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Editorial

Para esta edição, propomos aos nossos leitores um conjunto de artigos originais, revisões 
e estudos clínicos, todos nacionais, de grande interesse para a área de saúde.

Iniciamos com três artigos de revisão, sendo o primeiro “Recrutamento alveolar como 
técnica de tratamento utilizado na síndrome da angústia respiratória aguda (sara): uma 
revisão de literatura.”  Neste estudo ficou notória a importância dessa manobra para o tra-
tamento dos pacientes portadores de SARA, entretanto, surge a necessidade de mais estu-
dos para tentar definir um único protocolo baseado em evidências clínicas que comprovem 
seus efeitos benéficos. O segundo artigo “Osteonecrose dos maxilares associado ao uso 
de alendronato oral em paciente sob tratamento de osteoporose” mostra que o tratamento 
com alendronato tem sua eficácia e benefícios comprovados, entretanto, cabe ao cirurgião 
dentista estar atento aos pacientes que fazem uso deste tipo de terapia para reconhecer 
quando e como intervir minimizando os fatores de risco. O terceiro artigo de revisão “Obe-
sidade infantil: principais causas e a importância da intervenção nutricional” tem como 
objetivo descrever sobre as principais causas que podem influenciar a obesidade infantil e 
a importância da intervenção nutricional. Concluiu-se por esta revisão que o profissional 
nutricionista exerce papel fundamental no combate à obesidade infantil por diagnosticar o 
grau de obesidade do paciente pediátrico, traçar a conduta nutricional para a perda de peso 
e promover a reeducação alimentar.

O artigo “Conhecimentos e necessidades da Avaliação física e nutricional em treinos de um 
nadador especial” trata-se de um estudo de caso que teve como objetivo delinear o perfil 
físico e nutricional de um nadador atleta, com necessidades especiais, em treinos especí-
ficos com a utilização de diversos métodos e demonstrou que a adequação das necessida-
des nutricionais específicas ao treinamento melhora o desempenho e o condicionamento 
físico do atleta. “A política nacional da saúde bucal e suas reverberações na qualidade da 
sáude bucal: o caso do PSF do centro de NATUBA/PB” também é um estudo de caso que 
analisa o desempenho dos procedimentos da Saúde Bucal no PSF I, da cidade de Natuba/
PB, e relaciona ao nível de efetividade destas ações percebida pelos profissionais. Os re-
sultados demonstram que a saúde bucal está dando passos para a consolidação de uma 
política pública consistente e real.

Posteriormente, os artigos originais “The three factor eating questionnaire – r21: avaliação 
do comportamento alimentar de estudantes de nutrição”, “Aceitabilidade da alimentação 
escolar por crianças e adolescentes de um município rural do nordeste brasileiro”, “Análise 
microbiológica do caldo de cana comercializado por ambulantes na cidade de Natal, RN” 
são todos relacionados a área de conhecimento da nutrição e apresentam conteúdos de 
grande importância para a saúde alimentar da população. O estudo “Hipertensão e seus 
fatores associados em idosos da cidade do Natal/RN” revelou que as acesso à serviços 
de saúde, estilo de vida e características do consumo alimentar podem influenciam na 
qualidade de vida dos idosos hipertensos, reconhecendo que a HAS é uma condição clí-



nica irreversível e com grandes impactos sobre a vida dos idosos. O artigo “Intoxicações 
medicamentosas em crianças de 0 a 4 anos atendidas pelos centros de informações toxi-
cológicas” tem como objetivo identificar quais os índices observados no Brasil, Nordeste 
e Rio Grande do Norte, relacionados à intoxicação por medicamentos em crianças entre 0 
e 4 anos de idade. Concluiu-se que a injúria em índices elevados nas idades de 0 a 4 anos 
e que deve ser levado em consideração pelos profissionais da saúde para elaboração de 
ações de prevenção e promoção da saúde.

Finalizando, a revista oportuniza a publicação dos resumos dos Anais da I Jornada Norte-
-Riograndense de Medicina Intensiva que foi realizada pelos alunos da turma 2019.1 do 
curso de Medicina da Universidade Potiguar (UnP), nos dias 4, 5 e 6 de março de 2016. 
A Jornada teve como objetivo primordial ampliar o campo de conhecimento sobre a área 
de medicina intensiva, especialidade médica voltada para o suporte avançado de vida, nos 
seus diversos âmbitos, incluindo cardiologia, nefrologia, neurologia, dentre outros. Ade-
mais, o evento se estendeu para uma abordagem multidisciplinar e foi destinado a um pú-
blico integrado por diversos cursos: medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição 
e outros, uma vez que esta temática requer uma ação conjunta de diversos profissionais 
aptos para prestarem assistência aos pacientes em situações críticas.

Para melhorar sua avaliação dentro dos critérios normativos de publicações e também 
buscando a sua divulgação internacional, a revista Catussaba encerra aqui suas edições 
com este nome e passará a uma nova etapa, sendo novamente registrada e recebendo um 
novo ISSN como Revista da Saúde e Biotecnologia. Aguardamos então esta nova fase!

Profa. Dra. Patricia Froes Meyer
Editora 
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RECRUTAMENTO ALVEOLAR COMO TÉCNICA 

DE TRATAMENTO UTILIZADO NA SÍNDROME 

DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

(SARA): UMA REVISÃO DE LITERATURA
Daísa Carla Bezerra Silva • Fisioterapeuta. Universidade Potiguar - UnP, Campus 
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RESUMO: Introdução. A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) consiste em alteração grave na 
função e nas estruturas pulmonares, com intensa hipoxemia. A manobra de recrutamento alveolar (MRA) 
consiste em insuflações sustentadas, com o uso de pressão positiva no final da expiração (PEEP). Objetivo.
Revisar a literatura referente a MRA como terapia para SARA em busca de evidências científicas atuais. 
Métodos. Pesquisa bibliográfica do tipo descritiva, em base de dados Scientific Eletronic Library Online 
(SciElo), PubMed, LILACS, Bireme, FIEP Bulletin e livros proveniente de acervo particular e da biblioteca da 
Universidade Potiguar, campus Mossoró, nas seguintes palavras-chave: recrutamento alveolar, Síndrome 
da Angústia Respiratória Aguda (SARA), tratamento, ventilação mecânica. Resultados. Foram encontra-
dos 28 estudos, referentes aos anos de 2005 a 2011, sendo 17 excluídos, restando assim, 11 artigos. 
Discussão A literatura atual recomenda que o suporte seja no modo controlado a pressão. Quanto ao nível 
ideal de PEEP, utilizado na Ventilação Mecânica (VM), bem como o volume corrente (VC) varia de acordo 
com o paciente. A MRA além de ser indicada para pacientes com SARA, é também utilizada naqueles com 
hipoxemia de moderada a grave.  Ficou notória a importância dessa manobra para o tratamento desses 
pacientes. Entretanto, surge a necessidade de mais estudos para tentar definir um único protocolo baseado 
em evidências clínicas que comprovem seus efeitos benéficos.

Palavras-Chave: Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto. Reabilitação. Respiração artificial.

ALVEOLAR RECRUITMENT FOR TECHNICAL TREATMENT 

USED IN DISTRESS OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY 

SYNDROME (ARDS): A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Introduction. The Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) consists of serious deteriora-
tion in lung function and structures, with severe hypoxemia. The recruitment maneuver (ARM) is in sustai-
ned inflations, using pressure positive end expiratory pressure (PEEP). Objective. To review the literature 
regarding MRA as therapy for ARDS in search of current scientific evidence. Methods. The descriptive 
literature search in database Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, LILACS, Bireme FIEP 
Bulletin and books from the library and private collection Universidade Potiguar campus Mossoró, the 
following key words: alveolar recruitment, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), treatment, me-
chanical ventilation. Results. There were 28 studies for the years 2005 to 2011, 17 excluded, thus leaving 
11 articles. Discussions. The current literature recommends that the support should be controlled pressure 
mode. As for the optimal level of PEEP used in mechanical ventilation (MV), and the tidal volume (VT) varies 
according to the patient. The MRA addition to being indicated for patients with ARDS, is also used in those 
with moderate to severe hypoxemia. It was evident the importance of this maneuver for the treatment of 
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these patients. However, there is a need for further studies to try to define a single protocol based on clinical 
evidence demonstrating its beneficial effects.

Key Words: Adult Respiratory Distress Syndrome. Rehabilitation. Artificial respiration.

1. INTRODUÇÃO
A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda  (SARA) ou Síndrome do Desconforto Res-
piratório Agudo (SDRA) é o tipo de lesão pulmonar mais comum, sendo considerada um 
problema mundial no âmbito da medicina intensiva. Consiste numa alteração grave na 
função e nas estruturas pulmonares, com intensa hipoxemia, diminuição da complacência 
pulmonar e infiltrados disseminados, bem como pelo extravasamento de plasma para o 
interior dos alvéolos1.

Primeiramente descrita em 1967 em estudo desenvolvido por Ashbaughe col., em que 12 
pacientes submetidos ao suporte ventilatório, não responsivos aos métodos terapêuticos, 
apresentavam características semelhantes entre si. Entretanto, os critérios de definição da 
patologia vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, através de pesquisas recentes com 
o objetivo de ajustar as falhas provenientes da descrição inicial. Assim, permite-se que os 
procedimentos de diagnósticos sejam mais específicos, facilitando a identificação sistemá-
tica em pacientes com SARA1,2. 

A incidência da SDRA é desconhecida, estima-se em 79 casos por 100.000hab/ano, tendo 
relação direta com as mudanças climáticas, sendo mais frequente no inverno. Outro fator 
direto é a idade, chegando a 306 casos por 100.000hab/ano, na faixa dos 75 aos 84 anos. A 
taxa de mortalidade associada a SARA tem diminuído exponencialmente, passando de 90% 
para seu nível atual de 40%. Contudo, os pacientes que sobrevivem tem uma permanência 
duradoura na unidade de terapia intensiva (UTI), associada a limitações funcionais que 
reduzem a qualidade de vida e prolongam a alta hospitalar3,4.

Em detrimento dos diferentes agentes causais, do acometimento pulmonar ser hetero-
gêneo e das fases de evolução da doença, a avaliação constante se faz necessária para o 
tratamento fisioterapêutico adequado. Assim, o principal objetivo da fisioterapia é corrigir 
ou minimizar as alterações de função causadas pela síndrome. No paciente com SARA é 
aplicado a Ventilação Mecânica (VM), com o objetivo de manter adequada troca gasosa, 
corrigindo a hipoxemia, bem como reduzindo os efeitos causados pela lesão pulmonar5.

Uma das principais técnicas utilizadas na VM é a manobra de recrutamento alveolar (MRA) 
que consiste em insuflações sustentadas, com o uso de pressão positiva no final da expiração 
(PEEP). Os benefícios da PEEP se relacionam ao recrutamento de alvéolos adicionais, aumen-
tando assim, a capacidade residual funcional (CRF) e favorecendo uma melhor oxigenação. 
A pressão deve ser suficiente para manter o pulmão totalmente recrutado, sem aumentar a 
tensão aplicada ao tecido, pois uma distensão pulmonar pode causar um dano pulmonar4,6,7.

Desta forma, o presente estudo objetiva revisar a literatura referente a MRA como terapia 
para SARA em busca de evidências científicas atuais. Afinal, trata-se de uma técnica em 
fase de discussão e pesquisas quanto a seus efeitos, tanto benéficos como deletérios.
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2. MÉTODOS
O estudo em questão caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva 
do Recrutamento Alveolar como técnica de tratamento utilizado na Síndrome da Angústia 
Respiratória Aguda (SARA).

O levantamento bibliográfico realizado foi composto a partir do acesso à base de dados 
Scientific Eletronic Library Online (SciElo), PubMed, LILACS, Bireme, FIEP Bulletine, li-
vros provenientes de acervo particular e da biblioteca da Universidade Potiguar, campus 
Mossoró. A abrangência de tempo dos trabalhos apurados foi de 2005 a 2011, em língua 
portuguesa, do tipo ensaios clínicos, relatos de caso e revisão bibliográficas. 

Utilizaram-se as seguintes palavras-chave: Síndrome do Desconforto Respiratório do Adul-
to, reabilitação, respiração artificial. Os critérios de inclusão foram estudos que abordavam 
a fisiopatologia da SARA, o tratamento com ventilação mecânica, e a manobra de recru-
tamento alveolar. Os critérios para exclusão foram artigos que não apresentavam clareza 
quanto ao método utilizado e resultados. 

3. RESULTADOS
Neste estudo de revisão de literatura foram encontrados 28 estudos no total, referentes aos 
anos de 2005 a 2011. Destes, 17 artigos foram excluídos por não irem de acordo com as 
necessidades da pesquisa. Restando assim, 11 artigos apresentados em resumo na Tabela 
1, exibida a seguir.

Tabela 1: Resumo de artigos encontrados.

ARTIGO AUTOR ANO OBJETIVO CONCLUSÃO

Posição prona 
na Síndrome 
da Angústia 
Respiratória 
Aguda.

Horikawa FY2 2007

Discutir aspectos 
fisiológicos e clínicos 
da Posição Prona em 
pacientes com SARA.

Posição Prona 
melhora a 
oxigenação 
e mecânica 
respiratória e 
não traz efeitos 
negativos.

Análise dos efeitos 
da manobra de 
recrutamento 
alveolar na 
oxigenação 
sanguínea durante 
procedimento 
bariátrico.

Souza AP6 2009

Comparar duas técnicas 
de MRA por meio da 
resposta da relação PaO2/
FiO2(Relação Pressão 
Arterial de Oxigênio 
e Fração Inspirada de 
Oxigênio) e da soma 
[PaO2+PaCO2(Pressão 
Arterial de Gás 
Carbônico)], em pacientes 
obesos grau III.

Técnica de MRA 
com aumento 
súbito da PEEP 
para 30 cm H2O 
mostrou a melhor 
resposta da 
relação PaO2/FiO2.
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Protocolos de 
Recrutamento 
Alveolares 
em pacientes 
portadores 
da Síndrome 
Angústia 
Respiratória.

Pereira FC7 2005

Apresentar sete 
protocolos com manobras 
de recrutamento (MR) 
utilizadas na SARA.

Os estudos 
apresentados 
propõem realizar 
a manobra de 
recrutamento 
alveolar a níveis 
sugeridos como 
seguros.

Recrutamento 
alveolar na 
Síndrome do 
Desconforto 
Respiratório 
Agudo (SDRA) 
através da 
Pressão 
Expiratória 
Positiva Final 
(PEEP) em 
Ventilação 
Mecânica (VM).

Papaleo LC9 2006

Revisar as possibilidades 
de recrutamento alveolar 
através da VM (Ventilação 
Mecânica), em pacientes 
com SDRA.

Há controvérsias 
em relação 
aos valores 
da PEEP e a 
melhor estratégia 
ventilatória a ser 
aplicada.

Tratamento 
homeopático 
em um caso 
de pneumonia 
com evolução 
para sindrome 
de desconforto 
respiratorio agudo 
(SDRA).

Farias LCN10 2011

Relatar um caso de 
pneumonia com derrame 
pleural que recebeu 
tratamento homeopático 
individualizado 
coadjuvante.

Melhora 
radiológica, 
extubação após 
48 horas e a alta 
para a enfermaria 
4 dias depois 
do inicio do 
tratamento.

Avaliação da 
mecânica 
pulmonar e 
oxigenação após 
manobras de 
recrutamento 
alveolar.

Silva HC11 2010

Analisar variáveis 
hemodinâmicas, mecânica 
respiratória e oxigenação 
antes e após a realização 
da MRA em pacientes 
com SDRA.

A MRA melhorou 
a oxigenação e a 
Cestde pacientes 
com SDRA.

Ventilação 
Mecânica em 
pacientes com 
Síndrome 
da Angústia 
Respiratória 
Aguda.

Freitas ERFS12 2007

Buscar na literatura os 
efeitos das diferentes 
modalidades de VM 
utilizadas em pacientes 
com SARA.

A técnica de 
ventilação resulta 
na melhora 
de diversos 
parâmetros 
clínicos com 
comprovado 
impacto nas taxas 
de mortalidade.
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Associação das 
manobras de 
recrutamento 
alveolar e 
posição prona 
na síndrome 
do desconforto 
respiratório 
agudo.

Costa DC13 2009

Identificar os possíveis 
benefícios, indicações, 
complicações e cuidados 
na associação da MRA e 
posição prona na SDRA.

É necessária 
maior investigação 
sobre o tema e 
evidências de sua 
aplicação clínica.

A manobra de 
recrutamento 
alveolar em 
crianças 
submetidas 
à ventilação 
mecânica em 
unidade de 
terapia intensiva 
pediátrica.

Neves VC14 2009

Revisar conceitos atuais 
relacionados à MRA: 
indicações, técnicas, 
possíveis benefícios e 
efeitos adversos.

É necessário mais 
estudos com a 
utilização destes 
procedimentos 
a fim de que se 
possa avaliar 
melhor o seu 
impacto sobre 
a morbidade e 
mortalidade em 
pediatria.

Recrutamento 
alveolar em 
pacientes no 
pós-operatório 
imediato de 
cirurgia cardíaca.

Padovani C15 2011

Agrupar e atualizar 
os conhecimentos 
relacionados à utilização 
da MRA no pós-operatório 
imediato de cirurgia 
cardíaca.

O recrutamento 
alveolar é eficaz 
por meio de 
diferentes técnicas 
específicas, porém 
há a necessidade 
de novas 
pesquisas.

Utilização da 
pressão positiva 
expiratória final 
na síndrome 
da angústia 
respiratória aguda.

Souza MM16 2008

Realizar revisão da 
literatura com enfoque na 
atuação fisioterapêutica 
na SARA.

O fisioterapeuta 
deve atentar para 
os parâmetros 
ventilatórios, 
objetivando 
atender as 
necessidades do 
paciente.

4. DISCUSSÕES
O tratamento da síndrome baseia-se principalmente na VM, como modalidade de suporte, 
sendo indicada na maioria dos casos, antes que o paciente desenvolva um estado grave de 
falência respiratória. Seu objetivo é manter as trocas gasosas adequadas, através do recru-
tamento e estabilização alveolar, evitando danos aos alvéolos. A lesão pulmonar provocada 
pela ventilação e o comprometimento hemodinâmico decorrente do aumento das pressões 
intratorácicas podem ser causadas por ajustes inadequados do ventilador2,11.

De acordo com as evidências atuais recomenda-se que o suporte seja no modo controlado 
a pressão, por apresentar maior conforto e trabalho respiratório reduzido, promovendo a 
proteção pulmonar. Quanto ao nível ideal de pressão positiva no final da expiração (PEEP), 
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utilizado na VM, bem como o volume corrente (VC) varia de acordo com o paciente. No 
entanto, relata-se que os efeitos benéficos da PEEP encontram-se entre 8 a 15cmH2O. 
Entretanto, há autores que defendem a ideia de ajustar a PEEP em torno de 20cmH2O e 
diminuindo ao nível mais baixo4,13. 

No que diz respeito ao volume corrente, segundo o III Consenso Brasileiro de Ventilação 
Mecânica3, evita-se valores elevados e preconiza-se volume baixo (≤6mL/Kg do peso ide-
al) com manutenção da pressão de platô (≤30 cmH2O). Entretanto, para Freitas e col.12, 
admite-se VC até 8mL/Kg, visando a “proteção pulmonar”. Com isso, pode ser utilizado 
PaCO2 acima do normal, entre 60mmHg e 100mmHg. Para Presto & Presto8, a hipercapnia 
permissiva deve-se manter num platô em torno de 40-80mmHg3,8,12.

A Manobra de Recrutamento Alveolar (MRA) além de ser indicada para pacientes com 
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), é também utilizada naqueles com hi-
poxemia de moderada a grave. Essa manobra apresenta diferentes métodos de realização, 
são elas: insuflação sustentada com alto nível de pressão positiva contínua nas vias aéreas 
(CPAP); altos níveis de PEEP com pressão inspiratória; posição prona associado ao recru-
tamento; suspiros intermitentes; e inversão da relação Inspiração-Expiração (I:E)14,15.

Na insuflação com altos níveis pressóricos, o paciente deve estar sedado e mantido em 
monitorização contínua. O modo ventilatório aplicado é o espontâneo (PSV), com PEEP 
de 30cmH2O por 30 segundos. Entretanto, Presto & Presto9, defende o uso de valores de 
PEEP a 40 cmH2O por 40 segundos. Souza19 apresenta ensaio clínico em que foi necessário 
pressão positiva no final da expiração de 55cmH2O, para abrir pulmões colapsados8,16.

O método de recrutamento alveolar com altos níveis de PEEP associada à pressão expi-
ratória é necessário que o paciente faça uso de medicação para bloqueio neuromuscular. 
A VM é aplicada com pressão controlada na faixa de 10cmH2O, FiO2 a 100%, Frequência 
Respiratória (FR) de 10 incursões por minuto, relação I:E de 1:1, com aumento gradativo 
de PEEP até 30cmH2O, e manter-se neste nível por dois minutos5.

Estudos observaram que o uso de suspiros intermitentes durante 1 hora, juntamente 
com volumes-correntes produzindo pressão platô de 45cmH2O, promoveram o aumento 
da pressão arterial de oxigênio (PaO2), diminuição da pressão arterial de gás carbônico 
(PaCO2), da elastância do sistema respiratório e do shunt. E em relação à posição prona, 
identificou-se que há melhora da oxigenação arterial em pacientes com SARA, decorrente 
da descompressão e reexpansão alveolar nas regiões dorsais, melhor redistribuição dos lí-
quidos alveolares e mudança de posicionamento da região cardíaca para a parte ventral15,16.

A Inversão da relação I:E é um método em que o tempo inspiratório será maior que o tempo 
expiratório, para que isso ocorra é necessário diminuir a velocidade do fluxo inspiratório, 
por meio da permanência da inspiração por um determinado tempo antes da expiração. E 
em casos de ventilador ciclado a tempo, o tempo inspiratório é aumentado diretamente no 
aparelho. Com isso, acredita-se que essa manobra facilita a melhora das trocas gasosas, 
bem como causa uma hiperinsuflação dinâmica.  Vale ressaltar que só é realizada em pa-
cientes com a monitoração respiratória e hemodinâmica7,8.

Acredita-se que possa ter uma efetividade na sustentação da oxigenação arterial, quando 
há uma combinação entre o uso de breves períodos de CPAP(≈ 40 cmH2O) ou pressões 
inspiratórias elevadas (até 50-60 cmH2O), com a elevação da PEEP ou utilização da posição 
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prona. Já o uso de breves períodos de CPAP elevado parece não serem eficazes na melhora 
da sustentação3.

Estudos atuais mostram um entendimento mais fidedigno da fisiopatologia e do tratamento 
da síndrome, associado aos avanços tecnológicos dos novos ventiladores mecânicos. Isso 
reflete na queda dos índices de morbidade e mortalidade relacionada a SARA.

A aplicação da ventilação mecânica tanto pode servir como tratamento, como também 
pode levar ao agravamento do paciente com SDRA. Assim, é de fundamental importância 
que novas estratégias de VM sejam desenvolvidas, avaliadas e empregadas, como é o caso 
da manobra de recrutamento alveolar.

No estudo em questão, pode-se observar que todos os métodos de aplicação da manobra 
trazem efeitos semelhantes. Entretanto, apesar de existir vários estudos a respeito da téc-
nica, buscando sempre a sua melhoria quanto à aplicação e a maior segurança. Ainda não 
há um protocolo definido, isso vai de acordo com as necessidades do paciente, e a relação 
de riscos e benefícios que podem vim a surgir com a aplicação.

Desta forma, ficou notória a importância dessa manobra para o tratamento desses pacien-
tes. Entretanto, surge a necessidade de mais estudos para tentar definir um único protoco-
lo baseado em evidências clínicas que comprovem os efeitos benéficos do tratamento de 
pacientes com SARA.

5. REFERÊNCIAS
1. Sarmento GJV, Vega JM, Lopes NS. Fisioterapia em UTI. São Paulo: Atheneu Editora; 2010.

2. Horikawa FY. Posição prona na Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Fisioterapia 
Especialidades. 2007;1(1): 23-9.

3. Amato MBP (coord). Ventilação mecânica na Lesão Pulmonar Aguda (LPA)/Síndro-
me do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). In: III Consenso Brasileiro de Ventilação 
Mecânica.J BrasPneumol. 2007;33(Supl2) :S119-S 127.

4. Wilkins RL, Stoller JK, Kacmarek RM. Egan: Fundamentos da terapia respiratória. 9 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier; 2009.

5. Sarmento GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: Rotinas clínicas. 3 ed. rev. e 
ampl. Barueri, SP: Manole; 2010.

6. Souza AP, Buschpigel M, Mathias LAST, Malheiros CA, Alves VLS. Análise dos efeitos da 
manobra de recrutamento alveolar na oxigenação sanguínea durante procedimento bariá-
trico. Rev. Bras. Anestesiol. 2009; 59(2):46-9. 

7. Pereira FC, Simonini F, Pereira M, Silva V, Sanches V, Tavares EC. Protocolos de Recru-
tamento Alveolares em pacientes portadores da Síndrome Angústia Respiratória. ArqCiênc 
Saúde 2005 jan-mar;12(1):32-6.

8. Presto B, Presto LDN. Fisioterapia na UTI. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2009.



20

Ano 5, n° 1, p. 13-20, out.2015/jan.2016 

9. Papaleo LC, Dornellas ACM. Recrutamento alveolar na Síndrome do Desconforto Respi-
ratório Agudo (SDRA) através da Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP) em Ventilação 
Mecânica (VM). Univ. Gama Filho, São Paulo, 2006.

10. Farias LCN, Ferreira RMG, Russi TDS, Neto TB, Kuroda RP. Tratamento homeopático 
em um caso de pneumonia com evolução para sindrome de desconforto respiratorio agudo 
(SDRA). Revista de Homeopatia 2011;74(1/2): 69-77.

11. Silva HC, Furini LP, Carmo PDP, Nasrala MLS. Avaliação da mecânica pulmonar e oxige-
nação após manobras de recrutamento alveolar. FisioNova, art. 08, 2010.

12. Freitas ERFS, Favarão C, Chivalki EP, Pessoa JSF. Ventilação Mecânica em pacientes 
com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. UNOPAR Cient., Cient., Ciênc. Biol. Saúde, 
Londrina, v. 9, n. 1, p. 53-60, out. 2007.

13. Costa DC, Rocha E, Ribeiro TF. Associação das manobras de recrutamento alveolar 
e posição prona na síndrome do desconforto respiratório agudo. RevBras Ter Intensiva. 
2009; 21(2):197-203.

14. Neves VC, Koliski A, Giraldi DJ. A manobra de recrutamento alveolar em crianças sub-
metidas à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva pediátrica. RevBras Ter 
Intensiva. 2009; 21(4):453-460

15. Padovani C, Cavenagh OM. Recrutamento alveolar em pacientes no pós-operatório 
imediato de cirurgia cardíaca. RevBrasCirCardiovasc 2011; 26(1): 116-121.

16. Souza MM de. Utilização da pressão positiva expiratória final na síndrome da angústia 
respiratória aguda. Univ. Veiga Almeida, Rio de Janeiro, 2008.



21

OSTEONECROSE DOS MAXILARES 

ASSOCIADO AO USO DE 

ALENDRONATO ORAL EM PACIENTE SOB 

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE
Everton Freitas Morais • Graduação em Odontologia. Universidade Potiguar. 
E-mail: evertonfreitas2@hotmail.com

Rômulo Augusto de Paiva Macedo • Mestrando em Patologia Oral. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: romulo_apm@hotmail.com

Jadson Alexandre da Silva Lira. • Cirurgião-Dentista. Universidade Potiguar 
E-mail: jadsonalexandre@outlook.com

Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais • Doutora em Ciências da 

Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte E-mail: lourd@unp.br

Envio em: Junho de 2015
Aceite em: Junho de 2016

RESUMO: A osteonecrose é uma consequência da má circulação sanguínea dentro do osso causando a 
morte de células, o resultado é a necrose óssea e consequentemente fraturas e dor no local. O objetivo 
deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a ocorrência da osteonecrose nos 
maxilares em pacientes que faz uso do alendronato oral para tratamento da osteoporose. Utilizamos como 
metodologia a revisão bibliográfica, sendo buscados artigos nas línguas: português, inglês e espanhol, 
estes publicados no período entre janeiro de 2000 e setembro de 2014. As bases de dados eletrônicas 
foram PubMed/Medline, Science Direct, Scielo, como descritores usamos o alendronato, oral bifosfanatos, 
osteoporose e osteonecrose. Dos estudos analisados apenas 5 atenderam os critérios de inclusão. Nos ar-
tigos selecionados, todos os pacientes que faziam uso de alendronato via oral, o tempo médio de uso deste 
medicamento para o aparecimento das lesões foi superior a 3 anos, sendo relacionados a co-morbidades e 
fatores de risco. O sexo feminino foi o mais afetado, sendo a região posterior da mandíbula, a mais acometi-
da pela osteonecrose. O tratamento com alendronato tem sua eficácia e benefícios comprovado, entretanto 
cabe ao cirurgião dentista estar atento aos pacientes que fazem uso deste tipo de terapia para reconhecer 
quando e como intervir minimizando os fatores de risco.

Palavras-Chave: Osteonecrose. Bifosfonato. Alendronato. Osteoporose.

