

As lipases estão amplamente distribuídas na natureza, podendo ser obtidas de fontes 
animais, vegetais e microbianas. São as lipases microbianas consideradas 
interessantes para produção industrial, por possuírem maior especificidade de 
substrato, estabilidade e seletividade [5]. Entre os produtores de lipase, o gênero 
Aspergillus é amplamente preferido. [6] e [7], entre outros, associaram a maior produção 
de lipase por Aspergillus terreus a diferentes suplementos lipídicos no bioprocesso. 

As enzimas lipolíticas possuem elevada importância econômica devido a sua ampla 
utilização pela indústria. Na área da saúde, são empregadas na produção de 
medicamentos, produtos cosméticos e produtos para diagnóstico. Outro âmbito, por 
exemplo, é a síntese química que aplica lipases na produção de enantiômeros puros, 
biodiesel e polímeros. Nas transformações oleoquímicas, são úteis em modificar óleos 
e gorduras para uso cosmético, alimentar e químico. Destaca-se, ainda, seu uso na 
produção de biossurfactantes, área que abrange a principal demanda da enzima. Além 
disso, indústrias de laticínios e agroquímica também são beneficiadas pelo emprego 
destas enzimas [8]. Contudo, a ampla utilização de lipases em diversos setores 
industriais pode ser limitada pelo alto custo da sua produção. O número de estudos com 
o tema possui em média mil publicações por ano, grande parte concentrada na 
avaliação de diferentes microrganismos, substratos e suplementos de modo a 
estabelecer as melhores combinações para potencializar a produção industrial da 
enzima e diminuir seus custos de produção [9]. 

A literatura verifica que a produção e secreção de lipases nos microrganismos são 
induzidos pela presença de substratos à base de certos lipídios [10]. Pensando nisso, o 
óleo e a manteiga do cacay, extraídos do fruto amazônico Caryodendron orinocense, se 
tornam atrativos agentes indutores, pela sua utilização na indústria cosmética e 
característica inovadora. Bem como, o óleo de coco, que se tornou bastante conhecido 
e utilizado nos últimos anos. A fim de se atestar uma maior produtividade enzimática, 
que se busca continuamente obter substratos, economicamente viáveis, que favoreçam 
a FES. Bem como encontrar um potente indutor lipídico que aumente a secreção de 
lipases, para assim fomentar o processo em nível industrial [11]. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de lipases por 
Aspergillus terreus NRRL-255 por FES utilizando o farelo de trigo, farelo de milho, farelo 
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de soja e farelo de casca arroz como suportes sólidos na presença de diferentes agentes 
indutores, os lipídeos do óleo e manteiga de cacay, óleo de coco e azeite de oliva. 

 
Metodologia 

 

Os suportes utilizados para a fermentação em estado sólido (FES) foram farelo de trigo 
(FT), farelo de milho (FM), farelo de soja (FS) e farelo de casca de arroz (FA), adquiridos 
em estabelecimentos comerciais da cidade de Natal/RN. Amostras desses substratos 
foram submetidos à caracterização química considerando as determinações de 
umidade, resíduo mineral fixo, proteínas totais, extrato etéreo, fibra bruta e carboidratos 
[12]. 

Outro teste realizado foi o índice de absorção de água (IAA) dos suportes, determinado 
segundo descrito por [13] com adaptações no método. Resumidamente, 1 g da amostra 
foi suspensa 10 mL de água em tubo de centrífuga de peso conhecido, agitou-se a 
suspensão por 1 minuto com bastão de vidro, seguido de centrifugação a 3000 rpm por 
10 minutos. O sobrenadante foi descartado e IAA calculado a partir do peso restante, 
expresso em gramas de água absorvida por gramas de substrato sólido. 

A linhagem de Aspergillus terreus NRRL-255 utilizada neste estudo foi cedida pela 
coleção de culturas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (ARS Culture 
Collection-NRRL, Peoria, Illinois). O fungo foi armazenado sob refrigeração (4°C) em 
placas de Petri com meio de cultivo ágar batata dextrose (PDA). A ativação do 
microrganismo ocorreu em um novo PDA a 30°C durante 120 h, onde os esporos foram 
resuspendidos em solução de Tween 80 a 1% (v/v) para posterior contagem em câmara 
de Neubauer e preparo do inóculo. 

A fermentação foi realizada em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 10 g de 
substrato sólido (FT, FM, FS ou FA) e 1% do componente lipídico: óleo de cacay (CA), 
manteiga de cacay (MC), óleo de coco (OC) ou azeite de oliva (AO). O meio de cultivo 
foi umedecido à 70% com tampão fosfato de potássio suplementado com sais NaNO3 
(0,5%), KH2PO2 (0,5%), MgSO4 (0,1%), KCl (0,2%), extrato de levedura (0,2%), FeSO4 
(0,001%), ZnSO4 (0,001%), MnCl (0,001%) e CuSO4 (0,001%). Após o inóculo da 
suspensão de Aspergillus terreus na concentração final de 107 esporos/g de substrato, 
os Erlenmeyeres foram incubados a 26°C por 120 h. 

A extração da enzima foi realizada pela adição de 50 mL de tampão Tris-HCl 0,05 M a 
pH 8 no meio de fermentação e a mistura mantida sob agitação constante de 200 rpm 
durante 30 minutos a 37°C, em incubadora de bancada com agitação orbital. Após 
filtração em papel filtro seguida de centrifugação a 3000 rpm por 10 minutos, obteve-se 
o extrato bruto enzimático utilizado para determinação da atividade lipolítica. 

A atividade lipolítica dos extratos produzidos foi avaliada segundo a hidrólise do ρ-
nitrofenil-palmitato (ρNPP), usando como padrão o ρ-nitrofenol [14]. O ensaio foi 
realizado em oituplicata na microplaca contendo 0,01 mL de extrato enzimático e 0,09 
mL do substrato ρ-NPP. Após incubação da mistura por 30 minutos a 37 ºC, obteve 
leitura em leitor de microplacas a 405 nm. Uma unidade de atividade enzimática (U) foi 
definida como a quantidade de enzima necessária para a liberação de 1 μmol de p-
nitrofenol por minuto, sob condições de ensaio. 
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Os resultados foram expressos em valores médios ± desvio padrão. A análise estatística 
foi realizada utilizando o software STATISTICA v. 8.0 por Análise de variância (ANOVA) 
One-way combinado com teste post hoc de Tukey HSD, com intervalo de confiança de 
95% (p < 0,05). 

 
Resultados e Discussões 
 

Os extratos enzimáticos contendo farelo de trigo (FT), farelo de soja (FS) e farelo de 
casca de arroz (FA) apresentaram as maiores atividades enzimáticas, destacando-se 
frente ao farelo de milho (FM) (Tabela 1). Dentre estes, as maiores atividades lipolíticas 
foram observadas no FT quando suplementado com 1% de azeite de oliva (AO) 
(1.280,00 Ugss-1) e óleo de cacay (CA) (1163,07 Ugss-1). Esses achados corroboram 
com a literatura, que relata o AO como potencial indutor de lipase [11]. 

Fatores cruciais como o tempo de fermentação de 120 horas e a concentração de 1% 
de agente indutor podem ter garantido o sucesso do processo. [15] ao testarem o efeito 
de diferentes óleos na FES, em condições semelhantes obtiveram o maior rendimento 
(305 ± 27 U.gss-1) ao usar farelo de trigo e azeite na produção de lipase por Aspergillus 
niger. [16] também avaliaram a influência do azeite de oliva em induzir a secreção de 
lipase por Rhizopus homothallicus e observaram uma atividade lipolítica de 596,0 ± 14,5 
U.gss-1. Ambos os estudos utilizaram concentrações de agente indutor a partir de 10%, 
contudo, atualmente outros estudos apontam como mais favoráveis concentrações 
menores de agente indutor. Isso porque a produção de lipase ocorre em condições de 
estresse, isto é, o microrganismo prefere utilizar carboidratos como fontes de energia 
na fase inicial de crescimento, e somente após o esgotamento desta é que ele utiliza a 
fonte lipídica para o crescimento [17]. [18] também fizeram essa observação, que 
primeiro o microrganismo utiliza o farelo de trigo (em média 60% de carboidratos) para 
o crescimento dos micélios e, posteriormente opta pelos resíduos graxos como 
substrato. 

Alternativamente, buscando novos substratos que potencializem a produção de lipases, 
um indutor interessante para a indústria, o óleo de cacay (CA) apresentou excelentes 
resultados no substrato FT, estatisticamente semelhantes ao AO (p < 0,05). O óleo 
proveniente da semente deste fruto amazônico é conhecido pelas propriedades 
antioxidantes, nutricionais e proteicas, de grande aplicabilidade cosmética, contudo é 
pouco descrito na literatura. À luz da sua composição, rica em ácidos graxos de cadeia 
longa [19], o óleo de cacay se provou promissor para a produção de lipases. Os 
resultados estão de acordo com o trabalho de [20], que ao analisarem o efeito de óleos 
residuais agroindustriais para a produção de lipase por Aspergillus sp., encontraram 
uma produção de lipase mais pronunciada em óleos com maior composição em ácidos 
graxos de cadeia longa, como o ácido linoleico (C18:2), o qual predomina (85,6 ± 1%) 
no óleo de cacay. Os resultados obtidos para o CA demonstraram um potencial de 
indução da expressão de lipases semelhante ao AO, cujo potencial indutor já é 
amplamente conhecido. Assim o aproveitamento do CA na produção dessa enzima 
torna-se promissor. 

Bons resultados foram encontrados com óleo de coco (OC) como indutor nos substratos 
sólidos FT, FS e FA. Resultados semelhantes aos estudados por [6], que combinaram 
o OC ao farelo de trigo e obteve na FES de A. terreus produção de lipase equivalente a 
400 ± 0,08 U.gss-1. O trabalho de [21] revelaram entre diferentes tortas de óleo como 
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substrato para Bacillus subtilis na FES, a torta de óleo de coco como responsável pela 
maior atividade lipolítica do seu estudo (3,09 U.gds-1). A literatura é escassa em analisar 
o óleo de coco na FES, isso pode ser justificado pelo OC não ter características químicas 
comuns aos demais óleos atestados como indutores de lipase. Contudo, o presente 
trabalho demonstrou ótimos rendimentos enzimáticos com o OC em todos os substratos 
sólidos viáveis, quando comparado ao efeito dos outros lipídeos. 

O potencial da manteiga de cacay (MC) em aumentar a produção de lipase na FES foi 
o menor deste estudo, mesmo considerando diferentes substratos. Atividade lipolítica 
foi relevante quando MC foi adicionado ao FT e sem diferença estatística quando 
suplementados em FS e FA. Vale salientar que esses resultados preenchem a escassez 
na literatura da aplicação biotecnológica da manteiga de cacay. 

Diferenças na composição química dos suportes, evidenciadas na figura 1, podem 
justificar a disparidade na produção enzimática dos meios avaliados (tabela 2). 

O farelo de trigo (FT) foi o suporte que favoreceu as maiores atividades enzimáticas, 
mostrando-se altamente rentável para produção de lipase [22], mesmo com diferentes 
agentes indutores. Diversos estudos compararam o FT a outros substratos, concluindo 
como melhor substrato para crescimento fúngico e produção de lipase [15], [23] e [24]. 
Tal fato pode ser justificado pela sua composição nutricional, com percentual de 
carboidratos próximo a 50%, que pode favorecer o crescimento fúngico [18]. Além disso, 
outro fator crucial é o comportamento do substrato frente a umidade adicionada ao meio. 
Quando um substrato absorve esta umidade, torna-se mais poroso, o que permite o 
crescimento das hifas e diminui água livre do meio. Fator este que apresenta 
característica essencial para a FES, que pode ser avaliada pelo índice de absorção de 
água (IAA) mostrado na tabela 2. Alguns autores associam o IAA de um suporte a sua 
aplicação na FES, de maneira que quanto maior o IAA mais propício para a fermentação 
é o substrato. 

É importante destacar ainda, os rendimentos enzimáticos obtidos com os suportes FS 
e FA, que apresentaram significativas atividades lipolíticas, 679,43 ± 67,16 e 429,28 ± 
31,61 U.gss-1, respectivamente, ao serem suplementados por OC. Desse modo, 
quando se compara a composição química do FT e FS, constata-se menores 
concentrações de carboidratos e alta porcentagem de proteínas em FS. [25] 
averiguaram diferentes fontes de nitrogênio, nos níveis de 0,5 a 6,5 % no FS para 
produção de lipase por Yarrowia lipolytica, e constataram que concentrações acima de 
2% desfavorecem o processo. Isto é, o FS como fonte de nitrogênio, devido à alta 
concentração de proteínas, pode ter levado a menor produtividade enzimática, quando 
comparado aos demais meio de cultura. Contudo, vale salientar que a baixa umidade 
deste substrato favoreceu a fermentação, isso porque o alto teor de umidade diminui a 
porosidade e dificulta a penetração do oxigênio [26]. O farelo de casca de arroz (FA) foi 
o suporte que mais diferiu dos demais substratos devido a sua maior porcentagem de 
umidade e de fibras. O primeiro fato, como referido anteriormente, não colabora para a 
penetração do oxigênio, e a presença considerável de material fibroso pode favorecer 
níveis mais baixos de produção enzimática. Tais resultados são concordantes com as 
análises de [16], que concluíram que as fontes de nitrogênio, carbono e lipídios são 
relevantes na produção de lipase. O IAA dos suportes FT e FS não diferiram 
estatisticamente, com níveis de absorção de água favoráveis para a FES. 

O substrato proveniente do milho (FM) obteve atividade lipolítica mínima, como ilustrado 
na tabela 1. Este resultado pode ser relacionado à sua composição química, incomum 
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aos demais substratos (Figura 1). Sua alta concentração de carboidratos pode ter 
causado repressão catabólica, sugerindo que a abundância de açúcares simples, 
considerados de fácil digestão, possa inibir a síntese de enzimas [17]. Além disso, o 
menor IAA apresentado pelo FM, indica que a penetração de oxigênio e do fungo no 
meio foi comprometida, desfavorecendo a produção de lipase por FES [27]. 