OSTEONECROSIS JAW ASSOCIATED WITH ALENDRONATE FOR 

ORAL USE IN PATIENTS UNDER OSTEOPOROSIS TREATMENT

ABSTRACT : Osteonecrosis is a result of poor blood flow inside the bone causing the death of cells, the 
result is bone fracture and consequently necrosis and pain at the site. The objective of this study was to sys-
tematically review the literature on the occurrence of osteonecrosis of the jaw in patients who make use of 
oral alendronate for osteoporosis treatment. Used as methodology literature review being sought articles in 
languages: Portuguese, English and Spanish, these published between january 2000 and september 2014. 
The electronic databases were PubMed / Medline, Science Direct, SCIELO used as descriptors alendronate, 
oral bifosfanatos, osteoporosis and osteonecrosis. Studies examined only five met the inclusion criteria. 
On selected items, all patients who were taking oral alendronate, the average time of using this medicine 
for the appearance of the lesions was greater than 3 years, and related co-morbidities and risk factors. The 
female was the most affected, with the posterior mandible, the most affected by osteonecrosis. Treatment 
with alendronate has proven its effectiveness and benefits, however it is up to the surgeon to be aware of 
dental patients who use this type of therapy to recognize when and how to intervene minimizing risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO
A osteoporose é uma desordem metabólica do tecido ósseo com perda de massa e redu-
ção da densidade acompanhada por alterações na microarquitetura, maximizando os ris-
cos de fratura1. É a doença metabólica óssea mais prevalente e um importante problema 
de saúde pública. A mesma gera grandes custos anualmente devido à alta incidência de 
fraturas e morbidade.2

Entre os fármacos empregados no tratamento da osteoporose estão os Bifosfonatos (BF), 
que são drogas sintéticas análogas do pirofosfato, um produto normal do metabolismo 
humano, utilizados na terapêutica primária para a prevenção e tratamento da osteoporose 
sendo também usado   para controle de outras doenças ósseas, como a doença de Paget, o 
mieloma múltiplo, hipercalcemia de malignidade, metástases ósseas. São também utiliza-
dos em crianças com osteogênese imperfeita e osteoporose juvenil idiopática ou induzida 
por esteróide.3,4 OS BF quando sofrem algumas modificações estruturais, dão origem a 
diferentes gerações de bifosfonatos com níveis de atividade distintos. A primeira geração 
inclui o etidronato, a segunda compreende os aminobisfosfonatos, como o alendronato e 
o pamidronato e a terceira geração possui uma cadeia cíclica, sendo seus representantes 
o risedronato e o zoledronato. Os bifosfonatos se ligam ao mineral ósseo exposto aos lí-
quidos circundantes, principalmente nos sítios de remodelação, acarretando à redução da 
remodelação óssea induzida por osteoclasto.5   

O alendronato de sódio é um potente inibidor especifico da reabsorção óssea mediada por 
osteoclastos. Inicialmente ele se fixa na matriz óssea. Posteriormente é assimilado pelos 
osteoclastos para, em seguida, inibir sua ação. Por possuir uma boa afinidade com a matriz 
óssea, cerca de 50% da dose absorvida permanece fixa no osso, sendo eliminada lenta-
mente, pois possui uma meia vida por volta de 10 anos.6

Entretanto complicações que aparecem relacionadas ao uso prolongado da medicação têm 
sido descritas na literatura, como a osteonecrose. Estudos clínicos mostraram um número 
significativo de casos de osteonecrose de maxila e mandíbula associados ao uso de bifos-
fonatos, desde 2003. Tais estudos ressaltam que a administração intravenosa apresenta 
uma maior probalidade de causar osteonecrose comparada a administração intra-oral.7,8,9

Segundo alguns autores, este fenômeno ocorre quase que exclusivamente na maxila e na 
mandíbula. Tal ocorrência, pode ser explicado devido os maxilares possuírem um maior su-
primento sanguíneo e um metabolismo ósseo mais acelerado, relacionado às suas ativida-
des fisiológicas tais como a presença de elementos dentários, que exige uma remodelação 
óssea diária envolta do ligamento periodontal acarretando uma maior concentração destas 
drogas nos ossos maxilares. Soma-se a isto, os tratamentos odontológicos invasivos ou 
injurias locais juntamente com à presença de uma mucosa fina recobrindo estes ossos.8,9

Atualmente, ainda não existem protocolos bem estabelecidos de tratamento para esta pa-
tologia. Os mesmos variam entre os conservadores, utilizando-se a antibioticoterapia e 
bochechos com clorexidina 0,12%, à radicais, como a mandibulectomia e maxilectomia.10
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Diante do exposto, nosso objetivo é realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a 
ocorrência da osteonecrose nos maxilares em pacientes que faz uso do alendronato oral 
para tratamento da osteoporose.

2. METODOLOGIA
Uma busca sistemática de artigos em língua inglesa, portuguesa e espanhola publicados 
entre janeiro de 2000 e março de 2014 foi executada nas bases de dados PubMed/Medli-
ne, Science Direct, Scielo. Foram selecionados estudos que tiveram como população-alvo 
paciente fazem uso do alendronato via oral para tratamento da osteoporose, ressaltando a 
ocorrência da osteonecrose dos maxilares associada a tal medicamento.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos incluídos na análise sistemática.

Artigos indentificados na pesquisa de banco de dados :
PubMed n. 2517

Science Direct n. 457
Scielo n. 14

Artigos analisados por 
completo
(n =19 )

Artigos exculidos
(n = 2969)

Estudos Incluidos 
(n =  5 )

Total de artigos
(n = 2988 )

Nas buscas foram utilizados os seguintes termos: Osteonecrose, Alendronato, oral bifos-
fanatos e osteoporose, assim como seus sinônimos e correspondentes nas línguas ingle-
sa e espanhola. Foram utilizados nas bases de dados possíveis os operadores booleanos 
AND, OR, NOT.

Foram incluídos estudos clínicos, controlados, longitudinais ou transversais que avaliaram 
população com osteoporose que utilizava alendronato via oral e sua correlação com os-
teonecrose dos maxilares. Foram excluídos estudos em línguas diferentes das escolhidas 
primariamente, estudos in vitro, estudos em animais, revisão da literatura, relatos de caso, 
estudos que não apresentassem relação com a população-alvo da pesquisa ou não avalias-
sem a relação com osteonecrose por bifosfonatos. 
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Uma primeira etapa de seleção dos trabalhos foi feita a partir da análise dos títulos e dos 
resumos por quatro avaliadores independentes que selecionaram os trabalhos pertinentes 
de acordo com os critérios de inclusão e de exclusão. Posteriormente, todos os estudos 
cujos títulos ou resumos foram julgados pertinentes ao tema foram obtidos na íntegra e 
analisados por completo. Ao final, os artigos analisados e selecionados pelos quatro ava-
liadores após reunião de consenso foram incluídos na sistematização dos dados.

3. RESULTADOS
Após busca sistemática nas bases de dados foram pré-selecionados 19 artigos através da 
análise de títulos e resumos. Durante a análise crítica e completa dos artigos, cinco passaram 
por todos os critérios de inclusão e foram incluídos na revisão sistemática. Dois destes foram 
realizados em países em desenvolvimento11,15 e três em países desenvolvidos.12,13,14 Entre os 
estudos, cinco eram retrospectivos11,12 Os dados podem ser consultados na tabela 1.

Tabela 1. Dados referentes a Metodologia e objetivos dos estudos selecionados nesta revisão sistemática.

Estudo Tipo de Estudo Objetivos Número de 
Pacientes / Sexo

Número de 
Pacientes / Sexo

Yaromet et al. 
2007 (Israel). Retrospectivo

Analisar as 
características 
clínicas, fatores 
predisponentes 
a osteonecrose e 
resultados em 11 
pacientes tratados 
por alendronato 
via oral.

11pacientes, 
(11M/0 H)

Idade média de 69 
anos.

Sedghizadeh  
et al. 2009 
(Canadá).

Retrospectivo

Avaliar a presença 
de osteonecrose 
por uso do 
Alendronato em 
pacientes com 
osteoporose e 
comparar os 
resultados com 
bifosfonatos intra-
venosos.

208 pacientes 
(Todos do sexo 
feminino).

Idade média de 73 
anos.

Chiu et al. 2014 
(Taiwan). Retrospectivo

Avaliar a 
associação entre 
osteonecrose dos 
maxilares e o uso 
de Alendronato 
ou raloxifeno em 
pacientes com 
osteoporose.

7.332 pacientes 
(6.485 M/847 H).

Idade média de 65 
anos.
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Fede et al. 2013 
(Itália). Retrospectivo

Avaliar a presença 
de osteonecrose 
por alendronato 
em pacientes com 
osteoporose em 
diversos centros 
de saúde da Itália.

87 pacientes 
(11M/0 H).

Idade Média 72 
anos.

Lin TC et al. 2014 
(Taiwan). Retrospectivo

Analisar o 
alendronato e 
compará-lo com 
grupos tratados 
com raloxifeno 
ou calcitonina 
na indução da 
osteonecrose.

Grupo 
Alendronato: 
18.030

(14.213 M / 3.817 
H)

Grupo raloxifeno/
calcitonina: 
25615(22.260 M / 
3.355 H.

Idade média de 65 
anos.

O sexo feminino foi o mais frequentemente acometido entre os estudos selecionados. O 
estudo de Lin et al.11 foi o que apresentou a maior amostra, sendo 43.645 participantes, 
dos quais 18.030 faziam uso do alendronato. O estudo de  Yarom et al.12 apresentou menor 
amostra de população, com 11 participantes. A idade média dos participantes era superior 
aos 65 anos.

O tempo de tratamento com alendronato oscilou entre os artigos, no estudo de Lin et al.11 o 
tempo de uso do alendronato foi em torno de 2 anos, já no estudo de Yarom et al.12 a média 
dos participantes eram de 4 anos de uso do medicamento.

Em relação à localização da lesão, a região posterior da mandíbula foi a mais acometida. 
Quanto aos fatores de risco, a exodontia foi o mais apontado. No estudo de Sedghizadeh 
et al.13 todos os casos ocorreram após exodontias. Outros fatores apontados foram trauma 
provocado por dentadura e implante dental. Estes dados e outros previamente citados, 
podem ser consultados com maior detalhe na tabela 2.

Tabela 2. Resultados obtidos pelos estudos selecionados nesta Revisão Sistemática. 

   Estudo Fatores de risco Tempo de Uso do 
Alendronato

Dosagem do 
Alendronato

Yarom et al. 2007      
(Israel).

64% exodontia;

 18%implante dental 
18% trauma devido à 
dentadura. 

36% fumantes.

Média de 4 anos. 70 mg por semana.

Sedghizadeh et al. 
2009 (Canadá)

Todos os casos 
ocorreram após 
exodontia.

Média de 4 anos. 70 mg por semana.



26

Ano 5, n° 1, p. 21-29, out.2015/jan.2016 

Chiu et al. 2014 
(Taiwan)

22% dos casos de 
osteonecrose foram 
antecedidos por 
realização de exodontia.

Não Informado 70 mg por semana.

Fede et al. 2013 (Itália)
O principal fator 
correlacionado foi a 
realização de exodontia.

Não Informado. 70 mg por semana.

Lin TC et al. 2014 
(Taiwan).

Doença Periodontal 
(26,5% A, 23,4% C);

Exodontia (13,9% A, 
13% C).

2 anos Não informado.

Entre os estudos selecionados o tratamento mencionado para a osteonecrose por alen-
dronato oral foi terapêutico e cirúrgico. No estudo de Yarom et al.12 todos os pacientes 
receberam prescrição terapêutica antimicrobiana de longo prazo e 63% passaram por pro-
cedimento cirúrgico, no estudo de Sedghizadeh et al. o tratamento mencionado foi o uso 
da clorexidina e antibioticoterapia. O tratamento e o desfecho final podem ser consultados 
na tabela 3. 

Tabela 3. Fatores de risco, tratamento e tempo de tratamento obtidos pelos estudos selecionados nesta 
Revisão Sistemática.

Estudo Localização da lesão. Tratamento para 
osteonecrose

Tempo de 
Tratamento para 

osteonecrose

Yarom et al. 2007     
(Israel).

73% região posterior da 
mandíbula, 18% região posterior 
da maxila 1 paciente região 
anterior da maxila.

antimicrobianos 
(100%);

Procedimentos 
cirúrgicos (63%).

Medicamentos 
antimicrobianos;

Procedimentos 
cirúrgicos (63%).

Sedghizadeh et 
al. 2009 (Canadá)

Maioria dos casos ocorreram na 
região posterior da mandíbula.

Clorexidina e 
antibioticoterapia.

Clorexidina e 
antibioticoterapia.

Chiu et al. 2014 
(Taiwan)

Entre os que apresentação 
Osteonecrose, o local de maior 
frequência foi na mandíbula.

Não Informado. Não Informado.

Fede et al. 2013 
(Itália)

Mandíbula (61, 70,1%), maxila 
(23, 26,4%) Não Informado. Não Informado.

Lin TC et al. 2014 
(Taiwan). Não informado. Não Informado. Não Informado.

4. DISCUSSÃO
Os estudos selecionados na revisão sistemática avaliaram a incidência da osteonecrose 
associada ao uso do alendronato para tratamento da osteoporose, os mesmos demostra-
ram uma incidência maior em pacientes do sexo feminino e com a media de idade superior 
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a 65 anos,11,12 esse fato deve está associado a maior incidência de osteoporose no sexo 
feminino, o que é atribuido a fatores associados a pós-menopausa. 16,17

Nos estudos selecionados o local de maior incidência de osteonecrose foi a mandíbula, 
sendo a região posterior a mais afetada11,12,13,14,15, o que corrobora  com os relatos de Carter 
et al.7, Greenberg et al.4 e Wyngaert et al.18 A maior incidência na mandíbula está relacio-
nado a seus aspectos anatômicos, já que apresenta alta atividade de remodelação e uma 
menor vascularização comparada ao osso maxilar.13

O tempo médio de uso do alendronato para o surgimento da osteonecrose dos maxilares 
oscilou nos estudos selecionados. Lin et al.11 mostrou que para surgimento da   osteone-
crose, os usuários apresentaram um tempo de uso do alendronato em torno de 2 anos. No 
trabalho de Yarom et al.12 foi constatado uma média de uso do alendronato em torno de 4 
anos de uso do alendronato. Outros estudos científicos relatam que o risco de desenvolvi-
mento de osteonecroese induzida por bifosfonatos de uso oral, como o alendronato, está 
principalmente associado a tratamentos com duração superior a três anos.8,19

O manejo do paciente diagnosticado com osteonecrose dos maxilares associada ao uso de 
bifosfonatos, nos estudos selecionados nesta revisão, variaram de procedimentos cirúrgi-
cos a prescrições de antimicrobianos e analgésicos. Diversos estudos estabelecem que o 
manejo da osteonecrosse associada a bifosfonatos consiste na eliminação da dor  e con-
trole da infecção nos tecidos.  Entre os procedimentos cirúrgicos, como o debridamento 
cirúrgico, estaria indicado em lesões com extensão além do osso alveolar.20,21,22

A suspenção da terapia com alendronato tem resultado em uma melhora da condição cli-
nica.8 Indivíduos com osso necrótico exposto, com dor associada e evidência de infecção 
devem ser submetidos à terapêutica anti-infecciosa para prevenção da infecção secundária 
dos tecidos moles, e osteomielite.8 A terapia com oxigênio hiperbárico também vem sendo 
citada como uma opção no manejo da osteonecrose dos maxilares associada aos bifosfo-
natos. O tempo de tratamento varia de acordo com a resposta do paciente ao tratamento.22

A terapia da osteoporose com alendronato oral, traz inúmeros benefícios aos pacientes, 
como redução na taxa de fraturas. Entretanto seu uso em longo prazo predispõe a riscos 
futuros de desenvolver osteonecrose nos maxilares. Sendo assim, é importante que no 
inicio da terapia com alendronato oral o paciente seja avaliado pelo cirurgião dentista para 
eliminação de possíveis fatores de risco na cavidade oral, atuais e futuro, ao desenvolvi-
mento da osteonecrose maxilar. O cirurgião dentista atuará também na conscientização do 
paciente da importância de uma boa higiene oral e o controle da boa condição oral a longo 
da vida.  Uma atenção especial deve ser tomada com a realização de procedimentos cirúr-
gicos nos maxilares como exodontias e implantes após o inicio da terapia. Deve-se per-
ceber que procedimentos invasivos devem ser evitados, exceto em situações estritamente 
necessária. O tratamento para pacientes com osteonecrose por bifosfonatos é controverso 
e variaram de procedimentos cirúrgicos a prescrições de antimicrobianos e analgésicos. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi descrever sobre as principais causas que podem influenciar a 
obesidade infantil e a importância da intervenção nutricional. Os métodos para a realização deste trabalho 
consistiram em uma revisão de literatura dos últimos quatorze anos, a partir de materiais do catálogo re-
ferencial da Faculdade ESEFAP/UNIESP, e artigos científicos obtidos das bases de pesquisa virtual Scielo, 
Bireme, Biblioteca Virtual da Saúde, Pubmed, e Periódicos Capes. Verificou-se que a obesidade infantil 
desencadeia o desenvolvimento de inúmeras patologias, e que entre as principais causas que podem in-
fluenciar o excesso de peso infantil, estão o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Assim, o 
profissional nutricionista exerce papel fundamental no combate à obesidade infantil por diagnosticar o 
grau de obesidade do paciente pediátrico, traçar a conduta nutricional para a perda de peso e promover a 
reeducação alimentar.

Palavras-chave: Obesidade Infantil. Epidemiologia. Alimentação. Nutricionista.

CHILDHOOD OBESITY: MAIN CAUSES AND THE 

IMPORTANCE OF NUTRITION INTERVENTION

ABSTRACT: The aim of this study was to describe the major causes that can influence childhood obesity 
and the importance of nutritional intervention. Methods for this work consisted in literature review about 
last fourteen years, from the catalog reference materials of the Faculty ESEFAP / UNIESP, and scientific 
articles obtained in virtual research bases SCIELO, BIREME, Virtual Health Library, Pubmed and Periodicos 
Capes. The results showed that childhood obesity triggers the development of numerous pathologies such 
as bone diseases, and that among the main causes that can influence childhood overweight, are sedentary 
and inadequate eating habits. So the professional nutritionist plays a fundamental role in combating chil-
dhood obesity by diagnosing the degree of obesity of pediatric patients, trace the nutritional interventions 
for weight loss and promote nutritional education.

Keywords: Childhood Obesity. Epidemiology. Food. Nutritionist.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho p ossui como panorama a obesidade infantil, patologia definida pelo 
excesso de gordura corporal em crianças, de prevalência crescente a nível mundial, e de 
caráter epidemiológico, considerada atualmente um dos principais problemas de saúde 
pública, acometendo países desenvolvidos e em desenvolvimento1.

Os objetivos do presente estudo foram descrever sobre as principais causas que podem 
influenciar a obesidade infantil e a importância da intervenção nutricional; definir a obesi-
dade infantil e seu diagnóstico; evidenciar a importância da prevenção, através de reco-
mendações nutricionais adequadas e prática de atividade física; e destacar a importância 
nutricionista no combate à obesidade infantil.

Assim, destacam-se os agentes causais da obesidade infantil e a prevenção e o tratamento 
precoce, a fim de evitar possíveis complicações futuras para esta faixa etária.

2. MÉTODOS
Os métodos utilizados consistiram em uma revisão de literatura, a partir de artigos, revistas 
e livros, obtidos do catálogo referencial da Faculdade ESEFAP/UNIESP. Utilizou-se também, 
artigos científicos de revistas eletrônicas, através de sites de busca como Scielo, Bireme, 
Biblioteca Virtual da Saúde, Pubmed, e Periodicos Capes, em língua portuguesa, utilizando-
-se os descritores para recuperação de dados: obesidade infantil, sobrepeso, epidemiolo-
gia, complicações e alimentação.

 O trabalho foi elaborado através de uma pesquisa exploratória e descritiva, reunindo ma-
teriais dos últimos quatorze anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. OBESIDADE INFANTIL

3.1.1. Conceitos 

De acordo com Fisberg2, a obesidade infantil é uma enfermidade que pode desenvolver-
-se desde os primeiros meses até o décimo segundo ano de vida, definida pelo acúmulo 
excessivo de tecido adiposo, de origem multifatorial, cujo desenvolvimento sofre influência 
de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos.

O desenvolvimento da obesidade origina-se de um desequilíbrio energético que ocorre 
quando o número de calorias consumidas é superior ao número de calorias utilizadas para 
a obtenção de energia, ocasionando ganho ponderal3.
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Segundo Mello, Luft e Meyer4, além do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, a 
inatividade física também é um fator determinante, que juntamente com a ingestão exces-
siva de calorias, correspondem de 95 a 98% dos fatores exógenos associados ao ganho 
de peso. E em menor proporção, os autores consideram distúrbios pré-existentes como 
fatores endógenos (5%) para o desencadeamento da obesidade.

A obesidade está inserida no grupo das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (DANTs), 
caracterizado por doenças com história natural prolongada, múltiplos fatores de risco, es-
pecificidade de causa desconhecida, com curso clínico em geral lento, prolongado e per-
manente, manifestações clínicas com períodos de remissão e exacerbação, lesões celula-
res irreversíveis e evolução para diferentes graus de incapacidade podendo levar ao óbito5.

3.1.2. Diagnóstico

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é utilizado para o diagnóstico da obesidade no adulto, 
mas o seu uso em crianças e adolescentes é inadequado, sendo necessária a utilização de 
outros meios6.

Segundo a Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), os índices nutricionais adequados 
para a faixa etária pediátrica recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e adotados pelo Ministério da Saúde de 0 a 36 meses e de 2 a 10 anos, que abrangem: 
peso por idade (P/I) – que expressa a massa corporal para a idade cronológica, de grande 
utilidade para o acompanhamento do crescimento infantil; altura por idade (A/I): aponta o 
crescimento linear da criança, considerado o indicador mais sensível para aferir a qualida-
de de vida; peso por altura (P/A) mostra a  harmonia entre as dimensões de massa corporal 
e altura, sendo sensível para o diagnóstico de excesso de peso, porém, faz-se necessário 
medidas complementares para o diagnóstico preciso de sobrepeso e obesidade7.

Para o diagnóstico de obesidade em crianças a OMS indica a utilização das curvas ameri-
canas de IMC do National Center for Health Statistics (NCHS), específicas para cada sexo. 
Assim, a partir do ano de 2009 a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição 
(CGPAN) do Ministério da Saúde do Brasil adotou tais curvas (GRÁFICOS 1 a 4), que in-
cluem o IMC desde o lactente até os 19 anos de idade, considerando sobrepeso percentil ≥ 
85 e < 97, obesidade percentil ≥ 97 e < 99,9, e obesidade grave percentil ≥ 99,9, apresen-
tados na Tabela 18.
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Gráfi co 1. Comprimento/estatura por idade para meninas: do nascimento aos 5 anos (percentis)

Fonte: WHO9
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Gráfi co 2. Comprimento/estatura por idade para meninos: do nascimento aos 5 anos (percentis)

Fonte: WHO9.
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Gráfi co 3. IMC por idade para meninas: dos 5 aos 19 anos.

Fonte: WHO9.
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Gráfi co 4. IMC por idade para meninos: dos 5 aos 19 anos.

Fonte: WHO9.
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Tabela 1.  Valores de referência para diagnóstico do estado nutricional utilizando as curvas de IMC para 
idade

PERCENTIL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

< Percentil 0,1 Magreza acentuada

≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3 Magreza

≥ Percentil 3 e < Percentil 85

≥ Percentil 85 e < Percentil 97

Eutrofia

Sobrepeso

≥ Percentil 97 e < Percentil 99,9 Obesidade

≥ Percentil 99,9 Obesidade Grave

Fonte: ABESO8.

3.1.3. Fatores de Risco e Complicações Associados à Obesidade Infantil

O sedentarismo vem sendo fortemente relacionado ao excesso de peso e ao aumento das 
taxas de mortalidade por todas as causas, devido aos hábitos inadequados como redução 
do número de refeições e a não realização do café da manhã10.

De acordo com Dias e Campos,11 entre os fatores associados à dieta que mais contribuem 
para o aumento das taxas de sobrepeso e obesidade infantil entre os brasileiros estão a 
alimentação fora do lar, o aumento da oferta de refeições rápidas e o consumo de alimentos 
processados e industrializados.

O desmame precoce e o crescente número de crianças que não receberam o aleitamento 
materno vem sendo associados à obesidade, pois, segundo estudo de Minossi et al.,11 
foi detectada uma prevalência de obesidade de 4,5% em crianças que nunca haviam sido 
amamentadas e de 2,8% naquelas que não receberam o aleitamento exclusivo até os seis 
meses de vida, levantando-se a hipótese de que o aleitamento materno possui efeito pro-
tetor contra a obesidade.

O IMC materno também vem sendo relacionado à obesidade infantil, pois quanto mais 
elevado o IMC da mãe, maior a chance da criança apresentar excesso de peso12.

Entre as complicações decorrentes da obesidade na fase pediátrica estão: problemas arti-
culares; cutâneos; gastrintestinais; de crescimento; respiratórios; e psicossociais, envol-
vendo sofrimento psicológico decorrente do preconceito social e discriminação devido ao 
comportamento alimentar 14.

Segundo Dias e Campos,10 as doenças endócrino metabólicas são as mais associadas à 
obesidade infantil como o diabetes melittus tipo 2, em que cerca de 90% de seus casos 
estão associados ao excesso de peso.

Neste contexto encontram-se também as doenças cardiovasculares, que representam a 
principal causa de mortalidade da população brasileira, onde a elevação da pressão arterial 
está relacionada à duração da obesidade, ou seja, o risco de desenvolver hipertensão torna-
-se maior conforme a permanência no estado de obesidade15. E na infância, este risco é pre-
ocupante, visto que, de acordo com Rech et al.16 há uma considerável relação entre excesso 
de peso, níveis elevados de pressão arterial, perfil lipídico e depósito de gordura corporal.
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3.1.4. Infl uências na Obesidade Infantil

A obesidade infantil está relacionada com a inatividade física, presença de televisão, com-
putador e videogame nas residências, e má alimentação resultante de dietas com baixo 
consumo de verduras e frutas17.

Os comerciais de TV exercem elevada influência no comportamento alimentar de crianças 
e, em sua maioria, anunciam alimentos com elevados índices de gorduras, óleos, açúcar e 
sal, extremamente contrários às recomendações de uma dieta saudável e balanceada para 
a criança18. Nesse sentido, as entidades governamentais em todo o mundo procuram con-
trolar as propagandas de alimentos, principalmente aquelas destinadas ao público infan-
til19. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu a resolução 
24/2010 que dispõe sobre os requisitos mínimos para propagandas de alimentos, com 
o objetivo de impedir práticas excessivas que levem o público, principalmente o infantil, 
a padrões de consumo incompatíveis a uma alimentação adequada. Assim, a resolução 
restringe os comerciais de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, 
de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional20.

3.1.5. Prevenção

Para a prevenção da obesidade infantil, vários aspectos devem ser considerados, como: 
os diferentes contextos sociais, culturais, escolares, regionais, alimentares e a prática de 
atividade física21.

De acordo com os níveis de prevenção, a prevenção primordial ou primária, encontra-se 
entre as mais efetivas, com o objetivo de evitar que as crianças desenvolvam o sobrepeso, 
devendo ser iniciada antes da idade escolar e mantida durante a infância e a adolescência, 
já a prevenção secundária se propõe a impedir as complicações decorrentes da obesidade 
e reduzir a co-morbidade entre crianças obesas4.

Nos últimos anos, o governo brasileiro tem elaborado políticas de promoção à saúde dire-
cionadas a população infantil, como: o Programa Saúde na Escola, o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, a Regulamentação dos Alimentos Comercializados nas Cantinas 
Escolares, o Projeto Escola Saudável, a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, 
os Dez Passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas e a Regulamentação 
de Propaganda e Publicidade de Alimentos, no intuito de corrigir os hábitos alimentares 
não saudáveis e  evitar o comprometimento da saúde na infância e na vida adulta19.

3.1.6. Tratamentos

A obesidade infantil possui diversos tratamentos e a escolha do tratamento deve se basear 
na gravidade do problema e na presença de complicações associadas. O principal objetivo 
da perda de peso é reduzir ou adequar a quantidade de gordura corporal para diminuir o 
risco de complicações futuras4 .

A reeducação alimentar a partir da adoção de uma alimentação saudável, voltada para a 
adequação da quantidade de calorias, as preferências alimentares, o aspecto financeiro e 
o estilo de vida, juntamente com a atividade física são aspectos importantes para o trata-
mento da obesidade infantil 22.
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A perda de peso melhora o perfil lipídico e diminui o risco de doenças cardiovasculares, 
sendo que a ingestão alimentar da criança está diretamente relacionada à dos pais. O trata-
mento dietético deve ser iniciado após os dois anos de idade, e em caso de dislipidemias, 
devem-se priorizar as necessidades energéticas e vitamínicas próprias à idade4.

3.2. ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA

3.2.1. Recomendações Nutricionais

Uma boa alimentação requer displina na ingestão alimentar que consiste em fixar o horário 
das refeições para melhor funcionamento do organismo; fracionar a alimentação 5 ou 6 
vezes ao dia; evitar alimentos calóricos como fast-food, refrigerantes, salgadinhos de pa-
cote, biscoitos recheados, doces e sorvetes; e consumir mais vegetais, hortaliças, frutas, 
além da ingestão hídrica 23.

As recomendações nutricionais são como metas para o estabelecimento de hábitos alimen-
tares saudáveis, que propiciem todos os nutrientes necéssarios ao crescimento e desen-
volvimento da criança de acordo com a idade6.

A pirâmide alimentar é um guia geral para uma população acima de dois anos de idade, que 
demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável24.

No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou um guia para profissionais de saúde perten-
centes à atenção básica, sobre os dez passos para uma alimentação saudável, específico 
para crianças menores de dois anos. Essas orientações abordam desde a importância do 
aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida do bebê, introdução 
gradual de outros alimentos como frutas, cereais, tubérculos, carnes e leguminosas, atra-
vés de papas, até a transição completa para a alimentação da família após os 12 meses de 
vida da criança. Assim, entre as abordagens, destaca-se também, a redução do consumo 
de açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinho e outras guloseimas, e 
a moderação do uso do sal desde os primeiros anos de vida25.

3.2.2. Atividade Física

A inatividade física, o aumento do consumo de alimentos energéticos e a influência de co-
merciais de produtos alimentícios altamente calóricos, apresentam fatores determinantes 
para o desenvolvimento da obesidade6.