 
Conclusão 

 

Este estudo avaliou a produção de lipases por Aspergillus terreus NRRL-255 por FES 
utilizando farelo de trigo, farelo de milho, farelo de soja ou farelo de casca do arroz 
combinado a diferentes agentes indutores, obtendo resultados promissores de atividade 
enzimática e, consequentemente, maior produção de lipase. Os resultados indicaram 
que o farelo de trigo (FT) foi o substrato que mais beneficiou aumento da atividade 
lipolítica, especialmente quando adicionado aos indutores óleo de cacay e azeite de 
oliva. Assim, os resultados servem de triagem para aprimorar bioprocessos, bem como 
prosseguir com estudos de estabilidade e purificação das lipases de A. terreus obtidas 
por FES, otimizando as condições de preparo. Diante disso, o trabalho busca abrir 
caminho para condições que permitam processos de alta produtividade e menor custo 
e que possibilitem aumento de escala, além de fomentar a utilização de recursos 
renováveis na produção de enzimas de aplicação industrial. 
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Tabela 1 - Atividade lipolítica do extrato enzimático obtido por Aspergillus terreus em 
FES. 

 

 

Figura 1 - Composição química dos suportes sólidos. 
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Tabela 2 - Índice de absorção de água para os diferentes suportes sólidos utilizados no 
presente estudo. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DA PREFERÊNCIA E TOLERÂNCIA DA INTENSIDADE DO 

EXERCÍCIO FÍSICO COM A PERCEPÇÃO DE PRAZER E PERCEPÇÃO DE 

ESFORÇO EM UMA SESSÃO AGUDA EM INTENSIDADE MODERADA 

Resumo 

 

Com a inatividade física se tornando o maior problema de saúde pública do mundo no 
século XXI, e sabendo que, mesmo com os diversos benefícios do exercício físico, as 
pessoas ainda se engajam muito pouco ou abandonam rapidamente os programas de 
treinamento, se torna necessário buscar novas estratégias para modificar este cenário. 
Sabendo, através da literatura, que o prazer e a percepção de esforço são pontos 
crucias para uma boa aderência ao exercício, além de que a intensidade é um grande 
modulador dessas sensações, buscou-se entender a grande variabilidade interindividual 
dos indivíduos através das relações entre a preferência e a tolerância da intensidade do 
exercício com a percepção de prazer e de esforço em uma sessão aguda em 
intensidade moderada. Como resultado da pesquisa, tivemos que houve uma correlação 
positiva entre os níveis de preferência, dos indivíduos que tinham uma maior preferência 
ao exercício, com o afeto final, em intensidade moderada (r=0,454; p=0,012). Além disto, 
indivíduos que apresentaram uma maior tolerância ao exercício reportaram ao final da 
sessão, em intensidade moderada, maiores níveis de prazer (r=0,382; p=0,037). 
Sabendo destes resultados torna-se visível a importância de se levar em consideração 
a preferência e a tolerância da intensidade do exercício para aumentar os níveis de afeto 
dos indivíduos com a atividade, a fim de melhorar os níveis de aderência e 
consequentemente os desfechos de saúde na população. 

 
 
Palavras-chave: Preferência da intensidade. Tolerância da intensidade. Afeto. Esforço. 

TITLE: RELATIONSHIP OF PREFERENCE AND TOLERANCE OF EXERCISE 

INTENSITY TO PERCEPTION OF PLEASURE AND PERCEPTION OF EFFORT IN AN 

ACUTE SESSION AT MODERATE INTENSITY 

Abstract 

With physical inactivity becoming the world's largest public health problem in the 21st 
century, and knowing that even with the many benefits of exercise, people still engage 
very little or quickly drop out of training programs, it is necessary to pursue new strategies 
to modify this scenario. Knowing, through the literature, that the pleasure and the 
perception of effort are crucial points for a good exercise adherence, besides that the 
intensity is a great modulator of these sensations, we tried to understand the great 
interindividual variability of the individuals through the relations between the preference 
and tolerance of exercise intensity with the perception of pleasure and effort in an acute 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3138 

 

session at moderate intensity. As a result of the research, there was a positive correlation 
between the preference levels of individuals who had a higher preference for exercise, 
and the final affection, at moderate intensity (r = 0.454; p = 0.012). In addition, individuals 
with greater exercise tolerance reported higher levels of pleasure at the end of the 
session (r = 0.382; p = 0.037). Knowing these results it becomes apparent the 
importance of taking into account the preference and tolerance of exercise intensity to 
increase the affection levels of individuals with the activity, in order to improve adherence 
levels and consequently health outcomes in the population. 
 
Keywords: Intensity preference. Intensity tolerance. Pleasure. Effort. 

Introdução 

A cada ano, cerca de 5,3 milhões de pessoas morrem de forma prematura no mundo, 
pela falta da prática de atividade física regular, responsável ainda por 6 a 10% das 
principais doenças não transmissíveis em todo o planeta (SMIRMAUL, 2015). No 
entanto, mesmo com essas informações, mais de 50% dos brasileiros são menos ativos 
do que a quantidade mínima recomendada para promoção da saúde, e no mundo cerca 
de 30% da população está nesta mesma condição (HALLAL, 2012), o que vem 
transformando essa situação no maior problema de saúde pública do século XXI 
(BLAIR, 2009). Este problema pode ser resultante do baixo engajamento ou pela 
elevada taxa de abandono, sendo a baixa aderência um fator determinante neste 
processo (SMIRMAUL, 2015). 

O exercício é “remédio”, desde que os indivíduos estejam dispostos a terem este 
comportamento com frequência (LOBELO, STOUTENBERG & HUTBER, 2014). O 
Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2007) recomenda a prática de 30 
minutos de exercício físico em intensidade moderada, cinco dias na semana, ou 20 
minutos em intensidade vigorosa em três dias da semana para atingir a melhor dose-
resposta, em relação aos benefícios à saúde. 

Contudo, o comportamento de um indivíduo é baseado em suas respostas afetivas 
(bons sentimentos ou sentimentos ruins), podendo influenciar a prática atual e futura do 
exercício físico (BRYAN ET AL., 2007; RHODES & KATES, 2015). De acordo com a 
teoria hedônica as pessoas normalmente tendem a fazer atividades que geram prazer 
e evitam o desprazer (EKKEKAKIS, 2009; EKKEKAKIS, PARFITT & PETRUZZELLO, 
2011). Ou seja, pensar em atividades que aumentem a sensação de prazer pode gerar 
uma maior aderência ao exercício (COX ET AL., 2003; PERRI ET AL., 2002). 

Estudos mostraram que exercícios em intensidade próxima ou até o limiar ventilatório 
se relacionam negativamente com o prazer (EKKEKAKIS & PETRUZZELLO, 1999) e a 
aderência (COX ET AL., 2003; PERRI ET AL., 2002). Portanto, altas intensidades, que 
são comuns entre os iniciantes, dificultados pela baixa aptidão, podem ser 
desagradáveis e, por sua vez, essas experiências podem reduzir a motivação para a 
participação continuada em programas de exercício (EKKEKAKIS ET AL., 2016). 