“Um estilo de vida sedentário é o comportamento decisivo e mais importante na relação 
entre o excesso de peso e a mortalidade. Uma vida sedentária, por si só, aumenta as taxas 
de mortalidade por todas as causas”10.

De acordo com Viunisk26 a atividade física é parte essencial integrante do programa de 
perda peso e deve tornar-se permanente para um estilo de vida saudável. Os benefícios da 
atividade física podem incluir: queima de calorias, perda de peso, manutenção da tonifi-
cação dos músculos, aumento da taxa do metabolismo, melhoria na circulação e funções 
cardíacas e pulmonares, aumento do autocontrole, redução do estresse e depressão, au-
mento da habilidade de concentração, melhoria na aparência, melhoria na qualidade de 
sono, entre outros.
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Em contrapartida, a inatividade física é um fator preocupante para o desenvolvimento da 
obesidade, pois o gasto energético durante a atividade física pode representar entre 15% e 
50% do gasto total, dependendo da quantidade de atividade física desenvolvida e da massa 
corporal do indivíduo10. Assim, o exercício físico mais indicado para crianças é aquele que 
pode ser feito diariamente adequando-se a esta faixa etária, onde as atividades não devem ser 
de modo punitivo e nem competitivo, e o hábito da atividade física deve ser seguindo durante 
toda a vida, pois o exercício físico regular pode prolongar a vida e torna-la mais saudável27.

3.3. A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA 

NO COMBATE À OBESIDADE INFANTIL

O nutricionista exerce papel fundamental no combate à obesidade infantil, visto que, du-
rante o atendimento clínico é possível identificar o padrão alimentar do paciente, doenças 
associadas a distúrbios nutricionais, alergias alimentares, possíveis carências nutricionais, 
estando este profissional apto a corrigi-las e auxiliar no tratamento de crianças obesas28.

A consulta de nutrição pediátrica consiste em três fases, a primeira fase é de caráter ex-
ploratório, incluindo avaliação antropométrica e anamnese alimentar, coletas clínicas e nu-
tricionais, exame físico, exames bioquímicos e dados complementares para determinar o 
diagnostico nutricional, a segunda fase envolve a impressão diagnosticada e a terceira a 
conduta nutricional29. Compete ao nutricionista a realização do inquérito alimentar, obtendo 
o maior número de informações possíveis sobre a alimentação do paciente, onde a escolha 
do inquérito alimentar depende de cada paciente, podendo ser escolhido entre recordatório 
de 24 horas, história dietética, o registro de três dias, ou o de frequência semi-quantitativo6.

Devido aos conhecimentos adquiridos durante sua formação, o nutricionista, dentro de 
suas atribuições, trabalha em prol da alimentação saudável, através da prescrição dietote-
rápica, técnica dietética, práticas educativas, considerado também, parte integrante de uma 
equipe multiprofissional envolvida na atenção à saúde dos indivíduos5.

O programa alimentar direcionado para a criança obesa varia conforme sexo, peso, idade, 
altura e necessidades individuais, em média, a maioria necessita de, pelo menos, um nú-
mero mínimo de porções dentro das variações recomendadas30.

A conduta alimentar do profissional nutricionista deve permitir não só apenas aspectos nutri-
cionais, mas também informar aspectos microbiológicos e hábitos alimentares saudáveis29.

Desta maneira, a alimentação é um aspecto de relevada importância, assim como a atuação 
do profissional nutricionista direcionada para este grupo populacional, visto que, a quali-
dade de vida é dependente da alimentação correta juntamente com a prática de atividade 
física para garantir um bom estado de saúde28.

A pesquisa realizada neste trabalho possibilitou evidenciar que a obesidade infantil se tor-
nou uma das doenças pediátricas mais comuns em todo o mundo, considerada um grave 
problema de saúde pública no Brasil, onde os índices de desnutrição estão se reduzindo e 
a obesidade atingindo proporções epidêmicas em todas as classes sociais.

Verificou-se que uma criança obesa possui maior probabilidade de vir a desenvolver en-
fermidades na sua vida futura, e que, desde a fase infantil, o excesso de peso possibilita o 
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desenvolvimento de inúmeras patologias como doenças ósseas, gastrintestinais, respira-
tórias, cardiovasculares e endócrino-metabólicas.

Constatou-se que entre as principais causas que podem influenciar a obesidade infantil es-
tão o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, e nesse contexto, políticas públicas 
e programas de promoção da saúde, visando hábitos alimentares saudáveis e práticas de 
atividades físicas regulares, são necessárias para combater essa realidade.

Neste sentido, concluiu-se que o nutricionista exerce papel fundamental no combate à 
obesidade infantil por promover e desenvolver a educação nutricional, e que através de 
seu atendimento clínico, é possível identificar o grau de obesidade do paciente pediátrico, 
traçar o plano alimentar de acordo com as necessidades nutricionais, e promover a reedu-
cação alimentar. 
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RESUMO: Um adequado preparo físico e uma alimentação saudável e equilibrada proporcionam ao atleta 
um bom condicionamento físico e desempenho nos treinamentos e competições, consequentemente, pre-
venindo doenças crônicas degenerativas. O presente estudo teve como objetivo delinear o perfil físico e 
nutricional de um nadador atleta, com necessidades especiais, em treinos específicos com a utilização de 
diversos métodos. Assim, foram efetivadas avaliações por meio de parâmetros antropométricos, bioquí-
micos e físicos, validados por diversos órgãos de saúde, com o intuito de comparar, diagnosticar e discutir 
o estado nutricional e a composição corporal, além da estimativa das necessidades nutricionais. Em face 
dos resultados, observou-se que o atleta em foco, de acordo com os dados da composição corporal, se 
apresenta ideal, uma vez que os paratletas têm limitações físicas, passíveis de alterações na composição 
corporal e nas necessidades energéticas e nutricionais. As comparações dos diferentes resultados, com 
base nos métodos para avaliar e estimar necessidade calórica, apresentadas neste estudo, constituem indi-
cativos das necessidades de instrumentos práticos, que se aproximem do indivíduo avaliado, considerando 
que o objetivo almejado consiste na adequação das necessidades nutricionais específicas ao treinamento, 
visando a melhoria do desempenho e do condicionamento físico do atleta.

Palavras-chave: Desempenho atlético. Rendimento. Deficiências físicas. Deficiências nutricionais.

PHYSICAL ASSESSMENT AND NUTRITION IN 

TRAINING OF A SPECIAL SWIMMER

ABSTRACT: a proper fitness and a healthy and balanced diet provides the athlete with good physical condi-
tioning and performance in training and competition, thus preventing chronic degenerative diseases. This 
study aimed to outline the physical and nutritional profile of an athlete swimmer with special needs in spe-
cific training with the use of various methods. So we were effected reviews by anthropometric, biochemical 
and physical parameters validated by various health agencies, in order to compare, diagnose and discuss 
the nutritional status and body composition in addition to the estimation of nutritional requirements. From 
the results, it was observed that the athlete in focus, according to the data of the body composition, pre-
sents ideal, since the disabled athletes have physical limitations, subject to changes in body composition 
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and energy and nutrient requirements. Comparisons of different results, based on the methods to evaluate 
and estimate caloric need, presented in this study are indicative of practical tools needs to approach the 
individual evaluated, considering that the desired objective is to fit the specific nutritional needs for training 
in order to improve performance and physical conditioning of the athlete.

Keywords: Athletic Performance. Yield. Physical Disabilities. Nutritional Deficiencies.

1. INTRODUÇÃO
A importância da atividade física, da alimentação saudável e da qualidade de vida são temas 
exaustivamente discutidos atualmente1-4.

Os alimentos fornecem carboidratos, proteínas, gorduras, minerais, vitaminas, fibras, 
compostos bioativos e água, extremamente necessários à vida, para que sistemas e fun-
ções vitais possam acontecer. Cada nutriente desempenha um papel específico no corpo 
e se qualquer um deles estiver deficiente ou ausente, uma função, considerada essencial, 
certamente, não ocorrerá adequadamente. É necessário, pois, o equilíbrio entre o consu-
mo de alimentos que fornecem combustíveis para o corpo (carboidratos e lipídeos), que 
fornecem substratos para construção e reparo de tecidos (proteínas), ainda, e aqueles que 
regulam todas essas reações (vitaminas e sais minerais)1.

O que um atleta consome e bebe, sem dúvidas, pode influenciar a saúde, a composição 
corporal, a disponibilidade dos substratos durante o exercício físico, a recuperação pós-
-exercício e, ainda corrigir fatores, capazes de causar um déficit no seu desempenho. 

Em um estudo realizado, Panza et al.² afirmam que o esporte, pelo fato de estimular o atle-
ta a alcançar o seu limite, nem sempre representa sinônimo de equilíbrio no organismo. 
As alterações fisiológicas e os desgastes nutricionais gerados pelo esforço físico podem 
conduzir o atleta ao limiar da saúde e da doença, se não houver a compensação adequada 
desses eventos. Entretanto, a magnitude das respostas ao exercício parece estar associada 
à interação de diferentes fatores, tais como: o tipo de estímulo, a duração e intensidade do 
esforço, o grau de treinamento, especialmente, o estado nutricional do indivíduo³.

Nesse sentido, a nutrição esportiva tem alcançado grande repercussão nas últimas três 
décadas, atraindo o interesse de nutricionistas, de fisiologistas, de técnicos, de atletas 
e de diversos profissionais que lidam com o esporte e com o rendimento esportivo. O 
aumento do desempenho pelas modificações na dieta individualizada tem sido alvo de 
interesse dos atletas.

O atleta, inclusive aquele com necessidades especiais, que deseja aprimorar seu desempe-
nho, precisa adotar um comportamento alimentar adequado ao seu esforço, em termos de 
quantidade e qualidade. Dessa forma, a nutrição apropriada pode aperfeiçoar os depósitos 
de energia, reduzir a fadiga e o tempo de recuperação, reduzir lesões e/ou repará-las mais 
rapidamente e ainda manter a saúde geral do atleta4.

Em termos nutricionais, comparando o atleta com necessidades especiais com os atletas 
sem necessidades especiais, constata-se que os primeiros têm menos preocupação com 
os hábitos alimentares. Tal fato deve-se justamente as inúmeras complicações cotidianas 
pelas quais passa esse atleta, tais como: questões socioeconômicas; dificuldade de acesso 
à educação, más condições de transporte, falta de patrocínio e pouca divulgação na mídia5.
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É senso comum que a prática de atividades físicas favorece uma melhor qualidade de vida 
uma vez que proporciona o bem-estar físico, além de promover vários outros benefícios. 
Para as pessoas com necessidades especiais, isso não é diferente. Dr. Ludwig Guttmann, 
neurologista e neurocirurgião alemão, acreditava que o esporte possuía a fórmula para 
motivar e diminuir o tédio da vida desocupada daquele indivíduo com necessidades es-
peciais, mas acabou descobrindo muito mais, fazendo com que o mundo se organizasse, 
mostrando que todas as pessoas com algum tipo de limitação podem praticar atividade 
física e esportiva.6

Outros fatores, somados a uma alimentação nutricionalmente adequada, influenciam e 
são importantes na melhoria do rendimento esportivo, tais como: genética, idade, sexo, 
peso, altura, estado nutricional, aptidão física, tipo e intensidade de treinamento. Entretan-
to, para o atleta com necessidades especiais outras questões devem ser consideradas, e 
estão relacionadas à limitação e à atividade física praticada. Dessa forma, mesmo diante do 
constante e intenso desenvolvimento tecnológico, os avanços têm sido insulficientes para 
proporcionar aos atletas com condições físicas limitadas a prática das suas habilidades em 
níveis mais intensos e, consequentemente, desfiadores7.

Para a avaliação da composição corporal, existem vários métodos que já são utilizados 
para determinar diversos aspectos corporais. De posse da avaliação, é possível predizer 
as necessidades nutricionais e estabelecer um plano alimentar adequado para atendê-las 
levando em consideração o esforço físico.

A avaliação da composição corporal pode ocorrer por meio de métodos convencionais e 
não-convencionais. Os métodos convencionais incluem dados diretos e subjetivos, rela-
cionados à história clínica do indivíduo avaliado, e também dados objetivos, obtidos por 
aferições e avaliações físicas, tais como: peso, altura, combinações de altura e peso, me-
didas de pregas cutâneas, circunferências, comprimento de segmentos, largura óssea, 
(compleição: constituição física do indivíduo); além de avaliações baseadas em parâme-
tros bioquímicos, como:  hematócrito, hemoglobina, linfócitos totais, proteínas séricas 
(albumina, pré-albumina, transferrina), índice creatinina-altura, colesterol sérico, balanço 
nitrogenado, visando identificar as deficiências nutricionais específicas8.

Já os métodos não convencionais estão relacionados indiretamente com os conhecimen-
tos sobre composição corporal. Baxter, Waitzberg e Peres8, objetivando organizar os diver-
sos métodos para esse tipo de avaliação, resolveram agrupa-los de acordo com as formas 
de avaliação em cinco níveis: atômico; molecular; celular; sistema tecidual e todo o corpo.  
Assim, os métodos não-convencionais têm sido intensamente utilizados em pesquisas que 
envolvem avaliações das funções musculares, por estimarem de forma mais apropriada os 
diversos componentes corporais, especialmente a água corporal e as massas óssea, magra 
e gorda, apresentando resultados promissores. Entre os métodos comumente utilizados 
estão: a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), que analisa diretamente as 
diferentes densidades dos compartimentos corporais; a hidrodensitometria, que pesa o 
indivíduo embaixo d’água; a diluição isotópica com óxido de deutério (D2O),  que mede a 
água corporal total; a análise da ativação de nêutrons in vivo, que mede átomos separados 
em diferentes compartimentos teciduais; a ressonância magnética, que analisa imagens de 
alta resolução; os métodos de imunidade celular, por meio de testes de hipersensibilidade 
cutânea retardada; a bioimpedância elétrica (BIA), que  mede a distribuição de água corpo-
ral total e de eletrólitos, além de diversos outros8.
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Após a avaliação, deve-se pensar no esporte do atleta e o que ele realmente, vai neces-
sitar. A natação se inclui entre as modalidades esportivas mais difundidas e populares 
do mundo. Ela compreende seis variações ou agrupamentos de provas: nado livre, peito, 
costa, borboleta, medley e revezamento, sendo o segundo desporto depois do atletismo 
em números de medalhas disputadas9. No entanto, os nadadores paralímpicos demons-
tram algumas peculiaridades relacionadas às necessidades especiais, decorrentes de uma 
determinada limitação física, bem como em função da modalidade esportiva praticada. Tais 
aspectos não podem ser negligenciados, sobretudo, pela importância atribuída à promoção 
da saúde e bem-estar físico e mental5.

O êxito na vida e o reconhecimento no esporte paraolímpico, atualmente, considerado de 
alto nível demandam do atleta com necessidades especiais um esforço que envolve impul-
so extra no trabalho e nos treinamentos, além de sacrifícios e principalmente estímulos e 
ensejos. Isso contribui, evidentemente, para a sua reabilitação no sentido mais amplo10.

Nesse sentido, a finalidade da avaliação física e nutricional, para atletas, é identificar algum 
risco nutricional ou inadequação física para, com esse diagnóstico, promover um suporte 
físico e nutricional adequado, tendo em vista um melhor rendimento físico durante os 
treinos e competições. Isso não deve constituir uma preocupação apenas dos comitês es-
portivos, mas também das escolas que oferecem educação física. Essas escolas deveriam 
também oportunizar orientações nutricionais por profissionais nutricionistas, entretanto 
não têm se preocupado com esses aspectos¹¹.

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar o estado físico e nutricional em um atleta 
paralímpico, para comparar métodos avaliativos, e discutir as especificidades decorrentes 
da limitação física, a partir de um estudo de caso, enfatizando a importância do acompa-
nhamento individualizado no qual cada indivíduo acompanhado, em função de suas parti-
cularidades, seja sempre um novo estudo de caso.

2. MÉTODOS
A pesquisa, de natureza qualitativa, caracterizada um estudo de caso, foi desenvolvida 
com um atleta com necessidades especiais, nadador paralímpico durante um período de 
seis meses no ano de 2008. O trabalho teve aprovação do Comitê de Ética da Universidade 
Potiguar (protocolo: 199/2008).

A avaliação física e nutricional se deu no laboratório de avaliação nutricional da Univer-
sidade Potiguar, localizado em Natal/RN. O atleta com limitação física, alvo do estudo, 
não apresentava amputação, mas, por ser cadeirante devido à lesão incompleta em níveis 
baixos da coluna vertebral, resultando em paraplegia, necessitou de uma avaliação antro-
pométrica específica. Para tanto, diversas medidas antropométricas foram aferidas num 
período de treinos intensos (seis horas por dia), específicos para os dias que antecederam 
a competição (Jogos Paralímpico de Pequim - 2008).

Para a avaliação somatotipológica12, importante para identificar o tipo físico, foram utiliza-
das medidas antropométricas e uma somatocarta para coleta dos dados de determinação 
do primeiro componente (endomorfia) e do segundo componente (mesomorfia), relativos 
ao genótipo do indivíduo. Sabe-se que a classificação somatotipológica, baseada na inte-
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ração desses três componentes primários, caracteriza o indivíduo de acordo com os seus 
genótipos12. A endomorfia, caracteriza pessoas com grande arredondamento das curvas 
corporais; a mesomorfia, refere-se a indivíduos com grande relevo muscular; e a ecto-
morfia, classifica indivíduos que apresentam linearidade corporal12. Na antropometria, foi 
seguida a metodologia de Carnaval13, e aferido peso com balança digital da marca Welmy, 
por se tratar de um atleta com necessidades especiais, o que o impedia de permanecer de 
pé (paraplegia). O indivíduo em estudo foi pesado sentado com as pernas cruzadas sob 
a plataforma, e sua estatura foi verificada utilizando fita métrica da marca Sanny, a partir 
do comprimento da perna, aplicando-se a fórmula específica para sexo e idade, segundo 
Chumlea et al.14. Os perímetros (Braço Forçado e Panturrilha) foram aferidos também com 
fita métrica da marca Sanny, os diâmetros – Bi Epicôndilo Úmeral, Bi Côndilo Femural, 
Biestilóide Rádio-Cubital (Punho), abdômen e torácico transverso – foram aferidos por um 
paquímetro de aço carbono 150 mm da marca Kingtools. As dobras cutâneas peitoral, tri-
cipital, supra-espinhal, subescapular, supra-ilíaca, axilar média, abdominal, panturrilha me-
dial, bicipital foram aferidas com adipômetro científico da marca Sanny, e todas as medidas 
foram realizadas três vezes consecutivas para cálculo da média. Os dados antropométricos 
também serviram para predizer o Índice de Massa Corpórea ([IMC = Peso (kg) / Altura 
(m2)], sendo utilizados os pontos de corte propostos pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde) para a avaliação, além de determinar a composição corporal por meio do somatório 
das dobras cutâneas, segundo o protocolo de 3 dobras, pela equação de Guedes15; Proto-
colo de 5 e 7 dobras de Pollock; Hines; Nichols16, Protocolo de Bulbulian et al.17, e Protocolo 
de 4 dobras cutâneas de Faulkner18, e também por meio da BIA, modelo 310 e v 8.0.

Neste estudo para o cálculo do Gasto Energético Total (GET) em Kilocaloria (Kcal), foi utili-
zado o método da NEE- Necessidade Estimada de Energia proposta pela Dietary Reference 
Intakes (DRIs)19 e ainda o método de Harris-Benedict20, o método de Cunninghan21 e o mé-
todo da Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organização Mundial de 
Saúde (FAO/OMS)22, definindo-se primeiro a Taxa de Metabolismo Basal (TMB) ou Gasto 
Energético Basal (GEB), e aplicando-se o nível de atividade física 2,10, baseado nas ativida-
des descritas pelo atleta estudado, classificada no limite superior como atividade intensa22.

A avaliação bioquímica foi efetivada no laboratório de análises clínicas e toxicológicas da 
Universidade Potiguar em Natal/RN. Foram realizados hemograma completo, com dosa-
gens de ferro e ferritina, creatinina, albumina e proteínas totais, glicemia, cálcio, também 
exames relacionados ao perfil lipídico [colesterol total, lipoproteínas de alta densidade 
(HDLc), lipoproteínas de baixa densidade (LDLc) e triglicerídeos] e exames da atividade 
das enzimas transaminases, além de creatino fosfoquinase. Todas as coletas de amostras 
foram feitas por técnicos do laboratório citado acima, no período matutino, com o atleta 
em jejum. Amostras de sangue venoso (10ml) foram coletadas para análise. Procedeu-se, 
ainda, à análise de sódio, fósforo e potássio para determinação do equilíbrio eletrolítico.

Os dados foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva no Microsoft 
Excel, versão XP.
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3. RESULTADOS 
Neste estudo, foi avaliado um nadador atleta com necessidades especiais. Com relação 
aos dois métodos citados, o IMC ou a avaliação somatotipológica, pôde-se observar que 
o primeiro classificou o atleta como eutrófico, enquanto o somatotipológico, traçado para 
classificar o tipo corporal ou físico, mostrou que o atleta é mesomórfico, acompanhado 
das características morfológicas relacionadas a endomorfia e a ectomorfia. Desse modo, 
o atleta em questão é endomesomorfo, pois a mesomorfia é dominante e a endomorfia é 
maior que a ectomorfia. Vale ressaltar que, para a equação de predição da densidade, foi 
utilizada a fórmula de Bulbulian et al.17 para paraplégicos.

No intuito de proceder a uma avaliação mais ampla e criteriosa foi feita uma comparação 
entre alguns métodos de predição da composição corporal, por meio de equações desen-
volvidas por vários pesquisadores, os quais foram citados na metodologia, calculadas com 
bases nas circunferências e dobras cutâneas aferidas no atleta, os resultados de massa 
gorda variaram de 15% a 21%. Ainda foi utilizada, nesta pesquisa, a impedância bioelétri-
ca, a qual revelou um percentual de massa gorda de 17%, percentual alto de acordo com 
Pollock, Hines e Nichols16. A BIA é um dos métodos mais utilizados para avaliação da com-
posição corporal e para determinação do estado de hidratação. Foi revelado, nesse atleta, 
um percentual total de água de 70,6%, o que demonstra um bom estado de hidratação. 

De acordo com o laboratório de análises clínicas e toxicológicas da Universidade Potiguar 
(Tabela 01), os valores obtidos com base nas análises laboratoriais revelaram-se normais 
para a maioria dos exames, estando abaixo do recomendado o HDL-c, com valor obtido de 
35 mg/dL, e em faixas limítrofes máximas o LDL-c. A análise do colesterol total e dos trigli-
cerídeos revelou valores respectivamente de 151 mg/dL, 153 mg/dL e 217 mg/dL. Importa, 
ainda, ressaltar os níveis baixos de creatinina e altos de creatinoquinase (CK) - 0,6 mL/dL 
e 268 U/L respectivamente. 

Tabela 01- Exames laboratoriais realizados em um atleta nadador com necessidades especiais no 
laboratório de análises clínicas e toxicológicas da Universidade Potiguar em Natal/RN, 2008.

Tipo Valor de       
Referência Data   Valor          

obtido Classifi cação*

Glicemia (mg/dL) 75-99 05/07/08 92 Normal

Cálcio (mg/dL) 8,4-10,2 05/07/08 9,7 Normal

LDL-c (mg/dL) 130-159 05/07/08 151 Limítrofe

HDL-c (mg/dL) >= 40 05/07/08 35 Baixo

TG (mg/dL) 150-199 05/07/08 153 Limítrofe

Colesterol total (mg/dL) 200-239 05/07/08 217 Limítrofe

Uréia (mg/dL) 10-50 05/07/08 33 Normal

Creatinina (mg/dL) 0,7-1,3 05/07/08 0,6 Baixo

Hemácia (milhões/mL) 4,3-5,7 05/07/08 5,01 Normal

Hemoglobina (g/dL) 13,5-17,5 05/07/08 16,3 Normal

Hematócrito (%) 39-50 05/07/08 47,9 Normal
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Leucócitos (mL) 3.500-10.500 05/07/08 6.400 Normal

Linfócitos (%) 20-40 05/07/08 34 Normal

Sódio (mEq/L ou mg/dL) 136-145 05/07/08 143 Normal

Potássio (mEq/L) 3,5-5,1 05/07/08 4,2 Normal

Ferritina (mg/dL) 21,81-274,66 05/07/08 142,63 Normal

Ferro Sérico (mcg/dL) 31-144 05/07/08 117 Normal

Albumina (mg/dL) 3,5-5,0 05/07/08 4,30 Normal

Proteínas totais (g/dL) 6,6-8,8 05/07/08 7,6 Normal

Fósforo (mg/dL) 2,3-4,3 05/07/08 2,8 Normal

Transaminase glutâmica 
Oxalacética (U/L) 5-34 05/07/08 23 Normal

Transaminase glutâmica 
Pirúvica (U/L) 0-55 05/07/08 27 Normal

Creatinoquinase (U/L) 30-200 05/07/08 268 Alto

*Os valores obtidos foram comparados com valores de normalidade estabelecidos e utilizados 
pelo laboratório de análises clínicas e toxicológicas da Universidade Potiguar. 

Neste estudo foi realizada a estimativa das necessidades calóricas totais a partir do peso 
atual do atleta, levando em consideração várias formas de se predizer o gasto metabólico 
basal. O nível de atividade física atestou a existência de uma prática intensa, o que levou à 
utilização do fator atividade 2,10 para o cálculo do GET (Tabela 02). Os resultados obtidos 
variaram de 2.388 Kcal, utilizando NEE proposta pela DRIs, usando Coeficiente de atividade 
física =1,48 (intenso), a 3.417 Kcal, utilizando a Equação da FAO/OMS22.

TABELA 02– Comparação da estimativa das necessidades calóricas totais em kilocalorias de um atleta 
nadador com necessidades especiais, levando em consideração várias formas de se predizer o gasto 

metabólico basal e o nível de atividade física 2,10, em Natal/RN, 2008.

Método RESULTADOS

NEE: Necessidade Estimada de Energia proposta pela DRIs 2.388 Kcal

Equação do GET: Gasto Energético Total / Harris-Benedict 3.280 Kcal

Equação do GET: Gasto Energético Total / Cunninghan 3.257 Kcal

Equação do GET: Gasto Energético Total / FAO 3.417 Kcal

Equação do GET: Gasto Energético Total / FAO - 6kg 3.270 Kcal

4. DISCUSSÃO 
Uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação capaz de fornecer todos os nutrientes 
necessários ao corpo, na quantidade certa, garante o bem estar físico e a manutenção da 
saúde, para manter as funções vitais tanto no estado de repouso quanto em atividade físi-
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ca23. Ter uma alimentação balanceada garante energia e disposição para as atividades do 
dia a dia. Quando a essas atividades rotineiras é adicionado algum tipo de atividade física, 
como corrida, natação, musculação e outros, fica mais evidente a necessidade de se ter 
uma alimentação balanceada e adequada para suprir as necessidades energéticas e propor-
cionar disposição para a realização destas. O atleta avaliado, neste estudo, pratica natação; 
por isso, cuidados relacionados à sua alimentação devem ser considerados prioridades.

Ademais, vale destacar que as práticas esportivas constituem uma maneira de propiciar 
ação educativa, saúde, lazer e treino corporal. Diversos estudos apontam a atividade fí-
sica como um meio de prevenir doenças crônico-degenerativas e minimizar os padrões 
de morbi-mortalidade frequentes em sociedades contemporâneas. Para as pessoas com 
necessidades especiais estas vivências extrapolam os benefícios mencionados, consti-
tuindo uma forma de garantir a construção da cidadania proporcionando a superação das 
dificuldades sociais impostas pela incapacidade física. A introdução da terapia esportiva, 
assim como a posterior prática dos esportes adequados a cada paciente com pequenas e/
ou grandes limitações físicas, o tornará um atleta com necessidades especiais que pratica 
esporte por lazer (não competitivo) ou ainda ser um campeão paralímpico24. No entanto, 
a imobilidade física impõe alterações nas necessidades energéticas e nutricionais dessas 
pessoas. O atleta aqui avaliado apresenta paraplegia incompleta e dessa forma, mesmo 
demonstrando sensibilidade nos membros inferiores, a força das pernas é diminuída e 
considerando essa limitação, um ajuste nutricional adequado deve ser realizado, para 
garantir a sua saúde e consequentemente um melhor rendimento no esporte que prati-
ca. Entretanto, as diversas peculiaridades nutricionais são desconhecidas da maioria dos 
treinadores físicos e/ou dos familiares e devem-se as mudanças corporais impostas pela 
limitação e/ou atrofia física. Ademais, o uso de alguns medicamentos também pode inter-
ferir com a biodisponibilidade de nutrientes.

É interessante notar que, geralmente, os sintomas de uma alimentação desbalanceada ou 
até mesmo deficiente são os cansaços físicos e mentais. Quando não se tem uma alimen-
tação adequada, é impossível ter um bom desempenho nas atividades que requerem mais 
energia, como, por exemplo, as esportivas. Em relatos do atleta em questão, foram desta-
cados, constantes episódios de cansaço e fadiga durante os seus treinamentos. Sabe-se 
que, na realização dessas atividades sem uma boa nutrição, as probabilidades de sentir 
fadiga ou ter lesões musculares são bem maiores, do que quando se tem uma alimentação 
adequada para cada tipo de modalidade física e rotina pessoal. A avaliação física e nutricio-
nal é o primeiro passo para se pensar em uma dieta adequada para um atleta. 

Atualmente, na área da educação física, existem vários e modernos métodos que estudam 
a avaliação corporal na qual são utilizados para predizer níveis de estado maturacional, 
funcional e outros aspectos corporais. O estudo da composição corporal tem sido realizado 
por diversas áreas relacionadas à saúde e com diferentes propósitos. Recentes avanços na 
fisiologia do exercício têm despertado interesses no desenvolvimento de um perfil fisioló-
gico, principalmente relacionado à composição corporal, para atletas de elite em seus res-
pectivos esportes e na definição de padrões para serem seguidos por aspirantes25. Neste 
estudo, como resultado, foi adotada como ponto de partida da avaliação física e nutricional 
do atleta, a análise da composição corporal.