Com o intuito de compreender essa variabilidade interindividual das respostas afetivas 
dos indivíduos foi criado o “Preference for and Tolerance of the Intensity of Exercise 
Questionnaire - PRETIE-Q” (EKKEKAKIS; HALL & PETRUZZELLO, 2005), o qual 
identifica a preferência e a capacidade de tolerar a intensidade do exercício físico. 
Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2000), as diretrizes para 
a prescrição de exercícios, ao abordar sobre o nível adequado de intensidade do 
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exercício, enfocam principalmente em considerações fisiológicas, mas também afirmam 
que é importante considerar as preferências individuais e as respostas afetivas durante 
o exercício, para aumentar os níveis de aderência a programas de treinamento (ACSM, 
2011), uma vez que a intensidade é capaz de modular o afeto (EKKEKAKIS & 
PETRUZZELLO, 1999) e a aderência (COX ET AL., 2003; PERRI ET AL., 2002). Estes 
resultados mostram a importância e a necessidade de entender melhor a regulação da 
intensidade do exercício para um aumento na percepção de prazer e, 
consequentemente, na adesão à atividade física dos indivíduos de uma forma geral. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi relacionar a preferência e tolerância da 
intensidade de exercício físico com a percepção de prazer e percepção de esforço 
durante uma sessão aguda de exercício, em intensidade moderada, afim de não só 
ajudar a entender a grande variabilidade afetiva interindividual existente entre os 
indivíduos, como também auxiliar os profissionais da Educação Física em uma melhor 
prescrição de treinamento, a fim de melhorar a aderência dos indivíduos às práticas 
regulares de exercício. 

 
Metodologia 

 

MÉTODOS 

A amostra foi constituída por 30 (trinta) sujeitos de ambos os sexos (37% de homens e 
63% de mulheres), com idade entre 18 a 55 anos (com média de 32,4 anos). O 
recrutamento foi feito por meio de redes sociais, cartazes, indicações, convites pessoais 
e em grupos. Como critérios de inclusão foram considerados: 1) não apresentar sinais 
e sintomas de doenças cardiovasculares, metabólicas, renais e problemas 
osteomioarticulares; 2) não estar engajado em qualquer prática de atividade física 
regular; 3) presença de respostas negativas em todos os itens do Questionário de 
Prontidão para Atividade Física. Como critérios de exclusão foram considerados: 1) 
possuir qualquer patologia que possa ser agravada pela prática de atividade física ou 
qualquer contraindicação médica para a prática; 2) estar praticando atividade física 
regular ou estar engajado em um programa de exercício físico. Todos os procedimentos 
utilizados seguiram as diretrizes para a coleta em seres humanos, conforme a resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e foram submetidos ao comitê de ética e 
pesquisa da instituição local. 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Para as medidas antropométricas, foram avaliadas: massa corporal por meio de uma 
balança portátil (Filizola) próximo de 0,1 kg; a estatura corporal através de um 
estadiômetro portátil (Sanny) com resolução de 0,1cm; a circunferência de cintura, pela 
fita antropométrica (Sanny). Esses procedimentos seguiram as recomendações dos 
Padrões Internacionais para Avaliação Antropométrica (MARFELL-JONES; STEWART; 
RIDDER, 2012). 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Frequência cardíaca 
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Para a mensuração da frequência cardíaca, foi ajustada ao tórax uma cinta elástica e 
um relógio receptor ao punho do participante (Polar® Electro, modelo RS800). 

Distância percorrida 

Para a medição da distância percorrida foi utilizado o relógio Garmin Forerruner®, 
modelo 910XT. 

Escala de esforço 

A escala de esforço percebido de Borg foi utilizada para mensurar a percepção subjetiva 
de esforço (PSE) durante exercício físico. Essa escala é composta de 15 pontos (6-20) 
de item único, variando de “muito, muito leve” a “muito, muito pesado” (BORG, 1998). 
Neste sentido, foi repassado aos participantes o procedimento de ancoragem da PSE 
conforme as seguintes informações: “O esforço percebido é definido como a intensidade 
do esforço, estresse, desconforto e/ou fadiga que é sentida durante a realização do 
exercício físico”. 

Escala de afeto 

Por sua vez, a escala de afeto será empregada para mensurar a dimensão afetiva de 
prazer/desprazer (HARDY; REJESKI, 1989). Comumente usada para a avaliação de 
respostas afetivas durante o exercício físico, essa escala apresenta uma medida bipolar 
de 11 pontos, variando de -5 +5. As âncoras são fornecidas em zero ("neutro") e em 
todos os inteiros estranhos, variando de "muito bom" (+5) a "muito ruim" (-5). Os 
números positivos representam o prazer e os números negativos representam o 
desagrado. Os indivíduos foram familiarizados com a escala usando um procedimento 
padrão. Os participantes foram informados e, posteriormente, lembraram que a escala 
mediu o componente afetivo ou emocional do exercício, ou seja, se a sensação de 
esforço durante a intervenção era agradável ou desagradável independente do nível 
real de esforço físico ou tensão. 

Escalas de Preferência e Tolerância à intensidade do exercício 

Preferência e tolerância à intensidade do exercício (PRETIE-Q) é um questionário que 
avalia a preferência e tolerância a intensidade do exercício (EKKEKAKIS; HALL; 
PETRUZZELLO, 2005). Consiste de duas escalas de 8 itens, chamadas de Preferência 
e Tolerância, sendo que cada item é acompanhado de uma escala de resposta de 5 
pontos. A versão brasileira deste questionário foi validada por Smirmaul et al., (2015). 

PROCEDIMENTOS 

Os indivíduos eram submetidos a uma sessão de exercício em intensidade moderada, 
entre 64 e 76 batimentos por minuto (ACSM 2011), durante 30 minutos. No entanto 
alguns passos eram seguidos antes da sessão de exercício começar: 

a) após 5 minutos da chegada do indivíduo para a realização da sessão, foi realizada a 
aferição da pressão arterial (sendo fator de cancelamento da sessão caso o indivíduo 
apresentasse uma pressão arterial sistólica igual ou maior que 160 e a pressão 
diastólica igual ou maior que 100) e frequência cardíaca (FC) de repouso do individuo; 

b) foi entregue ao avaliado o PRETIE-Q, para que fosse respondido antes da sessão; 
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c) foi coletado o afeto esperado pelo individuo na realização da atividade; 

d) foi colocada a cinta com o transmissor do polar para a coleta de frequência cardíaca 
e o Garmim para a distância percorrida pelo indivíduo; 

e) foi explicado ao indivíduo que realizaríamos a coleta da frequência cardíaca, da 
distância percorrida, da percepção subjetiva de esforço e o afeto a cada 5 minutos em 
que eles estivessem em exercício; 

f) foi iniciado o exercício; 

g) terminada a sessão, após 10 (dez) minutos de repouso, novamente foi pedido o afeto 
percebido. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi utilizada a estatística descritiva para descrever as características dos participantes. 
Para verificar a normalidade dos dados, será realizado o teste de Shapiro-wilk. A 
correlação de Pearson para paramétricos e Spearman para não paramétricos será 
requerida para verificar a associação entre as respostas de preferência e tolerância com 
as percepções de prazer e de esforço. Todos os dados serão analisados no software 
estatístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS, versão 20.0) for 
Windows, com um nível de significância estipulado em p < 0,05 para todas as análises. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foi encontrada uma correlação positiva dos níveis de preferência com o afeto final na 
sessão do exercício (r=0,454; p=0,012), ou seja, indivíduos que apresentaram maiores 
níveis de preferência, terminaram a sessão com maiores níveis de prazer, isso pode se 
relacionar com o comportamento à atividade física, tanto atual como futura (BRYAN ET 
AL., 2007; RHODES, KATES, 2015), de forma que, tais indivíduos podem ter um maior 
afeto e, consequentemente, uma maior aderência a exercícios em intensidades 
preferidas (ACSM, 2011). 

Foi encontrada uma correlação positiva dos níveis de tolerância ao esforço do exercício 
com o afeto final da sessão (r=0,382; p=0,037), ou seja, indivíduos que apresentaram 
maiores níveis de tolerância terminaram a sessão com maiores níveis de afeto. 
Indivíduos sedentários tendem a ter uma menor sensação de prazer, quando 
submetidos ao exercício, isto porque, por não estarem engajados em programas de 
treinamento, sentem diversos efeitos negativos sobre o organismo, causados pela carga 
de esforço aumentada (EKKEKAKIS ET AL., 2016), no entanto não foi o que aconteceu 
em nosso estudo, uma vez que os indivíduos apresentaram uma correlação positiva 
entre a tolerância ao esforço e a percepção de prazer. Isso pode ter acontecido devido 
a experiências mais positivas com o exercício no passado (RHODES & KATES, 2015). 

Não houve correlação entre a PSE e os níveis de preferência (p=0,073) e tolerância 
(p=0,445) da intensidade do exercício. Isso pode ter acontecido pelo fato de que, os 
indivíduos reportaram os níveis de preferência e tolerância antes do início da sessão, 
vivenciando a atividade apenas depois de responder o PRETIE-Q, no entanto, por 
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serem indivíduos sedentários, não acostumados com a prática de exercícios, a atividade 
acabou sendo desagradável (EKKEKAKIS ET AL., 2016), tendo dentro da sessão uma 
maior percepção de esforço, ocasionado pela alta tensão, desconforto e /ou fadiga 
experimentados durante o exercício (ROBERTSON & NOBLE, 1997). 

Não houve correlação entre o afeto médio e os níveis de preferência (p=0,053) e 
tolerância (p=0,118) da intensidade do exercício. Isso pode ter acontecido pelo fato de 
que, os indivíduos reportaram os níveis de preferência e tolerância antes do início da 
sessão, vivenciando a atividade apenas depois de responder o PRETIE-Q, no entanto, 
por serem indivíduos sedentários, não acostumados com a prática de exercícios, 
tiveram dentro da sessão uma variação da sensação de prazer, tendendo a uma 
percepção negativa de afeto (EKKEKAKIS ET AL., 2016), ocasionados também por um 
aumento da percepção de esforço, vindos da grande tensão de trabalho muscular 
(BORG, 2000), não havendo assim uma correlação do afeto médio com a preferência à 
intensidade e a tolerância ao esforço. 

 
Conclusão 

 
Portanto, sabendo de todas as barreiras que afastam os indivíduos do exercício físico, 
seja pelo baixo engajamento ou pela elevada taxa de abandono, se torna essencial 
traçar novas estratégias para modificar essa situação atual. Este estudo vem para 
confirmar a importância de se levar em consideração os níveis de preferência e 
tolerância da intensidade do exercício para melhorar os níveis de aderência, através de 
experiências mais positivas, ajudando os profissionais da Educação Física, de forma 
significativa, a entender melhor a grande variabilidade interindividual existente entre os 
indivíduos, trazendo atividades que possam lhes proporcionar mais prazer, aumentando 
as taxas de permanência em programas de treinamento e, consequentemente, 
modificando para melhor os índices de saúde pública. 
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Anexos 

 

 

Correlação de Spearman’s e Pearson com teste de normalidade de Shapiro-wilk para 
verificar a associação entre as respostas de preferência e tolerância com o afeto e a 
percepção subjetiva de esforço (PSE). 
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TÍTULO: Determinação espectrofotométrica de nitrito de sódio em amostras de 

hambúrguer. 

Resumo 

A falta de tempo para o preparo de alimentos, decorrente da rotina moderna, tem 
impulsionado as indústrias alimentícias a desenvolver produtos de fácil e rápido preparo. 
Diante desse cenário, o desenvolvimento de produtos industrializados, sobretudo fast-
food, como carne de hambúrguer, vem ganhando espaço a fim de atender às 
necessidades, por além de ser de fácil preparo ainda é um produto de baixo custo. Esses 
alimentos industrializados apresentam maior durabilidade pela adição de compostos 
conservantes, como é o caso do nitrito de sódio que é adicionado em produtos cárneos 
para conferir a cor vermelha e sabor característico, além de prevenir alterações 
desagradáveis e atuar como conservante, principalmente contra o crescimento e a 
produção de toxina do Clostridium botulinum, causadora do botulismo. (ROSTELATO-
FERRIRA; DANTAS; BIDOIA, 2016, p.30). Na presente pesquisa, foi determinado o teor 
de nitrito em três amostras de hambúrguer A, B e C e os teores de nitrito de sódio 
encontrados foram 5,64 mg/kg para a amostra A, 8,53 mg/kg para a amostra B e 7,08 
mg/kg. 

 
Palavras-chave: Nitrito, Toxicologia de alimentos, Hambúrguer, Conservante. 

TITLE: SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SODIUM NITRIT IN 

BURGER SAMPLES 

Abstract 

The lack of time for food preparation, due to the modern routine, has driven the food 
industries to develop products that are easy and fast to prepare. Given this scenario, the 
development of industrialized products, especially fast food, such as hamburger meat, 
has been gaining ground in order to meet the needs, besides being easily prepared is 
still a low cost product. These processed foods have greater durability by the addition of 
preservative compounds, such as sodium nitrite which is added in meat products to give 
the red color and characteristic flavor, and prevent unpleasant changes and act as a 
preservative, especially against growth and toxin production of Clostridium botulinum, 
which causes botulism. In the present research, the nitrite content was determined in 
three samples of hamburger A, B and C and the sodium nitrite contents found were 5.64 
mg / kg for sample A, 8.53 mg / kg for sample B. and 7.08 mg / kg. 
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Keywords: Nitrite, Food Toxicology, Hamburger, Preservative. 

Introdução 

No Brasil, o teor de nitrito residual máximo estabelecido pela ANVISA é de 150mg/kg. 
Cozinheiros e fabricantes de embutidos frequentemente se referem ao nitrito de sódio 
como “sal rosa”. A maior complicação associada à ingestão do nitrito de sódio está 
relacionada com o seu potencial efeito tóxico em indivíduos expostos, o que depende 
tanto da quantidade ingerida quanto da susceptibilidade do organismo. O excesso 
desses íons causa danos à saúde humana, e é preocupante sob o ponto de vista 
toxicológico, uma vez que o nitrito é convertido em N-nitrosaminas, e possui ação 
carcinogênica após a digestão. (SANTANA, 2016) 

Considerando isso, foi realizada a análise espectrofotométrica de três amostras de 
hambúrguer de marcas distintas comercializadas em Natal-RN, feitas em duplicata, 
obtendo as seguintes concentrações de nitrito de sódio em sua composição: Amostra 
A: 5,64mg/kg, Amostra B: 8,53mg/kg e a Amostra C: 7,08mg/kg, onde todas atendem à 
norma estabelecida pela ANVISA. 

 
Metodologia 

 

Amostra 

Foram adquiridas três marcas comerciais distintas de hambúrguer no município de 
Natal-RN (identificadas como A, B e C). Após a coleta, foram submetidas à refrigeração 
até o momento da análise. As análises ocorreram no período entre os meses de abril e 
julho de 2019, e foram realizadas em duplicatas 

Análise fotoespectrofotométrica de nitrito 

Durante a análise, foram utilizados reagentes com grau de pureza analítica e água 
deionizada, com o objetivo de aumentar a precisão e diminuir a interferência dos 
materiais no resultado. Além disso, foram usadas pipetas graduadas e automáticas, 
balões volumétricos, balança analítica, béquer, espectrofotômetro, erlenmeyer, funil, 
proveta, papel de filtro etc. 