Neste contexto, uma descrição detalhada da distribuição do peso corporal é importante 
para o acompanhamento de um atleta com necessidades especiais ou não. A predição da 
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composição corporal por equações a partir de circunferências e dobras cutâneas são am-
plamente utilizadas, com base nessa colocação; neste estudo, foi feita uma comparação de 
alguns métodos e também a BIA, a qual revelou um percentual de massa gorda de 17%, 
sendo, portanto, considerado alto de acordo com Pollock, Hines e Nichols16. Tipicamente, 
nadadores do sexo masculino possuem um percentual de gordura na faixa dentre 8% e 
15%26. No entanto, lesão na medula espinhal altera a composição corporal devido à perda 
do controle voluntário de um dos segmentos de maior massa corporal do corpo, no caso 
do atleta em estudo, as pernas. Como resultado dessa condição, o tecido adiposo aumenta 
em proporção a massa gorda, ficando em torno de 24,5% para lesados medulares17. Desse 
modo, o atleta avaliado, mesmo não diagnosticado com percentual de gordura dentro do 
esperado para nadadores pela BIA, apresentou um percentual de massa gorda abaixo do 
esperado para indivíduos com lesões na medula.

Chumlea et al.14 discutiram a aplicabilidade da BIA para predição da composição corporal 
em indivíduos idosos ou aqueles com comprometimento de movimentação, tendo sido 
revelados diversos aspectos positivos. Isso estaria relacionado muito bem com situações 
de limitações físicas e, consequentemente, de movimentação. Nesse sentido, mesmo o 
atleta apresentado um percentual de massa gorda de 17%, pode ser considerado dentro da 
normalidade, uma vez que idosos, com mais de 60 anos, de acordo com Chumlea et al.14, 
que apresentam tal percentual, foram ditos com massa gorda inclusive abaixo do ideal, 
quando levado em consideração o estado fisiológico decorrente da idade, de acordo com a 
tabela do American College of Sports Medicine, sendo 21% o percentual de gordura ideal 
para homens com mais de 60 anos.

Sendo assim, somente de posse desses dados da composição corporal é possível diagnos-
ticar e acompanhar um atleta, oferendo assim, condições para uma melhor preparação e 
consequentemente performance e êxito nas suas competições.  É notório que a preparação 
de nadadores de alto nível, capazes de estabelecer recordes mundiais e com chances de 
vitória nas competições mais concorridas, é realizada em muitos países do mundo. Esse 
fato, por si, já é suficiente para constatar como é grande a concorrência e como deve 
ser eficaz o método de preparação dos nadadores a fim de permitir o estabelecimento de 
recorde mundial e a conquista de vitória nos jogos olímpicos, campeonatos estaduais, 
nacionais e mundiais27. Vale destacar que, nos últimos anos, o nível e o volume do co-
nhecimento especializado na área de rendimento esportivo e performance aumentaram 
acentuadamente. Em primeiro lugar, houve um florescimento das pesquisas científicas no 
campo da morfologia, fisiologia e da biomecânica e bioquímica da natação desportiva. Co-
nhecimentos interessantes e valorosos foram extraídos do aprimoramento da estrutura da 
atividade competitiva dos nadadores, da otimização do sistema de controle, administração 
e incremento da preparação desportiva, da metodologia de desenvolvimento das diversas 
qualidades dos movimentos27.

A modalidade de natação para um indivíduo que apresenta limitações nos membros infe-
riores como é o caso do atleta, objeto do estudo, revela que ele usa de muito mais força 
nos membros superiores (braços) que um atleta normal. Isso contribui para um desenvol-
vimento muscular nos braços e maior acúmulo de gordura nas partes que não realizam 
força, ou seja, sem movimento, as pernas. É evidente que se acredita que baixa quantidade 
de gordura corporal é desejável para um bom desempenho em quase todas as modalidades 
esportivas, pelo fato de existir, na maioria dos estudos, uma correlação negativa entre seu 
percentual e o desempenho nas atividades em que o atleta se movimenta tanto no espaço 



54

Ano 5, n° 1, p. 45-60, out.2015/jan.2016 

(esportes com salto), quanto em terra (esportes de corrida) ou até mesmo na água (espor-
tes aquáticos)25. Observa-se, geralmente, que os melhores corredores apresentam baixo 
percentual de gordura corporal, usualmente abaixo de 12%. Entretanto, essa condição 
pode não ser considerada um pré-requisito para obtenção de bons resultados em corridas. 
Um corredor, por exemplo, que alcançou um recorde americano de corrida de média dis-
tância apresentava um percentual de gordura de 17%. 

Pelo exposto, é importante tratar cada atleta como um indivíduo, e não como um membro 
de um grupo esportivo, em que todos são encorajados a alcançar a mesma proporção de 
gordura corporal, especialmente quando se fala de atletas com necessidades especiais. 
Seria imprudente afirmar que uma redução de gordura corporal de um atleta para valo-
res abaixo de 12% poderia ter algum efeito positivo no seu futuro desempenho. Segundo 
McArdle et al.28, estudos mostraram que a gordura pode contribuir inclusive para flutuação.  
Portanto, de acordo com os resultados da composição corporal, tendo em vista os méto-
dos analisados apresentarem índices variando em 17%, este não pode ser considerado 
um resultado acima da média, principalmente em função das particularidades físicas do 
atleta. Inclusive utilizando somatório de dobras cutâneas e analisando pelos protocolos de 
Faulkner18 e Bulbulian et al.17, o atleta apresentou percentuais de massa gorda próximos de 
15%, estando no intervalo indicado para nadadores26. 

Concernente à avaliação bioquímica do estado nutricional, de acordo com Lee e Nieman29, 
as análises bioquímicas detectam possíveis deficiências nutricionais que a avaliação antro-
pométrica só seria capaz de detectar muito tempo depois. Considerando as limitações de 
ferramentas específicas na avaliação da composição corporal em condições físicas espe-
ciais, os parâmetros bioquímicos se apresentam como essenciais no diagnóstico do esta-
do nutricional do atleta neste estudo. Ademais, entende-se que indivíduos que se tornam 
paraplégicos, a monitoração por meio de exames bioquímicos, vai além da sua importância 
para a avaliação do atleta. A imobilização de um ou mais membros afetados conduz a mu-
danças no metabolismo e na composição corporal, aumentando o risco de desenvolvimen-
to de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de diversos tipos de câncer, de resistência 
à insulina, além de dislipidemias (níveis elevados de lipídios no sangue)30. 

Pertinente às lipoproteínas e, de acordo com Tirapegui25, o efeito mais relevante do exer-
cício sobre as lipoproteínas parece ser o aumento de HDL-c. No entanto, nesta pesquisa, 
o atleta apresentou HDL-c com valor de 35mg/dL, sendo abaixo da média recomendada 
para população em geral. Sabe-se que, ainda, existem muitas controvérsias quanto à 
consistência de se verificar elevações de HDL-c após programas de treinamentos. Uma 
metanálise sobre os efeitos da intervenção dietética e exercício em 37 estudos publicados 
de 1981 a 1997 com mais de 9.000 pessoas mostrou que o exercício, quando aliado à 
redução da ingestão de gorduras saturadas e a de colesterol tem efeito significativo sobre 
o perfil lipídico sanguíneo25. É importante ainda ressaltar que as baixas concentrações de 
HDL-c são características comum nesses indivíduos devido à interrupção no ramo simpá-
tico do sistema nervoso central31. Nesse sentido, o inquérito alimentar, como ferramenta 
de avaliação nutricional, ganha destaque para se poder inferir se esses níveis lipídicos 
apresentados não recomendados e não esperados para um atleta, têm, também, relação 
direta com a alimentação.

Para CK, elevações transitórias, geralmente menores que 5 vezes o normal, são comuns 
após trauma muscular ou exercício físico moderado a severo prolongado e extenuante32. A 
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natação tende a provocar mínima ou nenhuma elevação da CK, levando em consideração 
o tipo de exercício. Isso foi demonstrado pelo exame do atleta em estudo, um aumento 
considerado mínimo, quando comparado com os valores de referência, estando 268 U/L 
enquanto deveria estar em 200 U/L, considerando o limite superior do intervalo recomen-
dado.  Segundo Katirji; Al-jaberi32, a causa exata do aumento da CK, após o exercício, é 
desconhecida. As hipóteses incluem hipóxia tecidual, depleção de glicogênio muscular, 
peroxidação lipídica e acúmulo de radicais livres. Os níveis de CK séricos tendem a cair 
em atletas treinados como consequência de mecanismos adaptativos como eliminação do 
sangue ou ligação com células musculares.

Outro componente bioquímico importante de ser avaliado é a creatinina. O pesquisador 
francês Michel Eugene Chevreul descobriu, em 1832, na carne uma substância que deno-
minou de creatina. Na década de 1880, foi encontrada uma substância na urina, conside-
rada derivada da creatina existente no corpo, denominada de creatinina. Schutte et al33 de-
senvolveram um estudo no qual observaram relações entre a estimativa da massa corporal 
e a creatinina plasmática em homens e cães. Esses autores enfatizaram que, sendo a crea-
tinina um metabólito exclusivo dos músculos estriados, o volume de urina excretada em 24 
horas e a quantidade de creatinina, ali contida, permitiria a estimação da massa muscular. 
Aplicado o método, concluíram que um miligrama de creatinina no plasma é equivalente a, 
aproximadamente, 0,9 kg de músculo esquelético, com um erro médio de 4% entre os va-
lores preditos e observados. Assim, levando em consideração o índice de Creatinina- altura 
(ICA) foi observado, nesta pesquisa, que o atleta possuía um ICA de 40,4%, valor menor 
que 60%, apontando grave depleção da massa muscular33. Isso evidencia que componen-
tes endógenos ou substratos do metabolismo do músculo esquelético possam estar sendo 
usados, provavelmente como fonte energética pelo atleta.

Ainda, o estado nutricional e o grau de imunocompetência momentânea, ou seja, a capa-
cidade que um indivíduo apresenta para responder imunologicamente à exposição a subs-
tâncias estranhas, apresentada pelo atleta, poderiam revelar se ele tem risco de infecção, 
já que o exercício dele é de alta intensidade e de longa duração, podendo haver relação 
com a redução da função de alguns elementos do sistema imune, em virtude da depleção 
proteica. Isso pode podendo levar ao aumento do risco de infecções do trato respiratório 
superior34. Contudo o grau de imunocompetência momentânea foi de 2.170 mm3, corrobo-
rando que sua imunidade está alta.

Com relação aos eletrólitos (sódio, potássio e fósforo) é extremamente importante sua 
monitoração no atleta, considerando o envolvimento direto na contração muscular, es-
tando o potássio inclusive relacionado com a massa muscular e armazenamento de gli-
cogênio. Desse modo, portanto se um músculo está sendo formado, um suprimento 
adequado de potássio é essencial1. No atleta em questão, os níveis desses eletrólitos 
encontravam-se normais, sendo 143 mEq/L para sódio, 4,2 mEq/L para potássio e  para 
fósforo de 2,8 mg/L.  

Ademais, vale ressaltar a importância dos níveis de normalidade apresentados pelo atleta: 
de ferro (117 mcg/dL) e ferritina (142,63 mg/dL), uma vez que o ferro, como componente 
da hemoglobina, está envolvido no metabolismo do oxigênio e a ferritina no seu armazena-
mento, e, ainda, devido à constante presença de úlceras de decúbito, sendo de grande im-
portância essa determinação nutricional23. Neste estudo, estando aparentemente distante, 
levando em consideração esses índices, a possibilidade da queda do desempenho, prove-
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niente de um estado de anemia, é devido ao menor rendimento aeróbio. Nos resultados do 
hemograma: hemácia (5,01 milhões/mL), hemoglobina (16,3 g/dL) e hematócrito (47,9%) 
também corroboram neste sentido.

Quanto ao cálcio (9,7 mg/ dL), não obstante se apresentar em níveis plasmáticos normais, 
deve-se ter uma atenção redobrada tendo em vista que devido à imobilização, a longo 
prazo pode ocorrer o aumento da sua excreção urinária e, aliado a essa hipocalciúria, pode 
ocorrer o aparecimento de cálculos renais.

Já as transaminases, TGO (transaminase glutâmica oxalacética) e TGP (transaminase glu-
tâmica pirúvica) enzimas que catalisam, especificamente, a reação de transaminação, ca-
talisando a conversão da porção nitrogenada de um aminoácido para um resíduo de ami-
noácido indicam, ao apresentar os seus níveis acima dos normais, algum dano muscular 
especialmente em atletas35. Essas enzimas apresentaram-se com valores de 23 U/L e 27 
U/L, estando dentro da faixa de normalidade.

De posse da avaliação física e nutricional, mencionada acima, a necessidade energética 
pôde ser determinada, e definida como o nível de energia fornecida pelos alimentos que 
vai balancear o gasto energético proporcionado pelo atleta, sendo o substrato para seu 
desenvolvimento e desempenho durante a competição e após. Vale destacar que o grande 
número e a intensidade dos treinamentos de natação impõem a seus atletas uma demanda 
energética extremamente elevada, muitas vezes, difícil de ser atingida. Para Grandjean e 
Ruud36, as necessidades energéticas de nadadores estão entre 50 a 68 Kcal/kg de peso para 
homens, podendo variar de 4000 a 5000 Kcal/dia para atletas que treinam cerca de 4 h/dia.

De acordo com Peiffer et al.37, os paraplégicos devem ter sua necessidade energética cal-
culada visando 5 a 6 kg abaixo do peso padrão. Essas observações são feitas com base na 
inatividade em algum grau desse indivíduo, pela própria posição sentada, e o consequente 
acúmulo de tecido adiposo. A alimentação de um atleta se diferencia da alimentação dos 
demais indivíduos em função do gasto energético relevantemente elevado e da necessi-
dade de nutrientes, que variam de acordo com o tipo de atividade, fase de treinamento e 
momento de ingestão. Partindo desse princípio, o gasto energético pode ser até quatro 
vezes maior que o de um indivíduo sedentário, levando em consideração, evidentemente, 
a limitação física.

A determinação das necessidades energéticas basais por predições convencionais talvez 
não seja aconselhável em indivíduos com lesão medular, principalmente porque, dependen-
do do nível de lesão e do percentual da gordura corporal, pode haver alterações significati-
vas nessas taxas25. No entanto, o uso de fórmulas para o cálculo da estimativa das necessi-
dades de energia é de grande importância para a prática clínica, pois, apesar de não fornecer 
valores individuais exatos da TMB, podem ser utilizadas para a prescrição de energia38. Essa 
é uma forma de determinação prática do metabolismo basal. Levando em consideração o 
tecido muscular como determinante da atividade metabólica dos indivíduos, a utilização de 
fórmulas que considerem, apenas, a massa magra pode ser uma boa opção para os atletas 
com necessidades especiais, tal como a fórmula proposta por Cunningham21.

De forma prática, comumente as necessidades de energia são estimadas utilizando os va-
lores de TMB, obtidos por fórmulas preditivas, e multiplicados pela média diária do fator de 
atividade, obtida por meio do método fatorial, o qual se estimava o gasto energético de 24 
h. Nesse método, o gasto energético é estimado com base em de informações fornecidas 
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pelo indivíduo com relação ao número de horas despendidas para diferentes níveis de ati-
vidade física. Dessa forma, é possível estimar as necessidades energéticas de um individuo 
dependendo de seu nível de atividade física38. 

Desde 2002, tem sido demonstrado que o método fatorial apresenta alguns problemas 
que suscitam dúvidas com relação a sua validade para predizer a necessidade de energia 
de um indivíduo. Devido a essas limitações, o comitê da DRI de energia criou o conceito 
da necessidade estimada de energia – NEE para calcular as necessidades energéticas de 
indivíduos saudáveis, de forma a manter o peso corpóreo compatível com boa saúde. Para 
tanto, foram criadas equações de predição com base em um banco de dados contendo 
valores do gasto energético de 24 h, ou seja, o Coeficiente de Atividade Física (CAF), ava-
liado pelo método da água duplamente marcada. Esse banco de dados foi composto por 
indivíduos de ambos os gêneros, em diferentes estágios de vida, de várias idades, com 
distintos pesos, estatura e níveis de atividade física (NAF)38. Neste estudo, o cálculo do ní-
vel de atividade física, obtido pelo método fatorial, seria ainda menos indicado, haja vista a 
ausência de dados referente aos diferentes níveis de atividades específicos para indivíduos 
com necessidades especiais. 

Dessa forma, para o atleta em estudo, foram comparadas equações preditivas de TMB, mul-
tiplicadas por fator de atividade, visando estimar a necessidade energética. Os resultados, 
quanto à estimativa do GET, variaram de 2.388 Kcal, utilizando o método de NEE proposta 
pela DRIs, a 3.417 Kcal, usado o método de Equação da FAO/OMS22. A necessidade ener-
gética de homens nadadores, segundo Grandjean e Ruud36, deve estar entre 50 a 68 Kcal/
kg de peso, devendo, neste estudo de caso, variar de 3.225 Kcal a 4.386 Kcal. No entanto, 
trata-se de um atleta com limitações motoras e dadas as diferenças na composição corporal 
nesses indivíduos, essas estimativas tendem a superestimar as necessidades energéticas 
reais nesses atletas, devendo, pois, essas determinações ser feita com muita cautela.

O método de Equação de Harris-Benedict20 é a forma mais utilizada para cálculo da TMB 
de indivíduo saudável, comumente utilizado na Nutrição Clínica em indivíduos, pacientes 
hospitalizados, principalmente por superestimar as necessidades calóricas, tendo em vista 
o stress da patologia ou situação decorrente do internamento38. Neste estudo de caso, 
pode-se observar que o método de Harris-Benedict foi bem empregado ao estimar as ne-
cessidades calóricas do atleta em 3.280 Kcal, possivelmente decorrente do natural aumen-
to da demanda energética em conseqüência do nível de atividade física. Essa constatação 
torna-se evidente ao se comparar esses dados com os resultados obtidos pelas equações 
do GEB/FAO, fazendo a redução dos 6 kilos para atletas com necessidades especiais, reco-
mendada por Peiffer et al.37, sendo de 1.557 Kcal para o GEB/FAO e de 3.270 Kcal para o 
GET/FAO. Esses valores, considerados mais próximos do ideal atendem à demanda ener-
gética do atleta em estudo. 

O método de Cunningham, com estimativa de 3.257 Kcal, também se apresenta como um 
método ideal para estimar as necessidades energéticas de um atleta com limitações moto-
ras já que considera, apenas, a massa magra do avaliado, obtendo valores muito próximos 
dos obtidos com FAO/OMS, fazendo a redução dos 6 kilos.

A Equação para NEE proposta pela DRIs, apresentando valor de 2.388 Kcal, aparentemente, 
comparando aos demais métodos utilizados, subestimou a necessidade calórica do atleta 
em estudo, possivelmente devido ao fato de as equações de predição, a partir do banco de 
dados contendo o CAF, não levar em consideração os altos níveis de atividade, como para 
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os atletas de elite, e aqui no caso do atleta em estudo. Essas comparações de diferentes 
métodos para estimar necessidade calórica são mais um indicativo da necessidade de ins-
trumentos práticos, não só avaliativos, mas também de estimativas de necessidades nutri-
cionais, que se aproximem do indivíduo avaliado, tendo em vista que o objetivo almejado 
é a adequação nutricional à demanda energética, decorrente da prática da atividade física.

As comparações de diferentes resultados de métodos para avaliar a composição corporal 
e estimar necessidade calórica, apresentadas neste estudo, confirmam a necessidade de 
ferramentas e protocolos práticos e específicos, que possam ser utilizados de forma in-
dividualizada, em pessoas com necessidades especiais, sejam elas atletas ou não. Quan-
do atletas, fornecem conhecimentos relacionados à adequação nutricional para demanda 
energética, decorrente da prática da atividade física. Esses conhecimentos são essenciais 
à performace do atleta, independente do objetivo almejado. 

Convém enfatizar, baseado no estudo, que todo esportista necessita, além do educador fí-
sico, como treinador e dos profissionais envolvidos nas reabilitações, de uma alimentação 
balanceada, acompanhada por nutricionista, devendo ser baseada na avaliação inicial dos 
hábitos alimentares (que incluem desde preferências individuais até dados da sua rotina 
diária) e na exigência do exercício, ou seja, no gasto calórico. A nutrição bem equilibrada 
reduz a fadiga, permitindo que o esportista se recupere, o mais rápido possível, entre se-
ções de exercícios, aumentando sua disposição. 

Enfim o estudo em pauta corrobora que a avaliação nutricional e física constitui ferramenta 
importante para traçar o perfil fisiológico do atleta, e reconhece que nenhum exame isolado 
pode ser usado como indicador absolutamente confiável de estado nutricional. A importân-
cia da avaliação clínica não pode, pois, ser descartada.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar o desempenho dos procedimentos da Saúde Bucal no PSF I, 
da cidade de Natuba/PB, e relacionar ao nível de efetividade destas ações percebida pelos profissionais. 
Intentou-se uma pesquisa descritiva, um estudo de caso simples com abordagem qualitativa, utilizando-
-se na coleta de dados entrevistas semi-estrutura, aplicadas com os profissionais diretamente ligados as 
ações analisadas através da técnica da análise interpretativa do discurso. Os resultados encontrados apon-
tam pontos positivos, mas a efetividade das ações fica comprometida pela falta de recursos e estrutura, 
entretanto, apesar das falhas observadas, apontou que ações pontuais como programas educacionais, 
colaboradores com foco no resultado e equipes bem avaliadas demonstram que a saúde bucal está dando 
passos para a consolidação de uma política pública consistente e real. 

Palavras-Chave: Saúde Pública. Serviços de Saúde Bucal.   Programa Saúde da Família. Avaliação em 
Saúde. Efetividade.

EFFECTIVENESS OF PERCEPTION IN SHARES OF HEALTH 

MOUTH : THE CASE OF PSF I AT NATUBA / PB

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the performance of the procedures of oral health in 
the PSF I, the city of Natuba / PB, and relate the level of effectiveness of these actions perceived by health 
professionals. Brought a descriptive research, a simple case study with a qualitative approach, using data 
collection semi-structure interviews, applied with professionals directly linked actions, analyzed through the 
technique of interpretive discourse analysis. The results show positive points, but the effectiveness of the 
actions is compromised by lack of resources and structure, however, despite the observed failures, pointed 
out that specific actions such as educational programs, employees with a focus on results and well evaluated 
teams demonstrate that oral health it is taking steps to consolidate a consistent and real public policy.

Keywords: Public health. Dental Health Services. Family Health Program. Health Evaluation. Effectiveness.

1. INTRODUÇÃO
Em julho de 2014, o portal do Governo Federal lançou uma matéria com o título chamativo 
“Saúde bucal influencia qualidade de vida e inclusão social”, isto talvez dê um indício da 
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dimensão do papel ocupado pela preocupação com a qualidade de vida e sua inter-relação 
com a saúde, seja no sentido do corpo, ou no sentido da mente e a saúde bucal1.

Nunca ouviu-se tanto o slogan do cuidado com o corpo para prolongação da vida, ou pelo 
menos de uma melhoria significativa na qualidade desta. Alguns autores, mais críticos, 
questionam até que ponto o corpo deve ser cultuado ao invés de cuidado, como Garcia2 e 
Silva3. A questão que parece ser unânime é que para se viver bem, é preciso de cuidados e 
estes estão no âmbito da estética e da saúde.

A questão da preocupação com a saúde foi implementada oficialmente com a criação do 
Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição de 1988 e homologado em 1990. A 
proposta de surgimento do SUS era garantir o acesso à saúde e com qualidade. O SUS 
compreende um Sistema com princípios de equidade, universalidade e integralidade4.

Entretanto, mesmo com a homologação de um Sistema Único que atendesse as neces-
sidades de saúde e com diversas legislações que buscassem organizar esse processo, a 
Odontologia não era considerada uma área essencial, ficando mais atrelada às áreas es-
tética ou emergencial. Durante muito tempo, o serviço público de saúde destinava apenas 
serviços pontuais, como extração de dentes. A prevenção ou o cuidado regular não eram 
cogitados, o que resultou numa resistência por parte da população ao cuidado de sua boca, 
numa questão geral5.

De acordo com o Portal do Programa Brasil Sorridente, a inserção da Odontologia nos 
âmbitos da saúde necessária à qualidade de vida é mais recente que a carta magna de 88, 
tendo como marco principal o lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal em 2003 6.  
Ainda em consonância com o ideal de avanço nessa política pública, é lançada pelo Gover-
no Federal em 2004, as Diretrizes para essa política. Ações que deram início ao Programa 
Federal Brasil Sorridente, “um marco do foco da atenção em saúde bucal, visando avançar 
na melhoria da organização do sistema de saúde como um todo e propondo um modelo 
que se centre nas efetivas necessidades de saúde da população”6.

A avaliação de políticas e programas é primordial em saúde pública, contribuindo para 
os esforços em busca de uma sociedade mais saudável e prevenindo o desperdício de 
recursos com a implementação de programas ineficazes. Entretanto, ao avaliar o efeito de 
uma política de saúde no desempenho dos serviços e na situação de saúde da população, 
é preciso valorizar o sinergismo entre os determinantes vinculados à política de saúde, aos 
serviços de saúde (estruturas, recursos humanos e processos)7.

Sabe-se que a distância entre o que dispõe os mecanismos legais e a prática é grande e 
muitas vezes, mutiladora no processo de cuidado com o outro. Neste sentido, buscou-se, 
como objetivo primordial deste trabalho, analisar o desempenho dos procedimentos da 
Saúde Bucal no PSF I, da cidade de Natuba/PB, e relacionar ao nível de efetividade destas 
ações percebida pelos profissionais.

Para tanto, foram coletados dados documentais e foi ouvido o profissional responsável 
pelo cuidado com o paciente.  Assim, intentou-se um estudo de caso descritivo com abor-
dagem qualitativa.

A primeira justificativa para realização deste estudo está relacionada à relevância da saúde 
bucal e a seu reconhecimento como problema de saúde pública no Brasil; aos desafios 
para a organização dessa política; e às inflexões na política brasileira a partir de 2003, com 
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priorização da saúde bucal e sua expansão em todo o País, denotando a importância e con-
temporaneidade da temática; A importância científica na contribuição para o arcabouço que 
versa sobre o tema, além da clara tentativa de demonstrar a viabilidade da interdisciplina-
ridade, com a convergência das ciências sociais aplicadas e da saúde; por fim, a relevância 
social, uma vez que o desenvolvimento da compreensão da melhor forma de se conduzir 
as políticas públicas deixam um legado para possíveis resoluções e caminhos para novos 
modelos de gestão e procedimentos.

1.1. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, O PLANO 

NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E A SAÚDE BUCAL

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde foi uma conquista da população. Pautado em di-
versas reivindicações, os movimentos sociais, trabalhadores, enfim, a sociedade civil em 
parceria com as instituições públicas, conseguiram consolidar a política de saúde. Criado 
em 1988, mas homologado em 1990, tendo como meta principal, diminuir as discrepân-
cias no atendimento e da necessidade de saúde básica da população. A Constituição de 88, 
especificamente no capítulo VIII da Ordem Social, na seção II da Saúde, designa que: “A 
saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”8.

Importa relembrar que o nascimento do SUS dialoga com a saída do país dos ditames 
militares, momento crucial para a reivindicação de um estado de bem-estar social mínimo 
que possibilitasse uma cidadania plena de sua população9.

A saúde passa a ser vista como essencial e passa a caminhar para que seu tratamento nas 
disposições legais façam jus a sua importância. O princípio de universalidade e igualdade 
do SUS passa a vigorar de modo descentralizado. Ainda na constituição de 88, seus prin-
cípios são definidos como regionalizado. Os distritos e municípios se ocupariam de gran-
de parte dessa direção de atendimento, tendo, portanto, autonomia, mas configurando-se 
como um grande sistema Unitário, para isso, o orçamento destinado a essa política de 
saúde viria de todos os setores: Federais, Estaduais e Municipais10.

Reis, Araújo e Cecílio11,  professores da Universidade de São Paulo, lançaram um estudo 
sobre a origem e consolidação do SUS nos termos específicos da legalidade. Segundo os 
autores, o processo de construção do SUS deu-se em meados de 1920, com influências da 
Reforma Sanitária e do processo de Industrialização acelerada, surge a lei “Eloy Chaves” 
com a criação das caixas de pensões, primeiro momento de organização das demandas tra-
balhistas que evoluem, em 1932, para a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões.

Ainda segundo os autores supracitados, com o golpe militar temos uma maior relação 
na “compra” de serviços assistencialistas do setor privado, o que culmina no Instituto 
Nacional de Previdência Social, e só em 1974 temos o primeiro órgão destinado à atenção 
médica, o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social. Vemos que a relação entre 
questão social e saúde sempre esteve muito próxima, tanto que representavam partes de 
um todo. Data de 1982 essa relação mais estreita com a criação do Programa de Ações 
Integradas de Saúde (PAIS), que surge com os pontos básicos que sustentarão o SUS.
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Reis, Araújo e Cecílio12 diz que foi na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que 
o slogan da “saúde para todos” passou a vigorar e culminou, em 1987, na criação dos 
Sistemas Unificados e Descentralizados da Saúde (SUDS), que já trazia em sua essência a 
principal característica do SUS: Sistema descentralizado.  Em 1988, temos a homologação 
da Constituição Cidadã que traz a saúde como direito de todos e dever do Estado, assim 
como a educação. 

A Constituição Federal de 1988 redefine o conceito de saúde, incorporando no-
vas dimensões. Para se ter saúde é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, 
como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação, etc. Em seu artigo 196 
cita que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí-
ticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao 24 as origens e o processo de implantação do sus acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
Com este artigo fica definida a universalidade da cobertura do Sistema Único 
de Saúde. O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de 
“relevância pública” sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação, a 
fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde13.