Reagentes utilizados para extração do nitrito 

1.Solução de tetraborato de sódio deca-hidratado a 5% m/v 

2. Solução de ferrocianeto de potássio tri-hidratado a 15% m/v 

3. Solução de sulfato de zinco hepta-hidratado a 30% m/v 

Reagentes utilizados na quantificação do nitrito 

1. Reagente sulfanilamida a 0,5% m/v 

2. Reagente NED a 0,5% m/v 
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3. Solução padrão de nitrito de sódio a 0,2 g/L 

4. Solução padrão de trabalho a 8 μg/mL 

Extração de íons nitrito das amostras 

As amostras foram separadas e identificadas como A, B e C, sendo feitas em duplicata. 
Posteriormente as amostras foram adicionadas cada uma em um respectivo gral (6 ao 
todo) e trituradas com auxílio do pistilo. Então, pesou-se 10g de cada amostra em seu 
respectivo béquer e foi adicionado 5 mL de tetraborato de sódio e aproximadamente 50 
mL de água deionizada a 80º C e deixado em banho-maria por 15 minutos. O mesmo 
foi feito com o branco da amostra. Após 15 minutos, o conteúdo de cada béquer foi 
transferido para balões volumétricos de 200 mL identificados com a respectiva amostra. 
Depois de resfriado, foi adicionado 5 mL da solução de ferrocianeto de potássio e 5 mL 
da solução de sulfato de zinco, agitando por rotação após adição de cada reagente e 
por último o volume dos balões foi completado com água deionizada. Os balões dicaram 
novamente em repouso durante 15 minutos, com agitação vigorosa a cada 5 minutos. 
Após esse processo, as amostras foram filtradas utilizando papel de filtro para cada 
Erlenmeyer de 250 mL. 

Leitura espectrofotométrica de absorção molecular 

Para a leitura, foi pipetado 10 mL do material filtrado presente em cada erlenmeyer, 
incluindo o branco, para balões volumétricos de 50 mL. Nestes balões foram 
adicionados 5 mL do reagente sulfanilamida e 3 mL do reagente NED, agitando após 
cada adição de cada reagente e foi completado o volume do balão utilizando água 
deionizada. Feito a homogeneização, foi aguardado mais 15 minutos e só então foi feita 
a leitura no espectrofotômetro a 540nm de absorbância. Para construir a curva-padrão 
e comparar com os valores obtidos, foi quantificado três pontos curva em duplicata, 
utilizando alíquotas de 0,25, 0,5, 1 mL da solução-padrão de nitrito de sódio a 8 μg/mL. 
Estas alíquotas foram pipetadas em balões volumétricos de 50 mL e, bem como a etapa 
de adição do reagente sulfanilamida e do NED, somente após 15 minutos foi realizada 
a leitura. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após a leitura, a média dos valores de absorbância encontrados para cada amostra foi 
de 0,048 para a amostra A, 0,044 para a amostra B e 0,053 para a amostra C. Os pontos 
da curva, obteve os valores de 0,036 utilizando 0,25 mL de solução padrão de trabalho, 
0,075 utilizando-se 0,50 mL e 0,197 utilizando-se 1,00 mL dessa solução, utilizada para 
estabelecer concentrações de nitrito de sódio conhecidas, que são, respectivamente, de 
0,04, 0,08 e 0,16 μg/mL no eixo X e as respectivas absorbâncias no eixo Y para obter 
os valores de coeficiente linear e angular da reta. A curva analítica obtida com os 
padrões de nitrito foi: 

y = 0,5872x + 0,0019 e R² = 0,9695 

Ao aplicar a equação, foi possível obter a média da concentração de nitrito de sódio em 
cada uma das três amostras, as quais foram equivalentes à 5,64 mg/kg de nitrito de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 3148 

 

sódio para a amostra A com desvio padrão de 3,13, 8,53 mg/kg para a amostra B com 
desvio padrão de 0,24 e, 7,08 mg/kg para a amostra C com desvio padrão de 0,12. 

Arisseto et al (2013) encontrou resultados bastante interessantes em amostras de carne 
de hambúrguer crua e após o processamento, onde as concentrações de nitrito inicial 
foram amplamente reduzidas após o processamento. As amostras que apresentavam 
150 mg/kg caíram para apenas 62 mg/kg e as amostras que continham 50 mg/kg de 
nitrito foram reduzidas para apenas 22 mg/kg de nitrito após o processamento, 
resultados bastante satisfatórios se compararmos com o valor estabelecido pela 
Legislação Brasileira. Segundo Cassens (1997b), pode-se detectar nos produtos 
prontos de 10 a 20% do nitrito adicionado inicialmente. Estudos esses que corroboram 
para o aprimoramento de técnicas que permite reduzir a quantidade de nitrito de sódio 
adicionado a carne de hambúrguer, adequando os produtos a legislação vigente e 
preservando a saúde dos consumidores. 

 
Conclusão 

 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que as amostras de carne de 
hambúrguer identificadas como A, B e C encontram-se com concentração de nitrito 
dentro do limite estabelecido pela ANVISA, o que impacta positivamente na saúde e 
qualidade de vida de seus consumidores, uma vez que minimiza os riscos da exposição 
a esse composto, que em altas concentrações no organismo podem causar danos 
nocivos e indesejáveis. 
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TÍTULO: APLICABILIDADE DA RDC 283/05 NO MONITORAMENTO DE 

INDICADORES DE SAÚDE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

NATAL 

Resumo 

 

O trabalho deu-se na realização da avaliação e monitoramento de indicadores de saúde 
do idoso, para garantir a promoção da saúde e prevenção de agravos, melhorar o 
desempenho e o padrão de funcionamento das Instituições de Longa Permanência 
(ILPI), mediante a Resolução da Diretoria Colegiada 283(RDC 283/05) da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que aprova o regulamento técnico e define 
normas de funcionamento para as ILPI, também em relação a notificação compulsória 
de doenças e agravos, monitoramento e avaliação da saúde mental e física da pessoa 
idosa; considera indicadores como incidência de quedas, de doença diarreica aguda, 
desidratação, prevalência de lesões por pressão e desnutrição, entre outros. Estudo 
transversal, descritivo e abordagem quantitativa, para identificar pontos críticos no 
monitoramento de indicadores e implementar oficinas de formação e avaliação. Ocorreu 
no período de agosto de 2017 a julho de 2019, nas instituições filantrópicas de Natal. A 
análise estatística, se deu no software SPSS versão 20.0, na qual os dados vieram de 
análise descritiva das variáveis de estudo. Os resultados foram, a síntese dos 
indicadores que as ILPI fazem uso, três oficinas com os responsáveis técnicos e 
profissionais das ILPI, sobre a prevenção de doenças e agravos e de indicadores que 
fazem parte da RDC, cartilha autoexplicativa sobre indicadores de saúde em ILPI. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Institucionalização. 

TITLE: APPLICABILITY OF THE RDC 283/05 IN MONITORING OF HEALTH 

INDICATORS IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN THE MUNICIPALITY OF NATAL. 