A Lei 8.080, homologada em setembro de 1990, estabelece o Sistema Único de Saúde e 
suas disposições legais. Conhecida como “Lei orgânica da saúde”, traz como bandeira a 
universalização da saúde e a garantia de pleno acesso a todos14.

A primeira cartilha lançada pelo Ministério da Saúde, em 1990, intitulada “ABC do SUS”, 
dispõe que o SUS é “um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e 
ações que interagem para um fim comum” e que persegue três princípios: equidade – to-
dos devem ser tratados como iguais – universalidade – todos devem ter acesso garantido 
à saúde plena – integralidade – o indivíduo é parte de uma coletividade15.

Seguindo esse processo, é lançado, em 1991, o Programa de Agentes Comunitários (PACS), 
principal pilar na reforma do sistema de saúde. Seu intuito era viabilizar um aumento no 
acesso ao sistema de saúde e atuar na prevenção, são os responsáveis por serem “cuida-
dores” nessas prevenções, acompanhando domiciliarmente e periodicamente os sujeitos 
de determinadas regiões. O centro dos serviços prestados seriam as Unidades Básicas de 
Saúde, ou como são popularmente conhecidos, os Postos de Saúde, que concentram parte 
da população em determinados pontos de atendimento16.

Neste contexto, em 1994 é criado o Programa “Saúde da Família”, a mudança ocorre em 
dois âmbitos: reformar a atenção ao binômio saúde-doença e reverter o modelo assisten-
cial em que “predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em 
grandes hospitais”, a família passa a ser assistida no seio de sua comunidade e sua vida 
social, numa prevenção17.

Um dossiê lançado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), subsidiada 
pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde e a Coordenação Nacional de 
Saúde Bucal, lançado em 2006, em Brasília, traz um histórico de como surgiu a preocupa-
ção com a saúde bucal de forma oficial18. Aqui, nos focaremos nessa culminância: 

Segundo o documento, intitulado “A política nacional de saúde bucal no Brasil: registro de 
uma conquista histórica”, dirá que a maior preocupação com a saúde bucal se dará com o 
surgimento do SUS. Até então, a questão bucal era destinada a previdência social e a pro-
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gramas escolares. Em 1995, com o PSF e os Agentes Comunitários, “a saúde bucal coletiva 
passou a fazer parte das atividades promocionais intradomiciliares e a se utilizar dessas 
atividades para definir quem recebe atenção”19,  no âmbito de promoção e prevenção.

1.2. A SAÚDE BUCAL COMO NECESSIDADE

Data de 2012 a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que é, segundo o portal 
do Ministério da Saúde, “da experiência acumulada de vários atores envolvidos historica-
mente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como 
movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.” 20. A 
diferença, segundo o Portal do Ministério da Saúde, é que:

A nova PNAB atualizou conceitos na política e introduziu elementos ligados ao 
papel desejado da AB na ordenação das Redes de Atenção. Avançou no reco-
nhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para as diferentes 
populações e realidades do Brasil. Além dos diversos formatos de equipes de 
Saúde da Família (eSF), houve a inclusão de equipes de atenção básica (EAB) 
para a população de rua, ampliação do número de municípios que podem ter 
Núcleos de Apoio a Saúde da Família, simplificou e facilitou as condições para 
que sejam criadas UBS fluviais e PSF para populações ribeirinhas 21.

As Unidades Básicas de Saúde são parte constituinte do cotidiano do trabalhador. Disposta 
nas proximidades de seus domicílios e locais de trabalho, possibilitou a descentralização 
pregada pelo SUS, além da atenção preventiva e cotidiana.

O Plano Nacional de Saúde Bucal, lançado oficialmente em 2004, com o Programa Brasil 
Sorridente, é, segundo o Portal do Ministério da Saúde, “é o programa do governo federal 
que tem mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil. De modo a garantir ações de promo-
ção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira.”22.

O Ministério da Saúde lançou, em 2003, dados alarmantes sobre a situação da saúde bucal 
da população. Segundo eles,

Quase 27% das crianças de 18 a 36 meses apresentam pelo menos um dente 
decíduo com experiência de cárie dentária, sendo que a proporção chega a qua-
se 60% das crianças de 5 anos de idade. Quanto à cárie dentária na dentição 
permanente, quase 70% das crianças brasileiras de 12 anos e cerca de 90% dos 
adolescentes de 15 a 19 apresentam pelo menos um dente permanente com 
experiência de cárie dentária23.

Somente em 2003 pontuou concretamente uma preocupação oficial em relação à saúde 
bucal no setor público, e no setor privado também, visto que o serviço de odontologia veio 
a se tornar obrigatório depois de 2005 pelos planos de saúde, o que nos mostra, claramen-
te a separação entre o cuidado com esse setor da saúde e a sua correlação como serviço 
necessário à saúde física e psicológica24. Pereira24 dirá que “A saúde bucal constitui parte 
da saúde geral e elemento essencial para a qualidade de vida”. 

A Política Nacional de Saúde Bucal deixa claro a sua preocupação no que tange uma corre-
ção no destrato dessa questão:  
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Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. 
O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Esta 
demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos 
oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública 
fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do 
cirurgião-dentista com atuação apenas clínica 21.

A distância entre o serviço prestado e a própria consciência da necessidade de cuidado do 
indivíduo, geraram dados alarmantes como os supracitados. Além de garantia do acesso 
pleno a essas possibilidades, surge uma preocupação maior: a qualidade desse serviço 
prestado. Neste sentido, buscou-se estabelecer de que forma e com qual qualidade esse 
serviço vem sendo apresentado à população do município de Natuba, na Paraíba, especifi-
camente no Posto de Saúde da Família I, localizado no Centro da cidade.

2. MÉTODO
O enfoque da pesquisa foi descritivo, objetivando uma maior familiaridade com o proble-
ma proposto, tornando mais explícito, como também, possibilitando expor característi-
cas e determinados procedimentos desenvolvidos pela Saúde Bucal do PSF I da cidade 
de Natuba/PB25.

O método utilizado foi o estudo de caso, definido por Roesh26, como “um questionamento 
empírico que investiga um fenômeno contemporâneo com seus contextos de vida real, 
quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes, e nos 
quais múltiplas fontes de evidência são usadas”. 

A escolha da unidade do PSF I foi motivada pela alta avaliação, nota de excelência por sua 
atividade, na avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica – PMAQ, realizado em 2013.

Como o objetivo do artigo é o de compreender se os procedimentos oferecidos estão ni-
velados com o desempenho exigido e percebido pelos profissionais do PSF, foi apreendida 
uma abordagem qualitativa, que para Lakatos e Marconi27 seria a mais adequada, pois leva 
em consideração os aspectos subjetivos na busca de compreender certos fenômenos. 

A coleta dos dados, convergindo com a escolha da abordagem, foi dada através de entrevis-
tas semi-estruturadas, com roteiro elaborado a partir do aporte teórico exposto no trabalho. 

Os dados foram coletados no mês de abril de 2015, com as entrevistas sendo aplicadas 
com os profissionais que prestam seus serviços no PSF I, constituindo-se assim de 
dados primários. 

Escolheu-se a análise documental para o levantamento dos quantitativos de procedimentos 
realizados e a análise direta do discurso, baseada na interpretação das narrativas, para o 
tratamento dos dados coletados, na qual para Jovchelovitch28 evidencia a atenção aos de-
talhes dentro do discurso, deixando a palavra em segundo plano e priorizando o significado 
do dito, na tentativa de obter respostas para o que se investiga, procurando ligações entre 
os dados coletados e as premissas da pesquisa. 
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Os participantes foram informados do caráter científico da pesquisa, ficando garantido o 
instituto do anonimato dos envolvidos. 

3. RESULTADOS 
A seguir serão apresentados as análises e resultados baseado em levantamento documen-
tal para a caracterização do campo de pesquisa e procedimentos adotados e entrevista na 
tentativa de compreender a efetividade das ações.

3.1. CARACTERIZANDO O CAMPO DE PESQUISA 

– NATUBA/PB E O PSF I – CENTRO

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 
de Natuba, que encontra-se na mesorregião do Agreste paraibano e Microrregião de Um-
buzeiro, no Sudeste do Estado da Paraíba, a 130 km da Capital (João Pessoa), conta com 
uma população de 10.566 habitantes distribuídos numa extensão de 203,4 km².

A economia do município está apoiada em atividades agrárias, principalmente na fruticultu-
ra (uva e banana), que sozinhas são responsáveis por 34,1% do valor da produção agrope-
cuária do município [...] A economia apoia-se também na pecuária bovina, 18,1% do valor 
da produção, realizada principalmente nas áreas mais secas do município, ocupando cerca 
de metade da área total29.

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município 
conta com 09 unidades de saúde da família, sendo 04 Unidades Básicas de Saúde da Famí-
lia (UBSF), destes, 03 contam com Equipe de Saúde Bucal, 01 Hospital e Maternidade, 01 
Unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), 01 Laboratório de Próte-
ses Dentárias, 01 Núcleo de Apoio a Saúde da Família e a Secretaria Municipal de Saúde.

Das 04 Unidades Básicas de Saúde da Família, 03 encontram-se na zona rural, situadas 
no Distrito de Pirauá e comunidades de Fervedouro e Aguapaba. O PSF I Centro é a única 
unidade localizada na sede do município, com a maior abrangência e população alvo, conta 
com 07 Agentes Comunitários de Saúde, com cerca de 1.110 famílias cadastradas,  e uma 
equipe completa ( Equipe de Saúde da Família = 01 Médico, 01 Enfermeiro, 01 Auxiliar de 
Enfermagem/ Saúde Bucal = 01 Dentista e 01 Auxiliar de Consultório Dentário).

No setor da saúde bucal, o PSF I conta com uma Equipe de 01 Dentista, 01 ACD e um 01 
recepcionista.

Em média, os profissionais da Saúde Bucal realizam cerca de 431 procedimentos men-
sais . O Agendamento é realizado através de triagem feita pelos Agentes Comunitários de 
Saúde. Na visita domiciliar, é detectado o problema de saúde, o qual é avisado ao Dentista 
e, em reuniões periódicas, o agendamento é realizado. As demais vagas são preenchidas 
por emergências e demanda espontânea. A preocupação maior é a cura, então, o Dentista, 
caso haja necessidade, solicita diretamente o agendamento de casos mais graves e aos 
Agentes o acompanhamento da marcação de casos intermediários, para que o paciente não 
abandone o tratamento.
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O PSF I foi reconhecido pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica como excelente no serviço prestado. Também buscou-se verificar o porquê 
e se essa “avaliação” condiz com a realidade do Posto de Saúde.

3.2. TEORIA X PRÁTICA: O ATENDIMENTO 

QUALITATIVO DA SAÚDE BUCAL

A saúde bucal obedece um procedimento semanal na Unidade Básica de Saúde. Acontece 
três vezes por semana: segunda, terça e quarta.

Sobre os procedimentos realizados, fez-se uma relação entre os meses de janeiro a março 
de 2015, com as informações sendo coletadas do banco de dados do próprio PSF I. O qua-
dro 2 a seguir mostra os procedimentos e as quantidades do trimestre:

Quadro 2: Relação de Procedimentos

Procedimento Qtde Janeiro Qtde Fevereiro Qtde Março

Aplicação de Flúor 13 13 35

Evidenciação de placa bacteriana 8 8 9

Selamento de cavidade dentária 11 5 8

Consulta de profissional de nível superior 1 - 1

Primeira Consulta 12 20 50

Urgência 5 5 11

Retirada de Pontos 2 7 11

Capeamento 1 1 17

Restauração de dente decíduo 1 - 1

Restauração de dente permanente anterior 4 2 17

Restauração de dente permanente superior 14 1 17

Raspagem e polimento supragengivais 24 21 4

Raspagem e polimento subgengivais 32 50 50

Exciso e Sutura 2 - 126

Curetagem periapical 4 11 24

Exodontia de dente decíduo 4 6 28

Exodontia de dente permanente 5 14 37

Correção de rebordo - 3 5

TOTAL 143 170 431

Fonte: Banco de dados do PSF I – Natuba/PB 

Pode-se perceber que a procura por procedimentos fins é superior a acompanhamentos 
regulares, apesar de um crescimento significativo da “primeira consulta programática”, 
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fruto, segundo os profissionais do posto, das atividades educativas realizadas na unidade 
e escolas. Entretanto, afirmam que “é difícil inverter a cultura da não-prevenção dentária, 
pois muitas vezes a população mais velha não teve imputado em si a necessidade e cultura 
de cuidados bucais e acabam não transferindo isso aos filhos”.

São dois tipos de atendimentos: ordinários e emergenciais. São cerca de 1.110 famílias 
cadastradas que podem ser atendidas na Unidade de Saúde, entretanto, viu-se que a meta 
do setor bucal é de 450 procedimentos entre ordinários e emergenciais e que esta não foi 
atingida no trimestre observado. Procurou-se informações para entender o porquê.

Apesar de contar com a equipe designada pela legislação, algo maior que a vontade e o 
preparo desta equipe conta: estrutura e verba.

Reis, Araújo e Cecílio11 afirmam que existem algumas dificuldades estruturais na solidifi-
cação do SUS. São elas: a) subfinanciamento, b) insuficiências da gestão local do SUS, 
c) Baixa resolutividade da rede básica de serviços; d) Deficiência na formação dos profis-
sionais de saúde; e) Deficiência na gestão os sistemas regionais de saúde. Resumindo: 
tem-se poucos profissionais capacitados, pouca produtividade na resolução dos serviços, 
muita burocracia e um financiamento insuficiente.

Santos28 diz que os gestores municipais e estaduais do SUS, os trabalhadores de saúde e 
os prestadores de serviços encontram-se no sufoco e angústia de atender os sofrimentos 
e urgências de “hoje e ontem”, obrigados a reprimir demandas, sabendo penosamente que 
ações preventivas e de diagnósticos precoces impediriam o surgimento da maior parte de 
casos graves e urgentes, mas obrigados a priorizar os casos de maiores sofrimentos e 
urgências devido à insuficiência de recursos. 

Santos28 ainda afirma que o modo de financiar e institucionalizar a política pública com 
base no direito à igualdade e à vida é ainda marginal, e muito cuidado e dedicação devem 
ser tomados para que as imprescindíveis inovações de gestão permaneçam vinculadas à 
visão e compromisso de futuro e de sociedade pautados por esse direito” 

O explicitado foi apreendido no PSF I e acredita-se que ele pode ser um espelhamento para 
outros postos, consequentemente, suporte para análise de falhas no sistema público de saúde.

O chefe de equipe, que não será identificado, nos apontou algumas possibilidades e limites 
na “excelência” do serviço prestado. Reconhece que ter uma equipe completa não é opor-
tunidade igualitária em todas as Unidades de Saúde, o que já comprometeria o processo 
que é subdividido em funções e classificações. Sem agentes comunitários de saúde (ACS), 
por exemplo, não tem como marcar os procedimentos ordinários, ficando a odontologia 
responsável apenas pela procura imediatista e emergencial.

Outra questão importante foi: há meses existem equipamentos quebrados e que, apesar 
dos pedidos, não foram substituídos e nem se tem previsão alguma. É direito dos profis-
sionais da saúde um abono pela melhoria da qualidade do serviço após a avaliação positiva 
do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) e isto não 
tem sido realizado, nem mesmo a insalubridade está sendo incorporada ao salário deles, o 
que, segundo o relato, é um forte mecanismo de descaso e de desestímulo.

Com o aumento da reestruturação e dos serviços prestados, haveria uma melhoria na 
qualidade e na quantidade de serviços prestados à população. Entretanto, a estrutura física 
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não acompanhou esse processo. O município não tem um aparelho de Raio X, os pacientes 
são deslocados para o procedimento o que culmina numa desistência do próprio paciente 
ou ainda num retardo do processo de cuidado ampliado. O número de cirurgias aumentou, 
entretanto, a manutenção das ferramentas necessárias não acompanhou.

Outro entrave no processo de saúde é a disfunção burocrática. Como é o ACS que tem que 
fazer o processo de cadastro e de marcação, muitas vezes a demanda é superior à oferta, 
o que gera um alto índice de pacientes não contemplados. Muitas vezes, dependendo do 
serviço, a equipe acaba por assumir a postura de burlar esse entrave, atendendo o paciente 
assim mesmo, tentando garantir a resolução da problemática.

A parte educativa tem sido importante, acontece de 15 em 15 dias e compreende palestras, 
escovação monitorada e visita às escolas com o programa “Saúde na Escola”. Encarando 
essas ações como investimento para um futuro promissor. Para Pauleto, Pereira e Cyrino29 
a educação em saúde bucal tem sido cada vez mais requisitada, considerando o baixo cus-
to e as possibilidades de impacto odontológico no âmbito público e coletivo.

Apesar de estarem cientes da grande carência que o município demonstra, bem como 
a baixa amplitude da ação básica de saúde, o PSF I é tido como referência na cidade de 
Natuba. Referenciado e avaliado com critério de excelência, isso não falseia a noção da re-
alidade de seus funcionários. Sabemos que não é uma questão de vontade ou de trabalho 
árduo por parte dos indivíduos e sim uma questão estrutural, de verba instável, de corte de 
verbas, de alta demanda para pouco serviço.

Conclui-se que mesmo com ações e resultados considerados positivos, a efetividade das ações 
no PSF I aqui estudado ficam comprometidos pela falta de estrutura e planejamento voltados 
a questões estruturais, não se chega nem a vislumbrar um avanço na eficácia do resultado, 
tendo em vista que as bases para os procedimentos ainda precisam ser estabelecidas e se 
tornarem sólidas. O avanço da eficiência, alinhado ao bom resultado observado na questão 
de proatividade dos servidores pode ser um caminho a ser trilhado na busca pela excelência. 

Diante da perspectiva de construção da Politica Pública de saúde bucal no Brasil, pode-se 
considerar uma agenda relativamente jovem, e ao analisar o surgimento do SUS é poder 
verificar como a saúde foi sendo tratada como algo basilar há pouco mais de 20 anos. An-
tes disso, não era considerada nem dever do Estado e sim do próprio indivíduo. A entrada 
da odontologia na concepção de cuidado básico é mais recente ainda. Mas isso não con-
verge a um atraso e pouco planejamento de ações de atendimento, uma vez que a premissa 
básica da gestão presume processos estruturados e próximos do erro zero.

Apesar das falhas aqui observadas, ações pontuais como programas educacionais, cola-
boradores transpondo os processos burocratizados com foco no resultado e equipes bem 
avaliadas demonstram que a saúde bucal está dando seus primeiros passos para a conso-
lidação de uma política pública consistente e real, de prevenção, cuidado e resolução dos 
problemas de atenção básica de saúde à população. É importante investigar-se as causas 
e as consequências de uma política de saúde muitas vezes abandonada, mesmo estando 
legalmente com diretrizes sólidas como o Plano Nacional de Atenção Básica e as Diretrizes 
da política nacional de saúde bucal.

A pesquisa teve as limitações inerentes a falta de informações mais criteriosas, pouca orga-
nização dos documentos oficiais e uma análise com uma linha temporal relativamente curta.
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Os resultados aqui apresentados pretendem deixar uma provocação e nunca exaurir as 
possibilidades de novas pesquisas, sugerindo-se novos meios para emergir nessa temáti-
ca, como trabalhos realizados em uma abordagem quantitativa, estudos sob a perspectiva 
dos usuários, dos formuladores das políticas entre outros.
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RESUMO: Introdução: O comportamento alimentar é reconhecidamente complexo e influenciado por di-
versos fatores, como culturais, sociais, psicológicos e fisiológicos, que incluem os nutricionais. O conhe-
cimento adquirido durante o curso pode afetar o perfil de comportamento alimentar dos futuros nutricio-
nistas. Objetivo: Analisar o comportamento alimentar das estudantes do primeiro e último ano do curso 
de graduação em Nutrição da Universidade Potiguar, com ênfase nas três dimensões do comportamento 
alimentar. Método: Participaram da pesquisa 89 estudantes universitárias, devidamente matriculadas no 
primeiro (n=50) e último ano (n=39) do curso de Nutrição. Foi aplicado o TheThree Factor Eating Questio-
nnaire, versão reduzida de 21 itens (TFEQ-R21), que avalia três dimensões do comportamento alimentar: 
Restrição Cognitiva, Alimentação Emocional e Descontrole Alimentar. Também foram coletados dados 
sociodemográficos para caracterização da amostra. Resultados: De acordo com os resultados, as estu-
dantes apresentaram idade média de 25,60±6,6 anos, eram solteiras e a maior parte pertencia a classe C. 
Com relação as dimensões do comportamento alimentar, as estudantes que estavam no início do curso 
apresentaram maiores escores na dimensão de Descontrole Alimentar. Nas demais dimensões, Restrição 
Cognitiva e Alimentação Emocional, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 
as participantes. Conclusão: Os resultados sugerem que a formação acadêmica e o grau de conhecimento 
sobre nutrição adquirido durante a graduação em Nutrição podem representar fatores que influenciam 
na expressão das dimensões do comportamento alimentar, especialmente na dimensão de Descontrole 
Alimentar. Estudos como este podem contribuir para a orientação de estratégias de formação profissional 
que visem à identificação e diminuição de comportamentos de risco que possam afetar negativamente as 
condutas profissionais dos futuros nutricionistas. 

Palavras-chave: Comportamento Alimentar. Estudantes de ciências da saúde. Nutrição.
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FEEDING BEHAVIOR`S ASSESSMENT OF NUTRITION`S 

UNDERGRADUATE STUDENTS: THE THREE 

FACTOR EATING QUESTIONNAIRE – R21

ABSTRACT: Introduction: Feeding behavior is a complex process and can be influenced by many factors, 
such as cultural, social, psychological and physiological, which include nutrition characteristics. The kno-
wledge acquired during the course can affect the profile of feeding behavior of future nutritionists. Objec-
tive: The study aimed to analyze the feeding behavior of the students enrolled in the first and last year of 
the undergraduate course in Nutrition (UNP), with emphasis on the three dimensions of eating behavior. 
Method: Took part in this study 89 university students enrolled in the first (n = 50) and last year (n = 39) of 
the Nutrition course. It was applied The Three Factor Eating Questionnaire R21 (TFEQ - R21), that assessed 
three dimensions of eating behavior: Cognitive dietary restriction, Emotional Eating and Uncontrolled Ea-
ting. Demographic data were also collected to characterize the sample. Results: According to the results, 
the students had a mean age of 25.6 ± 6.6 years, were single and most belonged to class C. Regarding the 
dimensions of eating behavior, the students who were at the beginning of the course had higher scores on 
the dimension of Uncontrolled Eating. In the other dimensions, Cognitive dietary restriction and Emotional 
Eating, there were no statistically significant differences between the participants. Conclusion: The results 
suggest that the college education and the knowledge acquired during the Nutrition`s course may represent 
factors that influenced the expression of the dimensions of eating behavior, especially the dimension of 
Uncontrolled Eating. Studies such as this may contribute to the guidance of professional training strategies 
aimed at the identification and reduction of risk behaviors that may negatively affect the professional con-
duct of future nutritionists.

Keywords: Feeding behavior. Students, health occupations. Nutrition.

1. INTRODUÇÃO
O comportamento alimentar é reconhecidamente complexo e influenciado por diverso s 
fatores, como culturais, sociais, psicológicos e fisiológicos, que incluem os nutricionais1. 
Ele possui duas principais funções: manter a quantidade de nutrientes necessárias à nossa 
sobrevivência (processos fisiológicos) e o prazer que o ato de comer nos proporciona, 
liberando neurotransmissores (serotonina e dopamina) responsáveis pelo prazer e bem 
estar. Ambas as funções só podem ser realizadas se existir motivação, ou seja, se existir 
impulsos internos que levam o indivíduo a realizar ajustes corporais e comportamentais2.

Cada indivíduo, em particular, está sujeito à influência de fatores biológicos na escolha do 
tipo e da quantidade de alimentos a consumir. Este comportamento alimentar pode ser 
regulado por inúmeros mecanismos, como emoções, ansiedade, os estados de humor e 
outros fatores psicológicos, e estes podem variar entre as pessoas e até mesmo entre uma 
mesma pessoa dependendo do seu estado emocional3.

A escolha alimentar humana está baseada, por um lado, na condição onívora do homem, 
isto é, a capacidade de consumir uma ampla variedade de alimentos. Entretanto, além das 
escolhas pessoais, também são considerados os fatores econômicos, sociais e ambientais, 
dentre outros4,5.

As abordagens metodológicas empregadas na avaliação do comportamento alimentar são 
diversificadas e dependem dos objetivos dos estudos. Dentre os instrumentos mais utili-
zados na avaliação do comportamento alimentar está o “The Three Factor Eating Question-
naire – R21” (TFEQ-R21), proposto por Stunkard e Messick6 e traduzido para o português e 
validado por Natacci e Ferreira Júnior7. Nesse questionário são avaliadas três dimensões do 
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comportamento alimentar, sendo elas a Restrição Cognitiva (RC), que é a tendência cons-
ciente de restringir a ingestão de alimentos, a Alimentação Emocional (AE), que é caracteri-
zada pelo consumo excessivo de alimentos em resposta a emoções negativas vivenciadas, 
e o Descontrole Alimentar (DA), em que, há a perda do autocontrole e, consequente, con-
sumo exagerado de alimentos6,7,8. Muito embora o TFEQ-R21 tenha sido originalmente de-
senvolvido para análise do comportamento alimentar de indivíduos obesos, estudos mais 
recentes identificaram sua validade também em populações eutróficas7.

Muitos fatores podem estar envolvidos na expressão dessas três dimensões do compor-
tamento alimentar. No caso da restrição cognitiva, o excesso de peso ou mesmo a preo-
cupação com a imagem corporal podem representar fatores importantes para o desenvol-
vimento desse padrão de comportamento, em que o indivíduo se impõe um conjunto de 
obrigações e proibições alimentares para manter ou perder peso6,9.

Ao ingressar na universidade, o estudante passa por várias mudanças no estilo de vida, 
dentre elas a alimentação10. Segundo Magalhães e Mendonça11, a frequência de uso de 
dietas restritivas e a leitura de revistas que exaltam a utilização destas dietas interferem no 
comportamento alimentar feminino. Este hábito facilita a abertura de condutas impróprias 
na tentativa de perder peso e da busca de um corpo considerado “ideal”.

Os transtornos de comportamento alimentar têm aumentado nas últimas décadas atingin-
do cerca de 20% de mulheres jovens adultas12. Esta prevalência aumenta para 35% entre 
estudantes de Nutrição. O conhecimento da suscetibilidade ao desenvolvimento de tais do-
enças em estudantes da área de saúde, em especial a Nutrição, é de extrema importância. 
A profissão nutricionista remete a uma preocupação constante com a aparência física e a 
boa forma. Este contexto, junto ao conhecimento sobre os alimentos adquiridos ao longo 
do curso de Nutrição, faz com que o grupo mereça atenção maior por apresentar maior 
risco de desenvolver transtornos alimentares13.

Sabendo que o profissional nutricionista apresenta entre suas competências profissionais 
o dever de incluir conhecimentos, atitudes e habilidades que busquem o estabelecimento 
de práticas alimentares saudáveis14, e assim contribuir ativamente no processo de mu-
dança do comportamento alimentar dos indivíduos, no exercício da atenção dietética e no 
planejamento dietoterápico, se faz necessária a avaliação dos padrões de comportamento 
alimentar dos estudantes do curso de Nutrição, pois a maior parte dos fatores que influen-
ciam o aparecimento desses padrões de comportamento pode estar presente nesses estu-
dantes, e repercutir de forma negativa na sua formação acadêmica e profissional.

Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento alimentar das 
estudantes do primeiro e último ano do curso de graduação em Nutrição da Universidade 
Potiguar, com ênfase nas três dimensões do comportamento alimentar: Alimentação emo-
cional, Descontrole alimentar e Restrição cognitiva. A hipótese principal desse trabalho foi 
que o conhecimento específico adquirido no decorrer do curso de nutrição afeta o compor-
tamento alimentar das estudantes
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2. MÉTODO

2.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa experimental de corte transversal que foi realizada com estudan-
tes do sexo feminino, devidamente matriculadas nos períodos iniciais (1º e 2º) e finais (7º e 
8º) do curso de Nutrição da Universidade Potiguar (UnP), na unidade localizada na Avenida 
Senador Salgado Filho, Natal, Rio Grande do Norte (RN). O protocolo de pesquisa foi ava-
liado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (Processo n� 531/2011). 

Todas as participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos e procedimentos da pes-
quisa e aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE). A coleta dos dados foi realizada no período de abril a setembro de 2013.

Foram excluídos do estudo os estudantes do sexo masculino, devido a tradução e valida-
ção do questionário para o português ter sido realizada para o público feminino, bem como 
aqueles que apresentaram dados incompletos nos formulários.

2.2. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS

As participantes responderam a um questionário estruturado para o autopreenchimento, 
composto por variáveis sociodemográficas, como, idade, sexo, cor da pele, estado civil, 
escolaridade, cidade em que reside, naturalidade e se possui filhos; além de questões so-
bre o estilo alimentar, se onívoro, vegetariano ou outro, e poder econômico, baseado na 
posse de itens15. Além dessas questões, as estudantes também preencheram a versão tra-
duzida para o português e validada do Questionário das três dimensões do comportamento 
alimentar, The Three Factor Eating Questionnaire - R21 (TFEQ-R21)7.

O TFEQ-R21 é composto por um total de 21 itens. Os itens são subdivididos em três 
diferentes escalas, que avaliam as dimensões do comportamento alimentar: Restrição 
Cognitiva (RC); Alimentação Emocional (AE); e Descontrole Alimentar (DA). A escala da 
RC é composta por seis itens e afere a proibição alimentar para influenciar o peso ou a 
forma corporal. A escala da AE possui seis itens e mensura a propensão no consumo 
alimentar exagerado em resposta a estados emocionais negativos, como por exemplo: 
solidão, ansiedade ou depressão. A escala do DA apresenta nove itens e verifica a tendên-
cia a perder o controle sobre comer quando se sente fome ou quando se está exposto a 
estímulos externos16. 