Abstract 

The work took place in carrying out of the monitoring of health indicators of the aged, for 
ensuring the health promotion and prevention of disorders, improve the performance and 
the pattern of functioning of Homes for the Aged (HFTA or ILPI). Therefore, through the 
Resolution of Executive Direction (RDC 283/05) of the National Health Surveillance 
Agency (ANVISA), which approves the technical Regulation and defines rules for the 
functioning for the HFTA, also in relation to the compulsory notification of diseases and 
disorders, monitoring and evaluation of mental and physical health of the elderly; 
considers indicators such as incidence of falls, of diarrheal diseases sharp, dehydration, 
prevalence of bed sores and malnutrition, among other. Cross-sectional, descriptive and 
quantitative approach, to identify critical points in monitoring of health indicators of elderly 
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people and implement formational and evaluation workshops. Occurred in the period 
from August of 2017 to July 2019, across all the philanthropic institutions from Natal. 
Statistical analyses were performed with the SPSS software version 20.0, in which data 
came from descriptive analyses of study variables. The results were, the survey of 
indicators that the HFTA make use, three workshops with those responsible technicians 
and health professionals of ILPI, about the prevention of diseases and complications and 
indicators that are part of RDC, playbook about health indicators in HFTA. 
 
Keywords: Aging; Aged; Institutionalization. 

Introdução 
A Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial acima de 60 anos, 
passará de 841 milhões para 2 bilhões até 2050 (UNITED NATIONS, 2009). No Brasil, 
em 2012, o número de idosos atingiu mais de 23,5 milhões de pessoas, o que representa 
12,6% da população (IBGE, 2013). A diminuição da mortalidade e o aumento da 
expectativa de vida representam um fenômeno mundial, resultando no envelhecimento 
da população trazendo profundas implicações para as políticas sociais, além de novos 
desafios à saúde pública(CAMPOLINA, DINI, CICONELLI, 2011). Assim sendo, o Brasil 
tem sido pioneiro na promulgação de leis que visam à proteção social da pessoa idosa, 
além de ser signatário de políticas internacionais no tema (TIER, FONTANA, SOARES, 
2004). Entretanto, fatores limitam a possibilidade do acompanhamento e monitoramento 
de tais políticas como, a indisponibilidade de informações adequadas e oportunas e de 
indicadores sensíveis. Além da falha dos instrumentos de gestão, outros fatores 
comprometem o bem-estar dos idosos, como a fragilidade das relações familiares. A 
família é importante na manutenção da qualidade de vida deles, pois compreende-se 
como um meio de suporte aos que precisam de cuidados. Contudo, nem sempre a 
família dispõe de cuidador quando um dos seus membros idosos requer apoio e/ou 
auxílio direto. Além disso, problemas de relacionamento podem se agravar quando os 
membros da família são ou não capazes de compreender o comportamento dos idosos 
(OLIVEIRA, NOVAES, 2013). Em razão disso, existe um aumento na criação de 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), uma espécie de instituição 
residencial e de saúde, com ou sem fins lucrativos. O ingresso de uma pessoa idosa 
numa instituição é, geralmente, uma experiência cheia de sofrimentos para estas e os 
familiares. Os idosos institucionalizados são um grupo diferenciado, com risco maior 
para diversas patologias, como depressão, infecções respiratórias, demências, que 
associadas ao isolamento social e afetivo, contribuem para a redução na capacidade 
funcional. No Brasil, para monitorar e fiscalizar as ações das ILPI, a Agência Nacional 
de Saúde (ANVISA) criou a Resolução da Diretoria Colegiada 283(RDC 283/05) que 
aprova o regulamento técnico e define normas de funcionamento para esses 
estabelecimentos com relação à regulamentação, organização, direção técnica, 
recursos humanos, processos operacionais, notificação compulsória, avaliação do 
funcionamento e infraestrutura física para atender os idosos. O monitoramento e 
avaliação do funcionamento é de responsabilidade dessas instituições ao assegurar o 
direito à saúde mental e física da pessoa idosa e deve considerar alguns indicadores 
como a taxa de mortalidade, a de incidência de doença diarreica aguda, de escabiose; 
de desidratação; a prevalência de lesões por pressão e de desnutrição nestes idosos 
(POLLO, ASSIS, 2008). O setor responsável pela inspeção nas ILPI da Vigilância 
Sanitária do Município de Natal tem normatizado o Decreto n°8553/2008 que aprova a 
Norma Técnica Especial que regulamenta o funcionamento destas Instituições na 
cidade, adaptado da RDC 283/2005. Considerando a importância da segurança do idoso 
que reside nestas, o estudo se deu no sentido da realização da avaliação e 
monitoramento de indicadores de saúde de idosos, na perspectiva de garantir a 
promoção da saúde e prevenção de agravos, além de melhorar o desempenho e o 
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padrão de funcionamento das ILPI, com vistas aos aspectos relacionados a segurança. 
Portanto, este avaliou como as ILPI do município de Natal se comportam frente ao 
monitoramento desses indicadores para assegurar uma assistência de melhor 
qualidade aos idosos. Assim, é necessária a avaliação e o acompanhamento de 
indicadores de saúde apresentados pelas ILPI às vigilâncias sanitárias, decorrentes da 
RDC 283/2005, em idosos residentes, na perspectiva de realizar o monitoramento dos 
indicadores para sua prevenção, bem como promoção da saúde. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa do tipo analítica com delineamento transversal e abordagem 
quantitativa, a realizada em parceria com a equipe técnica de serviços de saúde da 
vigilância sanitária municipal, Instituto Metrópole Digital - IMD / UFRN e ILPI na 
perspectiva de identificar os pontos chaves no monitoramento de indicadores de saúde 
de idosos. Inicialmente conduzida a partir de um levantamento na literatura nas 
principais bases de dados: LILACS (Latino Americana and Caribbean Literature on 
Health Sciences), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Bireme (Biblioteca 
Regional de Medicina), além de tratados de medicina clínica e geriatria, realizando 
leituras aprofundadas em parâmetros de quedas em idosos, desnutrição, desidratação, 
escabiose, mortalidade, doença diarreica, úlcera de pressão, principais indicadores 
contidos na RDC n°283/2005 . Foi realizada, pelas mesmas fontes de dados citadas, a 
revisão narrativa sobre a aplicabilidade da RDC n°283/2005 nas ILPI no município de 
Natal. Após essa 1ª etapa do projeto, foram elaboradas oficinas entre os atores 
envolvidos (UFRN/VISA Municipal) e posteriormente junto aos Responsáveis Técnicos, 
profissionais e gerentes das ILPI objetivando a realização de orientações de promoção 
da saúde e prevenção de doenças e agravos nos idosos institucionalizados com 
enfoque direcionados aos indicadores estudados. Nesse sentido, foram confeccionadas 
cartilhas educativas contendo orientações para indicadores contidos na RDC e também 
relacionados às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, para melhorar a 
qualidade e segurança na assistência à saúde dos idosos. A pesquisa obedeceu às 
normas éticas exigidas pela Resolução nº 466/2012. O protocolo do estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Os dados foram coletados em formulários próprio, 
pré-estabelecidos pelo grupo da pesquisa e a coordenação de serviços de saúde da 
VISA municipal, destacando os termos descritos na RDC 283/2005 no que tange aos 
itens 6 e 7. A análise estatística dos dados foi realizada a partir de análise descritiva das 
variáveis de estudo, mediante a distribuição de frequência absoluta e relativa para as 
variáveis categóricas e medidas de tendência central (média, mediana e moda) e 
dispersão (desvio-padrão e amplitude), para as variáveis contínuas. Para a análise dos 
dados, o programa estatístico SPSS®, versão 20.0 
 