Os itens 1 à 16 do questionário são afirmações sobre o comportamento alimentar em que 
se pede ao respondente para informar o grau de concordância com a frase apresentada, 
utilizando uma escala de quatro pontos: “totalmente verdade”, “verdade, na maioria das 
vezes”, “falso, na maioria das vezes” e “totalmente falso”. No item 17 o respondente deve 
informar a frequência que evita estocar comidas tentadoras, utilizando a seguinte escala de 
quatro pontos: “Quase nunca”, “Raramente”, “Frequentemente” e “Quase sempre”. O item 
18 é para marcar o quanto está disposto a fazer um esforço para comer menos do que de-
seja, utilizando a seguinte escala: “Não estou disposto(a)”, “Estou um pouco disposto(a)”, 
“Estou relativamente bem disposto(a)” e “Estou muito disposto(a)”. O item 19 indaga se 
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o respondente comete excessos alimentares, mesmo sem estar com fome, e as opções 
de resposta são: “Nunca”, “Raramente”, “Às vezes” e “Pelo menos uma vez por semana”. 
O item 20 pergunta qual a frequência que o respondente fica com fome, apresentando as 
seguintes opções de resposta: “Somente nos horários das refeições”. No item 21, que trata 
sobre a restrição cognitiva, foi utilizada uma escala de classificação numérica variando de 1 
= “Comer tudo o que quiser e sempre que quiser” à 8 = “Limitar constantemente a ingestão 
alimentar, nunca cedendo”. Para informações mais detalhadas sobre cada item individual 
do questionário, consultar o trabalho de Natacci e Ferreira Júnior7.

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os pressupostos de normalidade da distribuição das amostras e da homogeneidade das 
variâncias para as médias dos grupos comparados foram avaliados usando o método de 
Kolmogorov-Smirnov. Na análise dos dados foi utilizado o teste General Linear Model 
(GLM) medidas independentes para avaliar se existem diferenças na pontuação das três 
dimensões do comportamento alimentar entre as estudantes dos períodos inicias e finais 
do curso de Nutrição. O nível de significância adotado nas análises foi 5%.

3. RESULTADOS
Foram avaliadas 89 estudantes do curso de Nutrição com idade média de 25,6±6,6 anos, 
variando de 19 a 51 anos, das quais 50 estavam no início do curso (Grupo Nutrição Inicial 
- GNI), representando 25,9% do universo amostral, e 39 estavam cursando o último anodo 
curso (Grupo Nutrição Concluinte - GNC), representando 24,8% do universo amostral. 

Conforme esperado, as participantes do GNI eram mais jovens (23,2±5,0 anos) do que as 
estudantes do GNC (28,7±7,2 anos) (F(1,87) = 18,35; p≤0,001). A caracterização sociode-
mográfica das participantes da pesquisa está apresentada na Tabela 1. Verifica-se a predo-
minância de pessoas com 25 anos ou menos, pardas, solteiras e sem filhos, pertencentes 
a classe C, residentes e naturais de Natal.

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das participantes da pesquisa, de acordo com o período do 
curso de Nutrição. Natal-RN, 2013.

 

TOTAL GNI GNC

(n=89) (n=50) (n=39)

n  % n  % n  %

Faixa etária

≤25 anos 54 60,7 38 76,0 16 41,0

>25 anos 35 39,3 12 24,0 23 59,0

Cor da pele

Amarela 06 6,7 02 4,0 4 10,3

Branca 38 42,7 21 42,0 17 43,6
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Indígena 01 1,1 01 2,0 0 0,0

Parda 43 48,3 26 52,0 17 43,6

Preta 01 1,1 0 0,0 01 2,6

Estado Civil

Solteira 50 56,2 30 60,0 20 51,3

Casada 30 33,7 15 30,0 15 38,5

Outros 09 10,1 05 10,0 04 10,3

Possui fi lhos 

Sim 27 30,3 11 22,0 16 41,0

Não 62 69,7 39 78,0 23 59,0

Poder econômico 

Classe A 05 5,6 01 2,0 04 10,3

Classe B 40 44,9 19 38,0 21 53,8

Classe C 42 47,2 29 58,0 13 33,3

Classe D 02 2,2 01 2,0 01 2,6

Local de residência 

Capital (Natal) 82 92,1 43 86,0 39 100,0

Região metropolitana 07 7,9 07 14,0 0 0,0

Naturalidade

Natal 59 66,3 41 82,0 18 46,2

Interior do RN 21 23,6 07 14,0 14 35,9

Outros estados 09 10,1 02 4,0 07 17,9

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação ao estilo alimentar, a grande maioria das participantes afirmou ser onívo-
ra, sendo apenas uma participante, pertencente ao GNI, vegetariana. Na Figura 1 estão 
apresentados os escores médios das três dimensões do comportamento alimentar das 
estudantes avaliadas, de acordo com o questionárioTFEQ-R21. Foi observado que as es-
tudantes ingressantes no curso de Nutrição apresentaram maior escore na dimensão de 
Descontrole alimentar que as participantes que estavam no final do curso (F(1,87) = 6,47; 
p=0,013).E, apesar de não ter apresentado significância estatística, pode ser observado 
que as estudantes concluintes apresentaram escores discretamente maiores na dimensão 
de Restrição Cognitiva (F(1,87) = 4,74; p=0,090), e menor escore na dimensão Alimenta-
ção Emocional (F(1,87) = 1,71; p=0,194), quando comparadas as estudantes matriculadas 
no primeiro ano do curso de Nutrição.
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Figura 1-Distribuição das estudantes do curso de Nutrição, ingressantes e concluintes, conforme as 
dimensões do comportamento alimentar. Natal-RN, 2013. DA: Descontrole Alimentar; RC: Restrição 

Cognitiva; AE: Alimentação Emocional; *p ≤ 0,05.
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Fonte: Dados da pesquisa.

4. DISCUSSÃO
IOs números expressivos encontrados nos escores médios da dimensão RC nas alunas do 
curso de Nutrição, especialmente nas concluintes (GNC), podem indicar a pressão a qual 
elas já são submetidas antes de entrarem em contato direto com a sua profissão, prova-
velmente essas alunas apresentam uma preocupação exacerbada com a sua alimentação e 
forma física, e estão em contato contínuo com os alimentos e suas funções no organismo, 
inclusive na fisiopatologia de doenças que se desenvolvem em decorrência de uma má 
alimentação, o que pode favorecer a uma certa obsessão pela manutenção de uma alimen-
tação equilibrada, e com isso apresentar uma aparência aceitável pela sociedade13. 

Acerca de todo o exposto, uma questão importante que pode ser levantada, embora não 
tenha sido explorada neste estudo, refere-se ao questionamento do quanto essas carac-
terísticas do comportamento alimentar individual são capazes de impactar na atitude do 
indivíduo frente à atividade profissional. Sugere-se para desenvolvimento de pesquisas 
futuras a investigação longitudinal do comportamento alimentar dos estudantes, afim de 
verificar as modificações nas dimensões do comportamento alimentar ao longo do curso 
de Nutrição. Uma outra sugestão é a inclusão do Índice de Massa Corporal como variável 
de estudo, uma vez que estudos demonstram uma associação significativa com o peso 
corporal está relacionado com algumas dimensões do comportamento alimentar2.
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É importante destacar que, dentro do conhecimento dos autores, este é o primeiro estudo 
brasileiro que investigou as dimensões do comportamento alimentar em estudantes de 
Nutrição, comparando dois momentos distintos no decorrer da formação acadêmica, o 
inicial e o final do curso. 

Esse estudo revelou que as estudantes ingressantes do curso de Nutrição apresentaram 
maior pontuação na dimensão de descontrole alimentar, quando comparadas as concluin-
tes, mas não houve diferença na dimensão de restrição cognitiva e alimentação emocional. 
Esse resultado sugere que a formação acadêmica e o grau de conhecimento sobre nutrição 
adquirido durante a graduação podem representar fatores que influenciam na expressão 
das dimensões do comportamento alimentar.

Estudos como este podem contribuir para a orientação de estratégias de formação pro-
fissional que visem à identificação e diminuição de comportamentos de risco que possam 
afetar negativamente as condutas profissionais dos futuros nutricionistas. 
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RESUMO: Desde os anos 50, com a implantação do Programa Nacional de Alimentação Es-
colar – PNAE, o governo tem demonstrado interesse em oferecer alimentação de qualidade 
nutricional adequada a seus escolares, entendendo que, assim, contribuirá à melhoria das 
condições de saúde e capacidade de aprendizado dos mesmos. Analisar e comparar a acei-
tabilidade das preparações fornecidas para as crianças e adolescentes da rede municipal 
de ensino de Nísia Floresta/RN. Analisou-se a aceitação de 64 preparações da alimentação 
escolar, eleitas de forma aleatória por conglomerado utilizando como instrumento o teste 
de aceitabilidade do FNDE. Nas 16 escolas do município, todas as faixas de idade foram 
avaliadas, totalizando uma amostra de 473 indivíduos. As visitas ocorreram sem agenda-
mento prévio e as preparações foram selecionadas aleatoriamente. De um modo geral, as 
preparações oferecidas na alimentação escolar deste município foram melhor aceitas pelas 
crianças do que pelos adolescentes. As preparações de maior aceitação entre os estudantes 
foram bebidas doces, como iogurte e suco, com biscoito. Já a que atingiu menor aceitação 
pelos dois grupos foi o mingau de aveia. Conclui-se que há diferença na aceitabilidade da 
alimentação escolar de acordo com o ciclo de vida. Os resultados apresentados demons-
tram a necessidade de atenção à adequação dos cardápios consumidos em relação aos 
hábitos alimentares e faixa etária dos escolares, em conjunto a intervenções direcionadas 
à educação alimentar, constituindo-se fatores relevantes à efetiva aceitação das refeições 
oferecidas nas escolas.

Palavras-chave: Alimentação escolar. Crianças, Adolescentes.
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ACCEPTANCE OF SCHOOL NUTRITION FOR CHILDREN AND ADOLES-

CENTS IN A RURAL MUNICIPALITY IN NORTHEASTERN BRAZIL

ABSTRACT: Ever since the 1950s, with the implementation of the National School Food Program (PNAE), 
the government has shown an interest in offering highly nutritional food to school students, thereby impro-
ving their health conditions and learning ability. Analyze and compare the acceptability of meals provided 
to children and adolescents from the municipal school network of Nisia Floresta, RN, Brazil. We analyzed 
the acceptance of 64 school meals, randomly selected by cluster sampling using the National Fund for 
Educational Development (FNDE) test as an instrument. All age groups were assessed in the 16 municipal 
schools, for a total of 473 individuals. The visits were unscheduled and the meals were randomly selected. 
In general, the school meals in this city were better accepted by children than by adolescents. The most ac-
cepted meals included sweet beverages, such as yogurt and juice, with cookies. The least accepted by both 
groups was oatmeal. It was shown that there is a difference in school food acceptability according to the 
life cycle. The results demonstrate the need to monitor the meals consumed in terms of the students’ food 
habits and age group, in conjunction with interventions aimed at nutritional education, which are relevant 
to the effective acceptance of meals served in schools.

Keywords: School nutrition. Children. Adolescents.

1. INTRODUÇÃO
O programa social mais antigo do Governo Federal na área de alimentação no país é o 
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)1,2,3. Entre seus objetivos estão introdu-
zir bons hábitos alimentares aos escolares e garantir-lhes ao menos 30% das necessidades 
nutricionais diárias dos alunos das instituições educacionais indígenas e quilombolas, para 
os demais alunos no mínimo 20% de suas necessidades nutricionais diárias, almejando-se 
melhorar a saúde, crescimento e capacidade de aprendizado, com consequente melhora na 
qualidade da educação desses estudantes4,5,6,7,8.

É através de estratégias, como por exemplo, a educação alimentar e nutricional, que este 
programa pretende envolver todos os integrantes pertencentes à comunidade escolar, res-
peitando a particularidade de cada um, independente de cor, raça, credo, perfil socioeco-
nômico, cultural ou nutricional. Objetivando estimular a adoção voluntária de práticas e 
escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde 
do escolar e a qualidade de vida do indivíduo4,9. 

Alguns fatores são necessários para que este programa funcione de maneira eficaz, um 
dos mais importantes é a boa aceitação das preparações fornecidas aos estudantes. Nem 
tudo que é proposto pelo profissional nutricionista no cardápio da alimentação escolar é 
bem aceito pelas crianças e adolescentes, pois cada um deles possui suas preferências 
alimentares, as quais começam a ser constituídas na infância. Essa é a fase cujos hábitos 
alimentares de um indivíduo são formados, sofrendo influência genética e do meio que o 
cerca, dependendo da condição socioeconômica familiar, grau de instrução dos pais, das 
experiências positivas e negativas do que é a ele oferecido10,11,12. 

Levando em consideração que na infância o organismo ainda está em desenvolvimento e 
crescimento, se a criança não tiver hábitos alimentares saudáveis neste período, a mesma 
poderá ser acometida de prejuízos à saúde nas outras fases de sua vida11,12,13. Também por 
isso, os pais devem ter muita cautela enquanto as crianças são bem pequenas, pois as 
atitudes realizadas pela família mediante alimentos e preparações podem ser fortes predi-
tores de suas preferências e aversões alimentares, auxiliando no processo da aceitabilidade 
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alimentar. À medida que elas vão crescendo, outros fatores (ocorrência de doenças em fase 
aguda, mídia alimentícia, opinião de colegas e outros membros da sociedade) também 
passam a influenciá-las quanto à aceitação de novos alimentos ou mesmo por alimentos 
até então consumidos11,14. 

Para avaliar a eficácia dessas práticas na alimentação escolar foi desenvolvido o teste de 
aceitabilidade indicado pelo PNAE, que se trata de uma ferramenta bastante útil, gerando 
informações significativas às autoridades responsáveis sobre o fornecimento da alimenta-
ção escolar aos estudantes da rede pública de ensino. Este teste tem a finalidade de iden-
tificar a aceitação dos gêneros alimentícios pelos escolares, constituindo importante fator 
para determinar a qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento 
da alimentação escolar. Além disso, evita o desperdício de recursos públicos na compra de 
gêneros alimentícios rejeitados6.

Por todas essas questões e diante da escassez de estudos relacionados à aceitabilidade da 
alimentação escolar fornecida aos alunos da rede pública de ensino, em particular nessa 
região do país, é que essa pesquisa foi idealizada. Este estudo poderá identificar os alimen-
tos e/ou preparações rejeitados pelos escolares, evitando-se desperdício na compra des-
ses gêneros, gerando assim economia dos recursos públicos, servindo como referencial às 
autoridades competentes para melhorar cada vez mais a qualidade da alimentação servida 
a essas crianças e adolescentes, ao menos no período em que os mesmos encontram-se 
no ambiente escolar, contribuindo para o acesso regular e permanente a alimentos de qua-
lidade e em quantidade suficiente5,6. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar e comparar a aceitação dessas prepa-
rações servidas na alimentação escolar para crianças e adolescentes do município de Nísia 
Floresta, no Rio Grande do Norte, situado na zona rural do Nordeste do Brasil. 

2. MÉTODOS
O referido município apresenta área territorial de 308 km², o qual mantém atividades pre-
dominantemente classificadas no setor agrícola e pesqueiro. De acordo com Censo Popu-
lacional de 2010, possuía 23.818 habitantes, com 61% residindo na zona rural. 

Segundo dados da Prefeitura Municipal, das 16 unidades de ensino, 13 situavam-se na 
zona rural8. O modelo de gestão do PNAE é municipalizado, no qual todos os gêneros 
alimentícios são adquiridos pela prefeitura municipal por meio da coordenação da alimen-
tação escolar e distribuída às Unidades Escolares Municipais (UEM).

A pesquisa foi desenvolvida como um estudo transversal descritivo, aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade Potiguar, na Cidade do Natal – RN, sob o protocolo 
081/2010. Os Termos de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foram assinados pelos 
pais ou responsáveis pelos alunos.

Na definição da população de estudo, foi utilizada amostra probabilística, incluindo as uni-
dades escolares beneficiárias do PNAE e todas as salas de aula, das distintas séries, sendo 
avaliadas todas as faixas de idade. Para o tamanho amostral, foram considerados 2600 
alunos matriculados no município, em 2010. Taxa de não resposta 20% e margem de erro 
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10%, determinando uma amostra final de 566 alunos. O sorteio dos alunos ocorreu de for-
ma proporcional ao número de estudantes por sala de aula, com uso da lista de frequência. 
Do total, ocorreram 93 perdas (16,6%), sendo 11,3% por não assinarem o TCLE e 5,3% 
por estarem ausentes no momento da coleta, resultando como amostra final 473 escolares.

Estudantes de graduação em Nutrição da Universidade Potiguar, colaboradores da pes-
quisa, foram treinados para realizar a coleta de dados, que foi realizada em todas as 16 
unidades escolares, que atendem alunos do ensino fundamental e médio em turno parcial, 
em julho de 2010, contemplando as zonas urbanas e rurais do município.

A coleta dos dados referentes à aceitação das preparações foram obtidas em dois dias para 
cada uma das 16 UEM, em ambos os turnos, totalizando 64 amostras, sendo quatro por 
cada UEM. As preparações foram selecionadas de forma aleatória, tendo como objetivo 
analisar de forma diversificada as preparações servidas. As visitas ocorreram sem agen-
damento prévio, portanto, sem interferência sobre o que era habitualmente servido aos 
alunos, e realizadas no período de um mês, tendo em vista a rotatividade das preparações 
do cardápio mensal. Os cardápios mensais das unidades escolares eram elaborados e pa-
dronizados por nutricionista e aplicado a todo município, compostos por 15 preparações 
distintas, distribuídas em três cardápios, sendo um cardápio por semana, composto por 
cinco refeições, uma ao dia.

Os instrumentos metodológicos adotados foram: teste de aceitabilidade da alimentação 
escolar, através do método sensorial afetivo com escala hedônica e questionário de Critério 
de Classificação Econômica do Brasil6,15,16. Referente a este último, a caracterização da 
classificação econômica foi realizada com uso do instrumento padronizado e validado pela 
Associação Brasileira de Empresa de Pesquisa (ABEP) 15,16. 

Para o teste sensorial foram seguidos os critérios sugeridos pelo PNAE para classificar 
o resultado encontrado pela aplicação do teste de aceitabilidade da alimentação esco-
lar, sendo utilizado o escore de aceitação dos estudantes, o qual poderia variar de “1”, 
indicando baixa aceitação, até “5”, indicando máxima aceitação para cada preparação 
testada isoladamente6. 

Para comparar a média do escore de aceitação entre os diferentes tipos de preparação foi 
utilizado o teste Análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas tanto para o grupo 
das crianças, quanto ao dos adolescentes. O teste de medidas repetidas foi selecionado, 
pois todos os participantes indicaram sua aceitação para todas as preparações. À aplicação 
de cada teste, o escore da aceitação foi considerado a variável dependente e a variável pre-
parações foi considerada variável independente ou fator. Nas análises foi adotado o critério 
de 5% de significância estatística.

Na comparação à média do escore de aceitação entre o grupo de crianças e adolescentes 
foi utilizado o teste t para medidas independentes. À aplicação do teste, o escore da acei-
tação foi considerado a variável dependente e a variável faixa etária (criança e adolescente) 
foi considerada variável independente ou fator; análises independentes foram realizadas 
para cada uma das preparações. A fim de identificar as diferenças entre as preparações no 
mesmo grupo foi utilizado o teste Post Hoc de Sidak. Nessas análises também foi utilizado 
o critério de 5% de significância estatística.
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3. RESULTADOS
Dos 473 escolares participantes deste estudo, 185 deles eram crianças com idade variando 
entre 06 e 10 anos e 288 adolescentes entre 11 e 19 anos. Fazendo referência aos dois 
grupos estudados, o estado civil casado foi o predominante entre suas mães, conferindo 
53,28% dos entrevistados. Em sua maioria, as famílias possuíam renda de até 4 salários 
mínimos, apresentando o percentual de 84,99% de famílias que recebiam entre 1 e 2 sa-
lários por mês. As mesmas encontravam-se em maior percentual na classe econômica D, 
com 60,68%. Proporcionalmente, não houve muita diferença nos resultados encontrados 
entre crianças e adolescentes, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis categóricas relacionadas às crianças e adolescentes.

Crianças Adolescentes Total

N % N % N %

Sexo

Feminino 100 54,05% 138 47,92% 238 50,32%

Masculino 85 45,95% 150 52,08% 235 49,68%

Total 185 100,00% 288 100,00% 473 100,00%

Categoria 
econômica

A1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B2 0 0,00% 4 1,39% 4 0,85%

C1 17 9,19% 14 4,86% 31 6,55%

C2 46 24,86% 87 30,21% 133 28,12%

D 112 60,54% 175 60,76% 287 60,68%

E 10 5,41% 8 2,78% 18 3,81%

Total 185 100,00% 288 100,00% 473 100,00%

Quantidade

< 1 salário 23 12,43% 34 11,81% 57 12,05%

1 a 2 
salários 157 84,86% 245 85,07% 402 84,99%

3 a 4 
salários 5 2,70% 8 2,78% 13 2,75%

> 4 salários 0 0,00% 1 0,35% 1 0,21%

Total 185 100,00% 288 100,00% 473 100,00%

Estado civil

Casado 103 55,68% 149 51,74% 252 53,28%

Solteira 25 13,51% 35 12,15% 60 12,68%

Separada 11 5,95% 26 9,03% 37 7,82%

Outros 46 24,86% 78 27,08% 124 26,22%

Total 185 100,00% 288 100,00% 473 100,00%
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De acordo com a análise foram encontradas diferenças significativas na aceitabilidade das 
preparações tanto no grupo das crianças (F(13, 2392) = 15,34; p < 0,001), quanto entre os 
adolescentes (F(13, 3731) = 54,47; p < 0,001), observado na Figura 1 e Figura 2. A análise 
das diferenças entre as preparações evidenciou que as médias de aceitação das prepara-
ções entre os adolescentes são bastante diferentes das listadas pelas crianças, as quais 
apresentaram pouca variação nas médias de aceitabilidade das preparações. 

Estes dois gráficos informam que, de um modo geral, as preparações oferecidas na alimenta-
ção escolar por este município são melhor aceitas pelas crianças do que pelos adolescentes.

Gráfi co 1 – Média (M) e desvio padrão (DP) do escore de aceitação das crianças para cada uma das 
preparações. Nas barras, letras iguais indicam médias similares de acordo com o teste Post Hoc Sidak, 

considerando 5% de significância. 

 
Gráfi co 2 – Média (M) e desvio padrão (DP) do escore de aceitação dos adolescentes para cada uma das 
preparações. Nas barras, letras iguais indicam médias similares de acordo com o teste Post Hoc Sidak, 

considerando 5% de significância.
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As análises estatísticas mostraram diferenças quanto à aceitação entre as crianças e ado-
lescentes para as preparações cuscuz com carne, leite achocolatado com biscoito, cuscuz 
com frango, arroz com carne, mungunzá, sopa de carne, canja e mingau de aveia (Tabela 
2). Para essas preparações as crianças indicaram maior aceitação que os adolescentes. A 
preparação menos aceita por ambos os grupos foi o mingau de aveia. 

Tabela 2 - Análise da aceitação das crianças e adolescentes para cada uma das preparações e resultado do 
contraste entre as médias observadas entre os dois grupos.

Crianças (N = 185) Adolescentes (N = 288)    

M DP M DP t(471) P

Iogurte com biscoito 4,33 0,83 4,17 1,06 1,70 0,090

Cuscuz com carne 4,32 0,96 3,76 1,15 5,54 0,000

Leite achocolatado com biscoito 4,29 1,03 4,04 1,16 2,42 0,016

Suco com biscoito 4,19 1,00 4,21 0,94 -0,21 0,833

Vitamina com biscoito 4,15 1,09 4,13 1,03 0,23 0,818

Macarronada com carne 4,11 1,16 3,91 1,16 1,85 0,066

Arroz com feijão e carne 4,06 1,10 3,89 1,16 1,59 0,113

Macarronada com frango 4,04 1,17 3,84 1,17 1,81 0,072

Cuscuz com frango 4,01 1,18 3,79 1,13 2,01 0,045

Arroz com carne 3,96 1,14 3,49 1,29 4,08 0,000

Mungunzá 3,70 1,37 3,00 1,48 5,14 0,000

Sopa de carne 3,70 1,35 3,30 1,35 3,10 0,002

Canja 3,45 1,49 3,09 1,40 2,71 0,007

Mingau de aveia 3,38 1,47 2,71 1,44 4,87 0,000

4. DISCUSSÃO
As quatro preparações menos aceitas pelos escolares (o mungunzá, a sopa de carne, a 
canja e o mingau de aveia) foram incluídas no cardápio por serem mais completas de acor-
do com a composição nutricional, atendendo as exigências estabelecidas em legislação 
pelo PNAE quanto ao fornecimento de macro e micronutrientes. Tais preparações apresen-
taram em comum características como: aparência, textura (líquido-pastosa) e temperatura 
de consumo. Uma possível explicação para a baixa aceitação é que se trata de uma região 
com temperatura média anual de 27°C, e servir tais preparações pode causar desconforto 
térmico durante as estações mais quentes do ano.

 Uma baixa aceitação de preparações como estas também se repetiu em estudo realizado 
com crianças do sudeste brasileiro, no qual tal rejeição foi associada ao fato de serem 
preparações pouco palatáveis quando comparadas aos pratos ricos em gorduras e açúca-
res11. Isso acontece devido ao padrão alimentar da criança brasileira ser predominante de 



92

Ano 5, n° 1, p. 85-94, out.2015/jan.2016 

uma alimentação láctea, rica em açúcar, sal, gordura animal e reduzida em carboidratos 
complexos, verduras e frutas12,17. Essa baixa ingestão de frutas e verduras também pode 
ser percebida entre os países desenvolvidos, confirmando estudos afirmativos de que os 
seres humanos possuem preferência inata por alimentos de sabor doce, em contraparti-
da, rejeição natural pelos sabores amargos encontrados nos vegetais, os quais também 
apresentam-se pobres em gordura18. 

Mediante preparações avaliadas, as de maior aceitação entre crianças e adolescentes fo-
ram: o iogurte com biscoito e suco com biscoito, respectivamente. Essa alimentação for-
necida aos alunos é servida entre as principais refeições, exatamente na hora da colação 
ou lanche da tarde, de acordo com o horário da aula de cada aluno. Com essa informação, 
pode-se notar que os mesmos apreciam alimentos mais leves e diferentes do que eles 
podem encontrar na hora de uma refeição completa como a do almoço, por exemplo. 
Portanto, deve-se ter bastante atenção quanto ao que será servido nesse momento para 
não haver conflitos com os hábitos dos escolares, especialmente se eles tiverem acesso ao 
mesmo tipo de preparação em casa, num horário mais usual1.

Esses achados evidenciam que, entre os dois grupos estudados, das 5 primeiras preparações 
mais aceitas por eles, 4 eram algum tipo de bebida doce, láctea ou não, acompanhada de 
biscoitos. Estudos relatam que as preparações mais aceitas entre crianças e adolescentes são 
as mais doces e gordurosas e neste estudo essa informação também pode ser constatada9,11.

Um dos fatores de suma importância quanto a melhor aceitação da alimentação escolar en-
tre os alunos é a oferta de preparações condizentes aos hábitos alimentares dos mesmos, 
isso pode ser feito através da observação da rotina alimentar e da aplicação de testes de 
aceitabilidade por profissionais responsáveis, como o proposto nesta pesquisa1,3,4.

Um estudo recente constatou que os alunos com maior chance de aceitar a alimentação 
escolar são aqueles cujos pais acreditam na qualidade da refeição servida pela escola19. 
Outro estudo revela o importante papel do professor na aceitação da alimentação escolar 
por crianças, destacando que o estímulo deste interfere positivamente no comportamento 
alimentar dos escolares diante de novos alimentos20.

Outro ponto que interfere na aceitabilidade é a forma de preparo e apresentação dos pratos, 
que conferem a eles um peso de grande valor no momento de sua aceitação pelos estudan-
tes. Logo, se faz necessário que os manipuladores sejam em número satisfatório, capacita-
dos e que possuam condições adequadas de trabalho, quanto à aquisição de matéria prima 
de boa qualidade e em quantidade suficiente. Fazendo-se necessário, também, a adequação 
da infraestrutura para produção e distribuição das refeições, com garantia e preservação 
dos requisitos higiênico-sanitários. Não esquecendo a relevância de uma educação continu-
ada referente à qualidade da alimentação e saúde para toda comunidade escolar, incluindo 
os funcionários de apoio, professores, os alunos e seus responsáveis legais 1,4.

Estudos posteriores são pertinentes, sobretudo, para averiguar a aceitação entre os escolares 
à medida que os mesmos vão crescendo, pois, quanto maior a idade entre eles, mais propen-
sos se tornam às influencias externas, como a opinião de colegas e anúncios comerciais14.

Após análise dos resultados obtidos com este estudo, comparando-se a aceitabilidade 
das preparações servidas entre crianças e adolescentes, chegou-se à conclusão de que as 
crianças aceitam melhor o que lhes é oferecido. Em geral, as características como aparên-
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cia e textura das preparações são bem parecidas quanto a maior, média e menor aceitação 
para ambos os grupos.

Na adolescência é comum a redução na ingestão de produtos lácteos, frutas e hortaliças, 
concomitantemente ao aumento no consumo de açúcar e gordura. Uma possível explica-
ção para essa recusa de alimentos saudáveis seria a contestação do padrão alimentar ado-
tado pela família, comportamento relacionado a postura de independência aspirada pelos 
jovens nesta fase21,22.  

Contudo, percebe-se, que a aceitação poderia ser significativamente melhorada a partir da 
identificação dos motivos que levam os escolares a não aceitarem a alimentação escolar 
oferecida. Esse aspecto, que constitui uma limitação desta presente pesquisa, se futura-
mente esclarecido, poderia subsidiar o planejamento de estratégias para a melhoria do 
quadro atual. Reiterando, a pertinência de estudos posteriores sobre o tema em questão.

Sugere-se uma atenção quanto aos cuidados à adequação dos cardápios referente aos há-
bitos alimentares dos estudantes, conjuntamente com ações de intervenção direcionadas à 
educação alimentar, visando a promoção da segurança alimentar e nutricional, como tam-
bém a formação de indivíduos conscientes e orientados quanto a uma alimentação saudável.
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RESUMO: O caldo de cana é uma bebida comercializada por ambulantes e consumida como suco de forma 
in natura encontrado em lanchonetes ou feiras livres. A extração do caldo vem da cana-de-açúcar de forma 
artesanal pelo equipamento chamado moenda. Muitas vezes os locais que comercializam esse produto não 
possuem condições higiênico-sanitárias adequadas durante o processo de manipulação, dos utensílios 
e equipamentos utilizados na fabricação do caldo, podendo desta forma, causar doenças transmitidas 
por alimentos (DTA’s) à população que consome esse tipo de produto. Nesse sentido, o presente estudo 
teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica das amostras do caldo de cana comercializado por 
ambulantes na cidade de Natal-RN, por meio da técnica do número mais provável, onde foram realizadas 
pesquisas de coliformes totais, termotolerantes e de Salmonella spp. Foram analisados 5 locais em regiões 
diferenciadas da cidade (zona leste, centro e zona sul) e coletados um total de 25 amostras, no qual em cada 
local foram colhidos 5 amostras de 200ml do produto pesquisado. Verificou-se que as amostras analisadas 
apresentaram contagens acima dos padrões da Resolução vigente – RDC 12/2001 – para coliformes totais 
(100%) e termotolerantes (40%). Em relação à Salmonella spp. todas as amostras apresentaram resultados 
ausentes. Estes resultados mostram a necessidade de treinamentos referentes a manipulação segura e 
práticas higiênico-sanitárias adequadas com os manipuladores desse tipo de comércio.

Palavras-chave: Caldo de cana. Cana-de-açúcar. Qualidade microbiológica. 

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF CANE JUICE 

MARKETED ON NATAL-RN CITY

ABSTRACT: The cane juice is a drink sold by street and consumed as juice form in natura found in cafe-
terias or fairs. The extraction of the juice comes from sugarcane by hand by the machine called milling. 
Often suitable sites that sell this product does not have sanitary conditions during the handling process, 
utensils and equipment used in the manufacture of broth and can thus cause foodborne illness (DTA’s) on 
the population that consumes this type of product. In this sense, the present study aimed to analyze the mi-
crobiological quality of sugarcane juice samples sold by street vendors in the city of Natal-RN, by the most 
probable number, surveys were conducted of total coliforms, thermotolerant and Salmonella spp. Five sites 
were analyzed in different areas of the city (east side, central and southern zone) and collected a total of 
25 samples, which were collected at each site 5 samples of 200ml of the researched product. It was found 
that the samples showed counts up the current standards of resolution - DRC 12/2001 - for total coliforms 
(100%) and thermotolerant (40%). Regarding Salmonella spp. all samples showed results absent. These 
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results show the need for training regarding safe handling and hygiene and sanitary practices appropriate 
to the handlers of such trade.

Keywords: Cane juice. Sugar cane. Microbiological qua lity.

1. INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar recebeu seu nome científico como Saccharum officinarum e Saccharum 
spicatum dado por Lineu, em 1753, essa espécie apareceu primeiramente nas ilhas do 
Arquipélago da Polinésia, trazida para as Américas em 1493 nas caravelas da segunda 
expedição feita por Cristóvão Colombo. Algum tempo depois, chegou ao Brasil trazidas por 
Martim Afonso de Souza proveniente das mudas da Ilha da Madeira em 1502 [1]. Contribui 
socioeconomicamente com a produção de açúcar, cachaça, alimentação para animais, ál-
cool combustível, também sendo utilizada comumente na extração do caldo de cana, que é 
um alimento rico em sacarose [2].

O caldo de cana é considerado um alimento de grande valor nutricional, com intenso sabor 
e consideravelmente acessível ao consumidor. É um suco in natura extraído da cana de 
açúcar que é prensada em moendas no próprio local de comercialização dando origem ao 
caldo. Sendo muito Saborosa, nutritiva e com preço baixo é uma bebida refrescante muito 
consumida em épocas mais quente do ano [3]. Líquido de cor que varia entre parda ao verde 
escuro, pode preservar nutrientes presente na cana-de-açúcar como: Vitamina do com-
plexo B e vitamina C, fósforo, sódio, cálcio, ferro, potássio e magnésio, estando presente, 
também, a sacarose, frutose e amido [4].

A produção mundial de cana-de-açúcar tem como líder o Brasil, seguidos por Índia e Aus-
trália. Nas últimas cinco safras, em média 52% da produção destinaram-se as fábricas 
de etanol e 48% às de açúcar. A cultura da cana-de-açúcar concentra-se nas regiões do 
Centro-Sul e do Nordeste do país. Seus períodos de safra são respectivamente: maio-
-novembro, setembro-março. Ocupa 2,4% da área agriculturável [5].

Pelas cidades brasileiras estão espalhados vários comércios de caldo de cana, que são 
caracterizados pela venda por meio de ambulantes. A falta de práticas higiênico-sanitárias 
adequadas tem feito com que esse tipo de comércio se torna bastante precário devido a 
inadequações nas etapas de despalhamento, descascamento e corte da cana [6].

Os alimentos podem ser facilmente contaminados por microrganismos, levando riscos à 
saúde de qualquer indivíduo. A ausência de condições higiênico-sanitárias apropriadas do 
local de comércio, o não conhecimento dos vendedores com relação a manipulação correta 
dos alimentos e a falta de treinamento suficiente para esses vendedores, são motivos para 
tais contaminações [4].

Em razão disso, a gravidade de doenças transmitidas por alimentos, tem aumentado o 
interesse da população em relação à segurança alimentar [7].

Os microrganismos causadores de doenças alimentares podem ser transmitidos a partir de 
fezes contaminadas, pelos dedos de manipuladores de alimentos com hábitos de higiene 
insatisfatórios, por insetos voadores ou rasteiros e também pela água [8].

A produção do caldo de cana realizada por ambulantes ocorre por meio de pequenas opera-
ções. Contudo, esse processo torna-se perigoso em virtude das possíveis contaminações 
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microbianas que podem ocorrer durante a extração desse produto. Insetos e animais po-
dem vir a frequentar as moendas, se resíduos da cana forem deixados próximo à máquina, 
favorecendo assim a ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) [9].

O caldo de cana carrega normalmente uma quantidade de microrganismos por causa dos 
colmos, raízes e folhas da cana-de-açúcar [10]. Contudo a má manipulação e estocagem dos 
colmos da cana-de-açúcar, a manipulação de dinheiro, duvidosa potabilidade da água usa-
da na limpeza da cana, utilização de panos indevidos e sujos para fazer higiene das mãos 
e má higiene de utensílios e da moenda, são fatores que podem levar à contaminação do 
caldo de cana [2].

As doenças transmitidas por alimentos (DTA’S) possuem vários fatores que contribuem 
para o aumento significativo em nível mundial. Um dos fatores para este tipo de ocor-
rência é devido ao número de refeições consumidas pela população fora do lar. Cerca de 
42,7% da população urbana realiza seu consumo fora do domicilio, optando por alimen-
tos prontos para consumo, como fast foods, salgados e salada. Dependendo do processo 
de manipulação, tais preparações podem favorecer ao aparecimento das DTA’s. Por sua 
vez os órgãos públicos e privados não conseguem acompanhar esse rápido crescimento 
desses lanches e desenvolvem um deficiente controle em relação a qualidade desses ali-
mentos ofertados à população [11].

Se comparada as outras regiões do país, a de maior taxa de incidência de casos de DTA 
internados são no Nordeste. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), de 1999 a 2002, ocorreram 25.281 óbitos por DTA no Brasil, com uma média de 
6.320 óbitos por ano [12].

Em relação ao caldo de cana, a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 12/2001 – ANVI-
SA [13], diz que os padrões para serem realizados sobre a avaliação microbiológica são a 
contagem de coliformes totais (35ºC), termotolerantes (coliformes fecais) e a pesquisa de 
Salmonella spp. 

O grupo dos coliformes totais é um subgrupo da família das Enterobacteriaceae. Nesse 
grupo estão apenas as enterobactérias com capacidade de fermentar a lactose com produ-
ção de gás, em 24 a 48horas a 35°C. Coliformes fecais são chamados também de colifor-
mes termotolerantes, um subgrupo dos coliformes totais, capazes de fermentar a lactose 
com produção de gás, com 44,5°C - 45°C em 24horas [14].

Diante da grande comercialização do caldo de cana na cidade do Natal e do risco no pro-
cesso de produção no que concernem as condições higiênico sanitárias, esse trabalho tem 
como objetivo a análise das condições microbiológicas do caldo de cana comercializado 
por estes ambulantes.

2. MÉTODOS
Um total de 25 amostras de caldo de cana foram coletadas no mês de julho de 2014, onde 
em cada local foram coletadas 5 amostras de 200ml de caldo de cana. Os resultados foram 
analisados de acordo com a RDC nº 12, de 2001 [13]. De acordo com a lei para a análise 
do caldo de cana devem ser feitas pesquisas de Coliformes à 45ºC, onde de um total de 5 
amostras é permitido 3 com até 102. Para coliformes totais (35ºC), também em um total 
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de 5 amostras, é permitido 2 com até 101. Para Salmonella spp. deverá ser ausente em 25 
mL de bebida analisada.

Para a contagem de coliformes totais e fecais (teste presuntivo) utilizou-se a técnica do 
número mais provável. Inicialmente foram feitas as três diluições 10-¹, 10-² e 10-³. Para 
a formação dessas diluições, foi separado 25mL da amostra em condições de assepsia 
e colocados em um erlenmeyer, contendo 225mL de água peptonada a 0,1% estéril (di-
luição 10-¹), homogeneizando 25 vezes. Depois, foram pipetados 1,0mL de diluição 10-¹ e 
transferidos para um tubo com 9,0mL de água pepetonada a 0,1% estéril para obtenção 
da diluição 10-², também homogeneizando 25 vezes. Por fim, pipetou-se 1,0mL da diluição 
10² e foram transferidos para um tubo com 9,0mL de água peptonada a 0,1% estéril para 
obtenção da diluição 10-³, sempre homogeneizando 25 vezes. Após esse procedimento, 
pipetou-se alíquotas de 1,0mL das três diluições para uma série de três tubos com Caldo 
Lauril Sulfato (CLS), que em seus fundos continham pequenos tubos de Durhan invertidos 
para observar a formação ou não de bolhas de gás. Posteriormente foi homogeneizado 
suavemente e incubado a 35°C por 48 horas. Transcorrido esse tempo, observou-se a 
produção de gás no tubos de Durhan (tubos positivos).

Na contagem de coliformes totais (teste confirmativo), foram transferidas as subculturas 
positivas no Caldo Lauril Sulfato (CLS) com alça de fio níquel cromo para o meio Caldo 
Bile Verde Brilhante CBVB). Em seguida, foram incubadas a 35°C por 48 horas. Após esse 
tempo, observou-se a produção de bolhas de gás no tubos de Durhan (tubos positivos). Já 
no teste confirmativo para coliformes fecais, as subculturas positivas foram transferidas 
para o Caldo Lauril Sulfato (CLS) com alça de fio níquel cromo para o meio caldo Escheri-
chia coli (CEC), onde foram incubadas em banho-maria a 44,5°C por 48 horas. Em segui-
da, observou-se a produção de gás nos tubos de Durhan. (Tubos positivos). Portanto, foi 
necessário semear o crescimento dos tubos positivos no meio Agar Baid Parker, logo após 
sendo incubado por 24 horas. 

Na pesquisa de Salmonella spp., primeiramente foram transferidos 25mL da amostra para 
um erlenmeyer com 225mL de Caldo Lactosado e incubado a 35°C por 24 horas. Em se-
guida, foi adicionado 1,0mL de cultura para um tubo com 10mL de Caldo Selenito Cistina 
e 1,0mL da cultura para um tubo com 10mL de Caldo Tetrionato, logo após incuba-los a 
35°C por 24 horas. Posteriormente, adicionou-se em cada tubo 0,2mL de solução de iodo 
e 0,1mL de solução Verde Brilhante e foram incubados a 35°C por 24horas. Após essa 
primeira etapa concluída e transcorridos os tempos de incubação, transferiu-se uma alça-
da da cultura obtida no Caldo Seleto Cistina para o meio Agar Verde Brilhante (VB) e uma 
alçada para o meio Agar Salmonella-Shigella (SS). O mesmo foi feito com a cultura obtida 
no Caldo Tetrationato, onde colocou-se uma alçada da cultura para o meio Agar Verde 
Brilhante (VB) e uma alçada para o meio Agar Salmonella-shigella (SS). As placas foram 
incubadas a 35°C por 24horas.

3. RESULTADOS 
As análises microbiológicas realizadas com o caldo de cana comercializado por ambulantes 
revelam que dos 5 locais analisados todos apresentaram uma contaminação considerável, 
conforme pode ser observado nos seguintes resultados.
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Para os coliformes totais, das 25 amostras analisadas, 100% apresentaram valores acima 
do que preconiza a Legislação RDC nº 12 de 02/2001, a qual se refere que o permitido é até 
101/mL.  Para coliformes à 45ºC, do total de amostras analisadas, 40% estavam impróprias 
para o consumo com parâmetros acima do que estabelece a mesma legislação que deve 
considerar critérios de até 102/mL. A legislação ainda discorre que para Salmonella spp. 
é tolerável a ausência em 25mL, portanto todos os locais se mostraram próprios para o 
consumo humano.

Quadro 1 - Resultados das análises microbiológicas do caldo de cana de coliformes totais e 
termotolerantes, expressos em número mais provável por miligramas (NMP/mg) e análise de Salmonella 

spp em 25ml do caldo.

Locais e Amostras

Microrganismos

(NMP/mL)

NMP de coliformes 
totais

NMP de coliformes 
termotolerantes

Salmonella 
spp 25ml

Local 1

Amostra 1 2,8x101 2,8x101 Ausência

Amostra 2 2,8x101 1,5x102 Ausência

Amostra 3 1,5x101 1,1x103 Ausência

Amostra 4 1,5x101 1,5x102 Ausência

Amostra 5 9,3x101 9,3x101 Ausência

Local 2

Amostra 1 1,1x103 2,4x103 Ausência

Amostra 2 4,6x102 2,4x103 Ausência

Amostra 3 1,1x103 1,1x103 Ausência

Amostra 4 2,8x101 1,1x103 Ausência

Amostra 5 1,1x103 2,1x102 Ausência

Local 3

Amostra 1 0,9x101 0,9x101 Ausência

Amostra 2 7,5x101 7,5x101 Ausência

Amostra 3 2,1x101 9,3x101 Ausência

Amostra 4 4,3x101 4,3x101 Ausência

Amostra 5 2,1x101 2,1x101 Ausência

Local 4

Amostra 1 1,1x103 1,1x103 Ausência

Amostra 2 1,1x103 2,4x103 Ausência

Amostra 3 4,6x102 4,6x102 Ausência

Amostra 4 2,4x103 2,4x103 Ausência

Amostra 5 1,5x102 1,5x102 Ausência
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Local 5

Amostra 1 7,5x101 7,5x101 Ausência

Amostra 2 7,5x101 7,5x101 Ausência

Amostra 3 0,9x101 0,9x101 Ausência

Amostra 4 1,5x102 4,6x102 Ausência

Amostra 5 2,3x101 2,3x101 Ausência

Quadro 2 - Resultados do desvio padrão e erro da média para coliformes totais e coliformes 
termotolerantes.

Locais
Coliformes totais Coliformes termotolerantes

Desvio padrão Erro da média Desvio padrão Erro da média

Local 1 ±12,66 5,6 ±13,59 6,0

Local 2 ±14,47 6,4 ±9,2 4,1

Local 3 ±12,16 5,4 ±13,59 6,0

Local 4 ±12,69 5,6 ±14,49 6,4

Local 5 ±18,24 8,1 ±21,64 9,6

Pode-se observar um maior índice de contaminação por coliformes totais no local 4, que 
obteve 84,4% de suas amostras contaminadas. O local 3 obteve resultado de menor por-
centagem de contaminação das amostras, com 42,2% (Gráfico 1).

Gráfi co 1 – Média dos resultados expressos em porcentagem da contaminação do caldo de cana para 
coliformes totais.
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O local que apresentou maior porcentagem de contaminação por coliformes fecais, foi o lo-
cal 2 com 91,1% das amostras contaminadas. Já o local que mostrou menor porcentagem, 
foi o local 3 com 44,4%. (Gráfico 2). 

Gráfi co 2 – Média dos resultados expressos em porcentagem da contaminação do caldo de cana para 
coliformes termotolerantes.
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4. DISCUSSÃO
Em estudo realizado no centro de Itabuna – Bahia onde também foi analisado a qualidade 
microbiológica do caldo de cana, obtiveram resultados de contagens para coliformes totais 
de 90% de contaminação, coliformes termotolerantes à 45°C de 65% [15]. Tais resultados 
confirmam os dados obtidos com a presente pesquisa, na qual os percentuais de con-
taminação para esses grupos de microrganismos no mesmo produto analisado também 
obtiveram altos percentuais, o que reforça já no presente estudo, 100% das amostras para 
coliformes totais se mostraram impróprias para o consumo e 40% apresentaram conta-
minação por coliformes termotolerantes. A presença de coliformes termotolerantes nas 
amostras mostram a má manipulação do alimento no momento da preparação, a falta de 
higiene com os utensílios e equipamentos utilizados na preparação do alimento. Essa alta 
contaminação, tanto por coliformes totais quanto pelos termotolerantes, pode se remeter 
a várias condições de má estocagem e acondicionamento ou má manipulação na obtenção 
do produto. Já na parte higiênico-sanitárias, unhas grandes, manuseio de dinheiro e falta 
de toucas podem ser agentes da contaminação do alimento [16].

Em relação a Salmonella spp., em um estudo realizado na zona sul da cidade de São Paulo 
de avaliação microbiológica do caldo de cana, encontraram resultados iguais ao presente 
trabalho, constatando ausência em todas as amostras analisadas na pesquisa [17]. 
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Divergindo de alguns estudos em relação à pesquisa de Salmonella spp., em estudo rea-
lizado na cidade de São Luís no Maranhão também do perfil microbiológico do caldo de 
cana, obteve resultado de presença em 6 amostras dessa bactéria [18]. Atualmente umas 
das maiores causadoras de surtos de toxinfecção alimentar, são das bactérias do gênero 
Salmonella sendo assim um importante problema socioeconômico [19]. 

As altas contaminações no caldo de cana podem estar ligadas a falta de capacitação dos 
manipuladores, alguns tem o conhecimento de condições de higiene de um alimento e 
não botam em prática, assim como muitos nem possuem esse conhecimento. O fato, 
também, de muitos manipuladores realizarem ao mesmo tempo várias atividades como: 
manipular dinheiro, remover lixos e fazer a extração do alimento, se torna um fator de 
risco de contaminação [4]. 

Finalmente, as amostras de caldo de cana analisadas não estavam apropriadas para o 
consumo quando considerada a presença de coliformes totais e fecais. Já com relação à 
pesquisa de Salmonella spp. todas se encontraram apropriadas. Ficou evidente deficiên-
cias higiênico-sanitárias no processo de obtenção do caldo de cana comercializado pelos 
ambulantes expondo os consumidores a risco de contaminação alimentar. Estes resultados 
mostram a necessidade de treinamentos referentes a manipulação segura e práticas higi-
ênico sanitárias adequadas com os manipuladores desse tipo de comércio e ainda sugere 
uma maior fiscalização por parte de órgãos competentes. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional, caracterizado pelo aumento da proporção de idosos em relação 
à população total, é um fenômeno já bastante evidente em países em desenvolvimento.  A hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) considerada como um grave 
problema de saúde em todo o mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente metade da população 
acima de 50 anos de idade possui HAS. O presente estudo teve como objetivo identificar fatores associados 
da hipertensão em idosos da cidade do Natal/RN. O mesmo caracterizou por ser do tipo individualizado, 
observacional e transversal. Foram entrevistados 98 idosos hipertensos. A pressão alta esteve associada 
significativamente à frequência de ir ao serviço de saúde para controle da HAS (p=0,015), ao baixo consu-
mo de água (p=0,023), ao consumo dos grupos de alimentos como leite e derivados integrais (p=0,013), 
Carnes e ovos (p=0,024), embutidos (p=0,042), gordura animal (p=0,003) e enlatados (p=0,036). Portanto, 
o estudo revelou que as acesso à serviços de saúde, estilo de vida e características do consumo alimentar 
podem influenciam na qualidade de vida dos idosos hipertensos. Reconhecendo que a HAS é uma condição 
clínica irreversível e com grandes impactos sobre a vida dos idosos.

Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Idoso. Hipertensão Arterial Sistêmica, Consumo alimentar.

HYPERTENSION AND ITS ASSOCIATED FACTORS 

IN THE ELDERLY OF NATAL / RN

ABSTRACT: The aging of the population, characterized by increasing of elderly people in relation to total 
population, is a phenomenon already quite evident in developed countries. Systemic arterial hypertension 
(SAH) is an intransmissible chronic disease (ICD) considered as a serious health problem worldwide. In 
Brazil, it is estimated that approximately half of the population over 50 years old has hypertension. This 
study aimed to identify factors associated with hypertension in elderly people of the city of Natal / RN. The 
study was characterized for being individualized, observational and transversal type. 98 elderly hypertensi-
ve patients were interviewed. The high blood pressure was significantly associated with frequency of going 
to the health service for control of hypertension (p = 0.015) to the low water consumption (p = 0.023), on 
consumption of food groups such as milk and its derivatives (p = 0.013), Meat and eggs (p = 0.024), fitted 
(p = 0.042), animal fat (p = 0.003) and canned foods (p = 0.036). Therefore, the study revealed that the 
access to health services, lifestyle and characteristics of food intake may influence the quality of life of 
hypertensive elderly individuals. Acknowledging that SAH is an irreversible clinical condition and with huge 
impacts on the lives of the elderly.

Keywords: Population aging. Elderly. Systemic Arterial Hypertension. Food intake.

1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento da popul ação é caracterizado pelo aumento da proporção de idosos em 
relação à população total, um fenômeno já bastante evidente em países desenvolvidos.1
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A população brasileira vem crescendo de forma exponencial trazendo importantes mu-
danças e alterações estruturais na faixa etária da população. Essas mudanças no perfil 
epidemiológico trazem consigo o predomínio das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT), típicas da modernidade, passando assim tomar uma proporção bem maior que às 
doenças transmissíveis.2

Os problemas crônicos de saúde que são acometidos no processo de envelhecimento 
podem interferir no quadro de saúde do idoso em virtude das alterações fisiológicas as-
sociadas a redução da capacidade funcional, esta, caracterizada pelo potencial que uma 
pessoa apresenta para decidir e atuar de forma independente em sua vida, consequente-
mente no seu cotidiano.3  

As doenças crônicas e suas incapacidades estão em maior prevalência na população idosa. 
A necessidade de um maior cuidado nessa faixa etária traz uma maior preocupação em 
virtude da diversidade de alterações fisiológicas de saúde dessa população quando com-
parada aos outros segmentos etários.5 Dentre as pricipais DCNT acometidas na população 
idosa, a predisposição e o risco de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) associadas a múl-
tiplos fatores secundários como o sedentarismo e os maus hábitos alimentares.

A HAS é uma condição crônica, de origem multifatorial, que apresenta elevada preva-
lência na população brasileira, constituindo-se como sério fator de risco para o desen-
volvimento de complicações cerebrovasculares e cardíacas. É considerada um grave 
problema de saúde pública em todas as regiões do mundo. No Brasil, estima que haja 
prevalência entre 50 e 70% entre idosos, o que a torna um dos principais determinantes 
de mortalidade dessa população, exigindo, assim, correta identificação do problema e a 
apropriada abordagem terapêutica.6,7

A hipertensão arterial é um exemplo de DCNT considerada como um grave problema de 
saúde em todo o mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente metade da população 
acima de 50 anos de idade vive com HAS. E a mudança gradativa da pirâmide etária, veri-
ficada no aumento acentuado da população adulta e idosa e redução da taxa de natalidade, 
foi decisiva para o crescimento das demandas relacionadas às DCNT.8,9

O estilo de vida é claramente um dos maiores responsáveis pela morbidade e pela alta preva-
lência das doenças crônicas. Entre os aspectos associados estão, principalmente, os hábitos 
e as atitudes que contribuem para o aumento do sobrepeso corporal, especialmente associa-
do ao aumento da obesidade visceral, alto consumo energético e excesso ou deficiência de 
nutrientes associados ao padrão alimentar baseado em alimentos industrializados.10,11

A alimentação está relacionada diretamente a alguns fatores que interferem na prevenção e/
ou controle das doenças crônicas e seus agravos. São eles: excesso de peso, dislipidemia, 
mau controle glicêmico e padrão alimentar com consumo excessivo de gordura saturada 
e pouca ingestão de frutas e vegetais.10,12 Dessa forma, a orientação nutricional é útil na 
prevenção para o retardo das complicações associadas às condições crônicas, integrando 
o conjunto de medidas de autocuidado e educação em Saúde. 13, 14, 15  As modificações na 
alimentação são reconhecidas como um recurso para o controle glicêmico e redução do 
risco das doenças cardiovasculares.16
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Diante do exposto, torna-se relevante identificar as causas e os fatores que influenciam no 
surgimento da HAS na população idosa, levando em consideração os hábitos alimentares, 
o estilo de vida e outros aspectos do cotidiano.

O presente estudo teve como objetivo identificar os fatores associados da hipertensão em 
idosos da cidade do Natal/RN.

2. MÉTODOS

2.1. NATUREZA DO ESTUDO

O referido estudo trata-se de um estudo transversal, o qual foi realizado em um único 
momento, caracterizando o perfil dos hipertensos no grupo estudado; observacional, no 
qual o pesquisador observou apenas as características dos pacientes sem haver qualquer 
intervenção, do tipo individualizado, em que o idoso foi a unidade de análise e avaliação.

2.2. LOCAL E POPULAÇÃO ESTUDADA

A pesquisa foi desenvolvida no Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso (CEASI), 
localizada na cidade do Natal/RN. A pesquisa foi constituída por idosos com 60 anos de 
idade ou mais, segundo a classificação preconizada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS, 2002).

2.3. TAMANHO DA AMOSTRA

O tamanho da amostra, do tipo conveniência, foi constituído pelo total de idosos que esti-
veram presentes no CEASI no período da avaliação, não necessitando, portanto, calcular o 
tamanho da amostra. 

2.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Os idosos independentes de ambos os sexos que estiveram na Instituição no período da 
avaliação nutricional e aceitaram participar da pesquisa foram arrolados para o estudo. No 
entanto, os idosos dependentes com auxílio de um cuidador, que apresentaram condição 
capaz de prejudicar o funcionamento cognitivo da pesquisa; portador de necessidades es-
peciais e/ou aqueles que apresentaram transtornos psiquiátricos foram excluídos da amos-
tra e consequentemente do estudo.

2.5. ESTUDO PILOTO

Foi realizado previamente um estudo piloto com 30 idosos do Centro Especializado de 
Atenção à Saúde do Idoso (CEASI) da cidade do Natal, a fim de adequar o tempo da coleta 
e uma padronização dos dados coletados, os mesmos foram incluídos na amostra. 



108

Ano 5, n° 1, p. 105-119, out.2015/jan.2016 

2.6. COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no período de 01 de setembro a 31 de outubro de 2014, 
por meio de uma entrevista, através de um questionário (APÊNDICE A), estruturado com 
perguntas fechadas, embasado no questionário do projeto Saúde, Bem-estar e Envelheci-
mento (SABE) e o caderno de Atenção Básica nº 37 (Hipertensão Arterial Sistêmica, 2013). 

A pesquisa contou com algumas variáveis classificadas como dependente e independentes 
(ANEXO A). Sendo a dependente a presença de pressão alta e as independentes contendo 
variáveis sociodemográficas como: gênero, faixa etária, estado civil, profissão, grau de 
escolaridade. Variável religiosidade. Variáveis sócioeconômicas como: Renda. Variáveis 
referentes às condições de saúde como: Presença de comorbidades, referente ao controle 
da HAS, perda ou ganho de peso, uso de medicamentos, frequência de consulta médica. 
Variáveis referentes às condições de estilo de vida como: Consumo de álcool, tabagismo, 
práticas de atividade física. Variáveis referentes aos hábitos alimentares como: Consumo 
de água, quantidade de refeições diárias, falta de apetite, alimenta-se antes das principais 
refeições, apetite antes das refeições, preferências alimentares, aversões, alergias, tabus 
alimentares, restrição alimentar e frequência de consumo de grupos de alimentos.

As entrevistas foram realizadas no CEASI, pelas alunas do curso de Nutrição da Universi-
dade Potiguar (UNP) devidamente treinadas garantindo assim, a uniformidade das infor-
mações coletadas.

2.7. RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com os idosos, no momento em que eles estiveram na sala de es-
pera do CEASI, aguardando o atendimento. As alunas abordaram os idosos primeiramente 
explicando-os com seria realizada a pesquisa, perguntando-os se os mesmos tinham o inte-
resse em participarem da pesquisa e deixando-os seguros que seria um trabalho sério, e as 
informações coletadas não seriam expostas e nem eles. Os idosos que aceitaram participar 
da pesquisa, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), que 
serviu como prova de qualquer eventual caso desconfortável que ocorresse com eles.

2.8. APURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A apuração dos dados foi do tipo manual, através dos formulários específicos do estudo. 
Foi construído a partir dos dados obtidos para cada variável, um banco de dados, após a 
avaliação de um crítico, em relação ao preenchimento dos formulários de coleta de dados. 