Resultados e Discussões 

 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo analítica com delineamento transversal e abordagem 
quantitativa, a realizada em parceria com a equipe técnica de serviços de saúde da 
vigilância sanitária municipal, Instituto Metrópole Digital - IMD / UFRN e ILPI na 
perspectiva de identificar os pontos chaves no monitoramento de indicadores de saúde 
de idosos. Inicialmente conduzida a partir de um levantamento na literatura nas 
principais bases de dados: LILACS (Latino Americana and Caribbean Literature on 
Health Sciences), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Bireme (Biblioteca 
Regional de Medicina), além de tratados de medicina clínica e geriatria, realizando 
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leituras aprofundadas em parâmetros de quedas em idosos, desnutrição, desidratação, 
escabiose, mortalidade, doença diarreica, úlcera de pressão, principais indicadores 
contidos na RDC n°283/2005 . Foi realizada, pelas mesmas fontes de dados citadas, a 
revisão narrativa sobre a aplicabilidade da RDC n°283/2005 nas ILPI no município de 
Natal. Após essa 1ª etapa do projeto, foram elaboradas oficinas entre os atores 
envolvidos (UFRN/VISA Municipal) e posteriormente junto aos Responsáveis Técnicos, 
profissionais e gerentes das ILPI objetivando a realização de orientações de promoção 
da saúde e prevenção de doenças e agravos nos idosos institucionalizados com 
enfoque direcionados aos indicadores estudados. Nesse sentido, foram confeccionadas 
cartilhas educativas contendo orientações para indicadores contidos na RDC e também 
relacionados às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, para melhorar a 
qualidade e segurança na assistência à saúde dos idosos. A pesquisa obedeceu às 
normas éticas exigidas pela Resolução nº 466/2012. O protocolo do estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Os dados foram coletados em formulários próprio, 
pré-estabelecidos pelo grupo da pesquisa e a coordenação de serviços de saúde da 
VISA municipal, destacando os termos descritos na RDC 283/2005 no que tange aos 
itens 6 e 7. A análise estatística dos dados foi realizada a partir de análise descritiva das 
variáveis de estudo, mediante a distribuição de frequência absoluta e relativa para as 
variáveis categóricas e medidas de tendência central (média, mediana e moda) e 
dispersão (desvio-padrão e amplitude), para as variáveis contínuas. Para a análise dos 
dados, o programa estatístico SPSS®, versão 20.0. 

Resultados e Discussão: Participaram 6 (100%) das instituições filantrópicas de Natal. 
83,3% com alvará sanitário, 50% recebem subvenção do governo; 83,3% utilizam a 
aposentadoria dos residentes. Quanto aos funcionários, (91,53%) possuem vínculo 
formal na instituição, sendo os cuidadores de idosos a categoria prevalente (29,10%). 
75% não dispõem de formação específica na área do envelhecimento. Dos idosos 
residentes (209), 75,12% são do sexo feminino, 99,52% tem algum grau de 
dependência, doenças crônicas (hipertensão/diabetes) e distúrbios cognitivos 
(demências). A maioria utiliza os serviços de saúde local e do Sistema Único de Saúde. 
Quanto a quedas, Noventa e três idosos (as) (40,1%) relataram que já sofreram quedas 
dentro das ILPI. Vinte e cinco idosos (as) (10,8%) já sofreram quedas fora das 
instituições. A maior parte dos idosos (as) 08 (3,4%) tiveram fratura de fêmur seguida 
de fratura de membro superior 06 (2,6%). Doze idosos (15 %) relataram ter sofrido mais 
de uma queda; Trinta e oito idosos (16,4%) relataram que pararam de realizar alguma 
atividade por medo de cair novamente, a queda é o principal acidente que ocorre entre 
os idosos e repercute em sua funcionalidade. Foram identificados os parâmetros dos 
indicadores usados pelas ILPI, e os mais utilizados eram o de prevenção de quedas, 
lesões por pressão, desnutrição e doença diarreica aguda; muitas das doenças e 
agravos, em algumas, das seis instituições filantrópicas no município, eram 
subnotificadas à Vigilância Sanitária, algumas nem mesmo eram notificadas para 
controle interno, de maneira fidedigna, mediante aos indicadores da RDC 283/2005. 
Foram elaboradas no ano de 2018, quatro oficinas junto as ILPI, outras foram de como 
eles poderiam utilizar uma ferramenta nacional, que é a Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa, para identificar as condições de saúde do idoso e quando agir; com Planejamento 
das Atividades em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, a qual realizou uma 
oficina sobre indicadores, importância da notificação e como notificar e quatro oficinas 
no ano de 2019; a primeira foi para averiguar qual o nível de conhecimentos dos 
profissionais e ocupacionais, de conhecimento em relação a cada um dos indicadores, 
bem como em relação à segurança da pessoa idosa institucionalizada, as outras três 
foram um Ciclo de Oficinas de Formação em Gestão do Cuidado e Segurança da 
Pessoa Idosa, o que rendeu uma cartilha autoexplicativa que propicia a capacitação aos 
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profissionais que não puderam estar presentes. A primeira que fazia parte deste ciclo 
foi sobre a importância e a forma correta de higienização das mãos, Identificação 
Correta da Pessoa Idosa Institucionalizada e como isso previne muitos eventos 
adversos e agravos e a Importância da Comunicação Efetiva; a segunda foi sobre 
estratégias para o manejo da prescrição, uso e administração de medicamentos em 
ILPI, Prevenção de Quedas; por fim, a terceira falou sobre os indicadores de Lesões por 
Pressão, como prevenir, Desidratação, Desnutrição e Doença Diarreica, causas, 
prevenção e tratamento . Foram identificadas as comorbidades e associação aos 
indicadores de saúde dos idosos nas instituições. Ao total, foram produzidas duas 
cartilhas, uma educativa, produto do ciclo de oficinas e a outra foi feita através da síntese 
dos dados individuais de cada instituição, com linguagem acessível para as ILPI sobre 
os indicadores e sua importância na avaliação da instituição. Quanto a produção de 
material científico como a revisão narrativa sobre a aplicabilidade da RDC 283/2005 está 
sendo concluída, consequentemente, ajudará à outros grupos que pesquisam na área. 

 
Conclusão 

 
A Identificação dos parâmetros dos indicadores usados pelas ILPI, a partir da RDC 
283/2005, demonstrou que havia uma dificuldade em alguns aspectos, principalmente 
pelo fato de serem filantrópicas, as instituições possuem dificuldades de executar 
algumas preconizações feitas na RDC, por possuírem recursos financeiros e de pessoal 
limitados. Para otimizar e qualificar o trabalho que as instituições tem feito, foram 
realizadas oficinas de formação junto às ILPI, bem como foi preparado material 
formativo (cartilha autoexplicativa), para que sempre hajam meios de qualificar todos os 
profissionais, dada a rotatividade de profissionais neste segmento. Foram identificadas 
as comorbidades e associação aos indicadores de saúde dos idosos nas instituições. E 
por fim, foi produzido um material educativo com linguagem acessível para as ILPI sobre 
os indicadores e sua importância na avaliação da instituição. E está sendo finalizada a 
produção de material científico como a revisão narrativa sobre a aplicabilidade da RDC 
283/2005 que permitirá publicações para o projeto, como também irá auxiliar a 
comunidade científica, acerca deste tema. 
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