Os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social Science 
(SPSS)® Statistics 20.0. Inicialmente foi feita uma apresentação dos mesmos na forma 
de medidas descritivas, em seguida, estes foram submetidos à análise bivariada por meio 
do teste do qui quadrado. As variáveis que apresentaram frequência superior a 90% foram 
excluídos do estudo.

Para a verificação da associação dos fatores estudados e a pressão alta, foram incluídas no 
modelo aquelas variáveis que apresentaram valor de p < 0,050.
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2.9. ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Potiguar 
(UNP) para assegurar as informações que serão adquiridas através da pesquisa e aprovado 
através do número de protocolo 32405814.4.0000.5296.

Os participantes receberam instruções da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), obedecendo aos aspectos éticos da Resolução 
do Conselho Nacional Saúde, Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, bem como, o responsá-
vel pela Instituição, assinou a carta de anuência (ANEXO B) antes do envio ao CEP.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total de 98 idosos hipertensos estudados, com faixa etária entre 60 a 94 anos, 81,6% 
relataram pressão alta, mesmo fazendo uso de medicamentos, percentual bastante rele-
vante entre a população estudada. 

Na tabela 1 apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação às condições 
sociodemográficas.

Tabela  1 - Associação de Pressão alta com a caracterização sociodemográfica dos idosos do CEASI, da 
cidade do Natal/RN, 2014.

 Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Gênero
Masculino 9 90,0 1 10,0

0,77 2
Feminino 71 80,7 17 19,3

Idade
60 a 71 anos 45 80,4 11 19,6

0,954
72 a 94 anos 34 82,9 7 17,1

Raça

Branco 31 83,8 6 16,2

0,450

Pardo 27 84,4 5 15,6

Moreno 6 66,7 3 33,3

Amarelo 1 100,0 0 0,0

Negro 10 71,4 4 28,6

NS/NR 5 100,0 0 0,0

Estado civil
Solteiro, viúvo, separado 
ou divorciado 49 79,0 13 21,0

0,547
Casado 31 86,1 5 13,9
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Antiga profi ssão

Do lar 32 84,2 6 15,8

0,703

Outro 6 66,7 3 33,3

Agricultor 6 85,7 1 14,3

Comércio, banco, 
transporte, hotelaria ou 
outros serviços

11 78,6 3 21,4

Funcionário governo 
federal, estadual ou 
municipal

12 92,3 1 7,7

Trabalhos domésticos 13 76,5 4 23,5

Escolaridade

Analfabeto 10 66,7 5 33,3

0,119Ensino Fundamental 56 87,5 8 12,5

Ensino Médio ou 
Superior 14 73,7 5 26,3

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

A tabela 1 mostra que não houve associação estatisticamente significativa quando com-
parado as variáveis sociodemográficas com pressão alta. Houve um maior quantitativo de 
mulheres. Esse achado é consistente 17, em estudo realizado em Minas Gerais com ido-
sos hipertensos, demonstraram que as mulheres têm maior preocupação com sua saúde, 
apresentando maior tendência ao autocuidado e ao atendimento médico. Outro estudo 
realizado 18 com a população da Arábia Saudita mostrou que as mulheres são mais preo-
cupadas com estado de saúde e procuram mais assistência médica, e isso é esperado uma 
vez que o estado de saúde pode afetar a imagem corporal que é mais importante para as 
mulheres. Portanto, podem apresentar detecção precoce e maior controle da HAS quando 
comparadas aos homens.

A variável “escolaridade” apesar de não ter mostrado diferença estatisticamente significa-
tiva (p= 0,119). 19, em estudo com portadores de doenças crônicas, entre elas a HAS em 
idosos, mostraram que o baixo nível de escolaridade esteve relacionado a baixos níveis 
de qualidade de vida. Corroborando com o estudo realizado 20 em Montes Claros, Minas 
Gerais, com idosos hipertensos, o qual mostrou associação estatisticamente significativa 
entre a escolaridade e a qualidade de vida.

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação à religiosidade.

Tabela 2 - Associação de Pressão alta com a caracterização socioculturais dos idosos do CEASI, da cidade 
do Natal/RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Religião

Católico 62 80,5 15 19,5

0,725
Evangélico 15 83,3 3 16,7

Outra 1 100 0 0,0

NR 2 100 0 0,0

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.
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A tabela 2 mostra que não houve associação estatisticamente significativa entre a variável 
religião com a pressão alta. 

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação às condi-
ções socioeconômicas.

Tabela 3 - Associação de Pressão alta com a caracterização socioeconômicas dos idosos do CEASI, da 
cidade do Natal/RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Aposentado
Sim 73 83,0 15 17,0

0,568
Não 7 70,0 3 30,0

Idoso independente
Sim 66 83,5 13 16,5

0,405
Não 8 66,7 4 33,3

Alguém dependente de 
sua renda

Sim 38 86,4 6 13,6
0,544

Não 35 77,8 10 22,2

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

A tabela 3 mostra que não houve associação entre as variáveis “aposentado, idoso inde-
pendente e alguém depende de sua renda” com pressão alta.

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação às condi-
ções de saúde.

Tabela 4 - Associação de Pressão alta com as condições de saúde dos idosos do CEASI, da cidade do 
Natal/RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Dor de cabeça

Sim 49 76,6 15 23,4

0,159Não 30 90,9 3 9,1

NR 1 100,0 0 0,0

Dor na nuca
Sim 42 82,4 9 17,6

1,000
Não 38 80,9 9 19,1

Dor no peito
Sim 30 73,2 11 26,8

0,116
Não 50 87,7 7 12,3
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Costuma ir ao serviço 
saúde para controle 

HAS

Sim, a cada dois ou 3 
meses 38 73,1 14 26,9

0,015

Nunca 5 100,0 0 0,0

Sim, uma ou mais vezes 
ao mês 13 100,0 0 0,0

Sim, a cada seis meses 6 66,7 3 33,3

Quando não me sinto 
bem 14 93,3 1 6,7

Sim pelo menos uma vez 
por ano 4 100,0 0 0,0

Sua PA, geralmente 
está controlada

Sim 58 82,9 12 17,1
0,837

Não 22 78,6 6 21,4

Sua pressão 
sanguínea com 12 
meses atrás está

Melhor 59 84,3 11 15,7
0,433

Igual/Pior 21 75,0 7 25,0

Hospitalizado por 
causa da HAS

Sim 30 21,1 8 21,1
0,781

Não 50 83,3 10 16,7

Perda de peso
Sim 55 80,9 13 19,1

0,995
Não 25 83,3 5 16,7

Diabetes
Sim 26 74,3 9 25,7

0,259
Não 54 85,7 9 14,3

Cardiovasculares
Sim 30 76,9 9 23,1

0,476
Não 50 84,7 9 15,3

Osteoporose
Sim 46 83,6 9 16,4

0,752
Não 34 79,1 9 20,9

Artrite
Sim 49 83,1 10 16,9

0,858
Não 31 79,5 8 20,5

Artrose
Sim 48 82,8 10 17,2

0,935
Não 32 80,0 8 20,0

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

Quando associou-se as condições de saúde mais frequentes com a pressão alta, a variável 
“costuma ir ao serviço de saúde para controlar a HAS” teve valor significativo (p= 0,015), o 
que mostra que mais da metade dos idosos que apresentam pressão alta costumam ir ao 
serviço de saúde a cada dois ou três meses para controle da HAS. Em estudo realizado em 
Minas Gerais com idosos hipertensos, afirmaram que é de se esperar que o uso de serviços 
de saúde proporcione a chance de conhecimento da pressão arterial elevada, uma vez que 
aumenta a probabilidade de diagnóstico desta condição por profissional de saúde, frequen-
temente assintomática. 17 Assim, o uso de serviços de saúde pode aumentar o conhecimen-
to, e este afeta diretamente a chance de tratamento e controle da pressão arterial elevada.
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No presente estudo observou-se que a prevalência do tratamento foi maior entre os idosos 
que se submeteram à consulta médica nos últimos três meses, totalizando 86,7% dos 
idosos que relataram pressão alta. Essa evidência corrobora com estudo realizado com a 
população adulta rural em Santa Catarina, que afirmam que quanto melhor o acesso aos 
serviços de saúde maior o conhecimento da condição de pressão arterial elevada. 21

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação às condi-
ções e estilo de vida.

Tabela 5 - Associação de Pressão alta com condições e estilo de vida dos idosos do CEASI, Natal/RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Ex-fumante

Sim 33 76,7 10 23,3

0,242Não 29 90,6 3 9,4

NR 18 78,3 5 21,7

Prática atividade física

Sim 25 83,9 3 10,7

0,091Não 55 79,7 14 20,3

NR 0 0,0 1 100,0

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

A tabela 5 mostra que quando comparado à associação de pressão alta com condições e 
estilo de vida dos idosos, não houve associação estatisticamente significativa. Entretanto, 
ressalta-se a plausibilidade biológicas desses fatores influenciarem de alguma forma o 
aumento da pressão arterial, pois sabe-se que a atividade física independentemente da 
redução da massa corporal, exerce efeito hipotensor que parece relacionar-se à redução da 
atividade simpática, à maior vasodilatação e à complacência arteriolar. Além disso, a prá-
tica de atividade física regularmente, juntamente ao abandono do tabaco, proporciona um 
estilo de vida mais saudável, prevenindo o surgimento de DCNT e os agravos das mesmas.

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos idosos hipertensos em relação aos hábitos 
alimentares.

Tabela 6 - Associação de Pressão alta com características de hábitos alimentares dos idosos do CEASI, 
Natal/RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Refeição por dia

3 19 76,0 6 24,0

0,403
4 18 75,0 6 25,0

5 34 89,5 4 10,5

6 9 81,8 2 18,2
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Apetite antes das 
refeições

Sim 23 85,2 4 14,8

0,000Não 42 95,5 2 4,5

NS NR 15 55,6 12 44,4

Alimenta-se antes das 
refeições

Sim 10 90,9 1 9,1

0,000Não 55 91,7 5 8,3

NS NR 15 55,6 12 44,4

Falta de apetite

Sim 19 79,2 5 20,8

0,440Não 58 84,1 11 15,9

NR 3 60,0 2 40,0

Preferência alimentar

Sim 14 87,5 2 12,5

Não 51 92,7 4 7,3 0,000

NS NR 15 55,6 12 44,4

Aversão alimentar

Sim 7 70,0 3 30,0

Não 72 82,8 15 17,2 0,529

NR 1 100,0 0 0,0

Consumo de água

3 a 4 copos de 200ml 32 82,1 7 17,9

0,023

5 a 6 copos de 200ml 15 100,0 0 0,0

1 a 2 copos de 200ml 5 83,3 1 16,7

Mais de 1500ml 7 58,3 5 41,7

Mais de 2000ml 21 84,0 4 16,0

NS 0 0,0 1 100,0

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

Na tabela 6 mostra que a associação das características de hábitos alimentares com a 
pressão alta, os idosos que relataram não ter apetite antes das refeições, não se alimenta 
antes das refeições e aqueles que não tinham preferência alimentar, apresentaram valores 
estatisticamente muito significativos (p=0,000), com a pressão alta. 22, em estudo realizado 
com idosos hipertensos no Rio de Janeiro, apontam para aspectos relevantes ao sinalizar 
que os hábitos alimentares saudáveis dos idosos hipertensos avaliados estão aquém da-
queles preconizados, também sugerem que fatores socioeconômicos, características de 
saúde e utilização dos serviços de saúde influenciam na prática de hábitos alimentares 
saudáveis para prevenção de DCV entre idosos hipertensos. 

Outra variável bastante significativa (p=0,023) associada à pressão alta foi o baixo con-
sumo hídrico, o qual mostra que a maioria dos idosos ingerem diariamente de três a 
quatro copos de 200ml de água.  A água constitui elemento importante para o funcio-
namento do intestino, mantém a boca úmida e o corpo hidratado. Corroborando fato 
de que a ingesta hídrica inadequada entre os idosos, visto que nessa fase há ausência 
de sede e complicações fisiológicas, dificulta o consumo adequado. Vale ressaltar aos 
cuidadores e profissionais de saúde para sensibilizar os idosos quanto à importância e 
os benefícios deste consumo. 23
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A tabela a seguir apresenta associação de pressão alta com frequência de consumo alimen-
tar dos idosos do CEASI.

Tabela 7 - Associação de Pressão alta com frequência de consumo alimentar dos idosos do CEASI, Natal/
RN, 2014.

Variáveis

Pressão Alta

Sim Não
p

n % n %

Leite e derivados integrais

Não comeu/Come de vez 
em quando 45 90,0 5 10,0

0,013

Come uma vez/dia 10 90,9 1 9,1

Come 2 a 3 vezes/dia 3 75,0 1 25,0

Come pelo menos 1 vez/
semana 5 55,6 4 44,4

Come 2 a 3 vezes/semana 10 58,8 7 41,2

Come 4 a 6 vezes/semana 7 100,0 0 0,0

Carnes e Ovos

Não comeu/Come de vez 
em quando 2 100,0 0 0,0

0,024

Come uma vez/dia 18 90,0 2 10,0

Come 2 a 3 vezes/dia 15 93,8 1 6,2

Come pelo menos 1 vez/
semana 0 0,0 1 100,0

Come 2 a 3 vezes/semana 21 65,6 11 34,4

Come 4 a 6 vezes/semana 24 88,9 3 11,1

Gordura Animal

Não comeu/Come de vez 
em quando 59 92,2 5 7,8

0,003

Come uma vez/dia 3 75,0 1 25,0

Come 2 a 3 vezes/dia 1 100,0 0 0,0

Come pelo menos 1 vez/
semana 9 47,4 10 52,6

Come 2 a 3 vezes/semana 7 77,8 2 22,2

Come 4 a 6 vezes/semana 1 100,0 0 0,0

Enlatados

Não comeu/Come de vez 
em quando 71 85,5 12 14,5

0,036Come pelo menos 1 vez/
semana 9 64,3 5 35,7

Come 2 a 3 vezes/semana 0 0,0 1 100,0
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Embutidos

Não comeu/Come de vez 
e quando 55 88,7 7 11,3

0,042

Come uma vez/dia 3 100,0 0 0,0

Come 2 a 3 vezes/dia 2 100,0 0 0,0

Come pelo menos 1 vez/
semana 12 57,1 9 42,9

Come 2 a 3 vezes/semana 7 77,8 2 22,2

Come 4 a 6 vezes/semana 1 100,0 0 0,0

Frutas

Não comeu/Come de vez 
e quando 2 100,0 0 0,0

Come uma vez/dia 13 81,2 3 18,8

Come 2 a 3 vezes/dia 14 93,3 1 6,7

Come pelo menos 1 vez/
semana 3 75 1 25 0,590

Come 2 a 3 vezes/semana 31 75,6 10 24,4

Come 4 a 6 vezes/semana 17 85,0 3 15,0

Legumes e Verduras

Não comeu/Come de vez 
e quando 5 71,4 2 28,6

0,150

Come uma vez/dia 23 95,8 1 4,2

Come 2 a 3 vezes/dia 2 100,0 0 0,0

Come pelo menos 1 vez/
semana 15 71,4 6 28,6

Come 2 a 3 vezes/semana 21 75,0 7 25,0

Come 4 a 6 vezes/semana 14 87,5 2 12,5

Fonte: Própria. Natal-RN, 2014.

De acordo com a frequência de consumo de alimentos, os que apresentaram valores signi-
ficativos foram leite e derivados integrais (p=0,013), Carnes e ovos (p=0,024), embutidos 
(p=0,042), gordura animal (p=0,003) e enlatados (p=0,036) associados com a pressão 
alta e os demais grupos como Frutas, Legumes e verduras, leite e derivados desnatados, 
leguminosas, massas e pães, cereais integrais, tubérculos, doces, gordura vegetal, frituras 
e temperos, sopas e molhos prontos não foram estatisticamente significativos.

Nas últimas décadas, o Brasil e outros países em desenvolvimento passaram por uma 
transição nutricional em que o padrão alimentar baseado no consumo de cereais, legu-
minosas, raízes e tubérculos vem sendo substituído por uma alimentação rica em gordu-
ras e açúcares, e essas mudanças nos padrões de consumo têm colocado a população 
em maior risco para doenças crônicas. 12 Em estudo citado anteriormente 22, relataram a 
elevada prevalência de consumo de temperos industrializados e embutidos indicam um 
excesso na ingestão de sódio. Corroborando com o presente estudo, no qual observou-se 
que consumo de enlatados e embutidos é inadequado entre os idosos hipertensos. Além 
disso, a elevada prevalência de consumo desses alimentos reforça a necessidade de orien-
tações nutricionais direcionadas a essa população, uma vez que a falta de conhecimento 
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e informação sobre a composição nutricional dos alimentos também pode determinar um 
excesso no consumo.

Entre os idosos estudados, observou-se baixo consumo de frutas, legumes e verduras o qual 
consumiam pelo menos duas a três vezes por semana. Em relação a frutas, verduras, legu-
mes e hortaliças, a recomendação diária estabelecida pela pirâmide alimentar não foi eviden-
ciada neste estudo, pois em ambos os grupos alimentares chegou-se apenas consumir duas 
a três vezes pelos idosos por semana. E também foi demonstrada associação significativa 
entre pressão arterial e o consumo inadequado desses grupos de alimentos. A importância 
de hortaliças e frutas na dieta de indivíduos hipertensos vem sendo destacada em diversos 
estudos. Paralelamente a esse achado, um estudo citado anteriormente 20, encontraram que 
o consumo de frutas e hortaliças foi referido com menor frequência pelos idosos dependen-
tes, o que pode estar associado ao fato de o idoso ser dependente de terceiros tanto para 
adquirir como para consumir esses alimentos. Além disso, apesar das frutas banana, laranja 
e limão estarem presentes no consumo diário dos idosos independentes, apenas a banana é 
consumida por mais da metade deles.  Em estudo realizado 24 com idosos do sexo feminino 
em Recife, encontrou que as frutas: banana, laranja e mamão, embora mais citadas, não 
apresentaram consumo superior a 40% entre as idosas. Em estudo realizado com adultos, 
demonstraram que a dieta rica em frutas e hortaliças reduziu significativamente os níveis 
pressóricos quando comparada com a dieta-controle. 25 Também outro estudo, em indivídu-
os adultos com hipertensão sistólica isolada, encontraram resultados positivos, atingindo 
50% de normalização dos níveis pressóricos com o uso de dieta rica em frutas e hortaliças. 
26 Em estudo com adultos e idosos 27 também encontraram evidências de que a ingestão 
adequada de frutas e hortaliças está associada com a prevenção de DCV pela combinação 
benéfica de micronutrientes presentes em sua composição.

Portanto, o presente estudo reafirma a importância de uma alimentação adequada e equili-
brada, possibilitando estratégias que envolvam o estímulo ao consumo de alimentos sau-
dáveis, como frutas, legumes, verduras, hortaliças e grãos integrais, e ao mesmo tempo, 
que incentivem a redução do consumo de alimentos processados ricos em sódio, gordura 
saturada, visto que, possuem estreita ligação com a prevenção de doenças crônicas.

Conclui-se que baixo consumo de frutas, legumes e verduras entre os idosos, ressalta a 
importância de se ter uma maior preocupação com a alimentação. Hábitos alimentares mais 
saudáveis podem prevenir ou reduzir o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

As condições de saúde, o estilo de vida e características do consumo alimentar podem 
influenciar na qualidade de vida dos idosos hipertensos. Reconhecendo que a HAS é uma 
condição clínica irreversível e com grandes impactos sobre a vida dos idosos, a adoção de 
ações e estratégias voltadas para a minimização e/ou reversão dos efeitos negativos atre-
lados a essas condições e características, pode tornar-se uma forte estratégia de melhoria 
de indicadores de qualidade de saúde e de vida desses idosos. 

Para tanto é importante o desenvolvimento de um processo de educação em saúde com 
enfoque na prevenção e na mudança dos hábitos de vida, para que o idoso evite recidivas 
ou o agravamento da doença. É relevante que as equipes de saúde da atenção básica façam 
uma discussão ampla, a fim de compreender o comportamento e o estilo de vida de idosos 
portadores de pressão alta e seus fatores de risco. Tais discussões possibilitarão desvelar 
novos conhecimentos sobre a influência cultural, social e econômica no estilo de vida des-
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ses idosos. Em razão disso, é fundamental o trabalho multidisciplinar no cuidado ao idoso 
portador de pressão alta.
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RESUMO: A intoxicação pode ser entendida como uma manifestação clínica ou bioquímica, desencadeada 
por um agente químico ou intoxicante o qual é capaz de promover uma reação que cause prejuízos em um 
organismo vivo. O principal objetivo é identificar quais os índices observados no Brasil, Nordeste e Rio 
Grande do Norte, relacionados à intoxicação por medicamentos em crianças entre 0 e 4 anos de idade. A 
pesquisa caracterizar-se-á como quantitativa descritiva com dados provenientes da base do Sistema Nacio-
nal de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX). Os casos de intoxicação farmacológica em crianças 
de 0 a 4 anos no período de 1999 a 2009 no Brasil obteve um total de 90.698 casos o que evidencia a alta 
incidência e prevalência nesta faixa etária. Os fármacos constituem os principais agentes causadores de 
intoxicação na faixa etária supracitada, seguido pelos domissanitários, uma vez que elas se encontram na 
fase da curiosidade levando tudo a boca. Diante da pesquisa a qual expõe esta injúria em índices elevados 
nas idades de 0 a 4 anos e que deve ser levado em consideração pelos profissionais da saúde para elabora-
ção de ações de prevenção e promoção da saúde.

Palavras-chave: Intoxicação. Prevenção de acidentes. Medicamentos.

INTOXICATION DRUG IN CHILDREN FROM 0 TO 4 YEARS 

ATTENDED BY TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTERS

Abstract: Intoxication can be understood as a clinical or biochemical manifestation, triggered by a chemical 
or intoxicating agent, which is capable of promoting a reaction that causes damage in a living organism. 
The main objective is to identify what the rates observed in Brazil, Northeast and Rio Grande do Norte (RN) 
related to drug intoxication in children between 0 and 4 years old. The research will be characterized as des-
criptive quantitative with data from the base of the Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas 
(SINITOX). The cases of drug intoxication in children 0-4 years in the period 1999-2009 in Brazil obtained 
90,698 cases which proves the high incidence and prevalence in this age group. The drugs are the main 
cause of poisoning agents in the above age range, followed by household cleaning, since they are in phase 
curiosity taking everything to mouth. Given the research which proves this injury in high levels at ages 
0-4 years and that should be taken into account by health professionals for the development of prevention 
measures and health promotion.

Keywords: Intoxication. Accident prevention. Medication.
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1. INTRODUÇÃO
A intoxicação pode ser entendida como uma manifestaç ão clínica ou bioquímica, desenca-
deada por interação de um agente químico ou intoxicante que é 

considerada qualquer substância ou produto capaz de promover uma reação que cause 
prejuízos em um organismo vivo. ¹4

Existem diversas agentes intoxicantes: medicamentos, agrotóxicos, produtos veterinários, 
raticidas, domissanitários, cosméticos, produtos químicos industriais, metais, drogas de 
abuso, plantas, alimentos, animais peçonhentos e não peçonhentos, entre outros casos. ¹¹

Assim, considerando-se todos os agentes intoxicantes, observou-se que, no Brasil, se-
gundo os dados da Fiocruz referentes ao ano de 2011, fornecidos pelo Sistema de Infor-
mações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), a intoxicação por medicamentos é o de maior 
ocorrência entre as demais formas de intoxicação (29,54%). Os dados chamam mais a 
atenção quando se relacionam a faixa etária, pois a maior ocorrência de envenenamento se 
determina na faixa etária entre 0 e 4 anos de idade, correspondendo a 24,28%. ¹¹

No Nordeste, nesta faixa de idade, ocorreram 360 casos registrados de intoxicações e des-
tes 14 casos foram no Estado do Rio Grande do Norte. ¹¹

Com relação aos casos de óbitos no Brasil no ano de 2011, observou-se a ocorrência de 08 
óbitos em crianças de 0 a 4 anos de idade, que corresponde a 11,27% de mortes por into-
xicação. Contudo, não foram registradas ocorrências de mortes no Estado do Rio Grande 
do Norte (RN) nas idades citadas acima. ¹¹

A intoxicação por medicamentos em crianças é um grave problema de saúde pública e 
constitui uma das mais frequentes emergências toxicológicas e sua ocorrência é devido a 
vários fatores. Em termos gerais as intoxicações afetam todos os seres humanos, todavia 
as medicamentosas acometem mais as crianças, pois estudos revelam um alto índice de 
envenenamentos de maneira acidental na faixa etária de 0 a 4 anos. ¹,4,5,7,9 ,15

Tais circunstâncias acidentais possivelmente venham a ocorrer em virtude do processo 
natural de crescimento e desenvolvimento infantil, onde as crianças pela curiosidade, situ-
ação comum a fase da descoberta, são seduzidas por tudo que mantêm contato. Os fárma-
cos, por sua vez, chamam a atenção daquelas por sua cor, cheiro ou formato, semelhantes 
a doces e guloseimas, além da facilidade da abertura de frascos, como também facilidade 
de acesso nos ambientes domésticos e falta de atenção dos pais, favorecendo cenário 
propício para a intoxicação. 5,15

Deste modo, vários países desenvolvidos diminuíram os índices de mortes pueris por aci-
dentes em 50%, pois adotaram leis ligadas à questão de segurança e obrigatoriedade de 
travas de segurança em produtos tóxicos e medicamentos, como também promovendo 
campanhas educativas de prevenção de acidentes, aprimorando o atendimento emergen-
cial e de conscientização. 4

No Brasil, o Projeto de Lei Nº 530, apresentado no Congresso Nacional no ano de 2003, 
almeja a adoção de embalagens especiais para medicamentos e produtos químicos, as 
quais são feitas para dificultar o manuseio por parte das crianças. Espera-se que com a 
aprovação se reduza consideravelmente os casos de intoxicações em crianças. 15
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As classes farmacológicas mais apontadas como participantes destas injúrias em menores 
de seis anos foram: os analgésicos, antitérmicos, vitaminas, preparações gastrointestinais, 
antimicrobianos, anti-histamínicos e hormônios. 15

A principal forma de exposição ocorre por via oral, já que não é necessário processo in-
vasivo ou doloroso para o uso inconsciente dos remédios e que muitas vezes as crianças 
menores são estimuladas a fazerem o uso inocente pelas mais velhas. Quanto aos locais 
em que prevaleceram os envenenamentos foram na própria residência, e que muitos deste 
os pais estavam presentes, mostrando assim que a presença de um adulto não interferiu 
nas intoxicações infantis.4

Diante deste contexto, a educação em saúde é relevante para diminuir estes dados exorbi-
tantes. São importantes as atividades educativas voltadas às comunidades e os grupos de 
riscos, para estimular a precaução das intoxicações por medicamentos. 15

Mostra-se também a importância da adoção de medidas preventivas familiares, uma vez 
que o local de moradia está em alta prevalência destas injúrias e orientações voltadas espe-
cialmente para as mães, as quais são as principais cuidadoras de seus filhos, promovendo 
medidas de um ambiente adequado, ou seja, saudável para as crianças. 10

Com base no exposto acima, surgiram os seguintes questionamentos: Quais as causas 
que favorecem o acesso de fármacos às crianças entre 0 e 4 anos? E quais os índices 
observados no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte relacionado à intoxicação por 
medicamentos em crianças entre 0 e 4 anos? 

O principal objetivo é identificar quais os índices observados no Brasil, Nordeste, especifi-
camente RN, relacionados à intoxicação por medicamentos em crianças entre 0 e 4 anos de 
idade. De maneira específica buscou-se identificar quais as causas que favorecem a intoxi-
cação por medicamentos nessa faixa etária, além de identificar a ocorrência de óbitos entre 
0 a 4 anos de idade no Brasil e descrever qual o papel do enfermeiro no que diz respeito à 
promoção aos cuidados de prevenção a acidentes com fármacos.

A relevância deste estudo reside em contribuir com informações sobre as diversas carac-
terísticas relacionadas à intoxicação, mal que continua como um sério problema de saúde 
pública em nível mundial apesar de esforços governamentais em combatê-la. Apesar dessa 
consideração, foi observado pelas pesquisadoras falta de estudos na área que abranjam 
dados epidemiológicos no Brasil e inclusive no RN. Tal afirmação surge a partir da escas-
sez de fontes científicas em bases de dados eletrônicas, bem como publicações impressas 
relacionadas ao Brasil, Nordeste e mais especificamente à realidade do Estado do RN. 

Dessa forma, este estudo contribuiu muito no desenvolvimento acadêmico, uma vez que 
permitiu compreender a realidade do processo de intoxicação em crianças, através, inclu-
sive, do reconhecimento de experiências vividas na infância das pesquisadoras. Tal fato 
favoreceu uma reflexão sobre os acidentes na faixa etária delineada no estudo, onde um 
dos principais problemas relacionados à acidentes são as intoxicações farmacológicas. 

A presente pesquisa proporcionará para comunidade a produção de cartilhas educativas, 
folders, orientações, promoção e prevenção da saúde da saúde.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se como quantitativa descritiva com dados provenientes da base 
do Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX). O SINITOX é atu-
almente composto por 35 Centros de Informações e Assistência Toxicológica (CIATs), lo-
calizados em 18 Estados e no Distrito Federal. Tais centros tem como função fornecer 
informação e orientação sobre o diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção das 
intoxicações e envenenamentos, assim como a toxicidade das substâncias químicas e bio-
lógicas e os riscos que elas ocasionam à saúde (SINITOX, 2014).

O processo que fornece dados estatísticos ao SINITOX se dá da seguinte forma: por meio 
de uma rede de informação sistematizada, os profissionais documentam os atendimentos 
prestados e encaminham para um banco de notificações. Posteriormente, as informações 
são repassadas à ANVISA e ao SINITOX, gerando, por meio de tabelas, divulgadas em 
meio eletrônico aberto, um delineamento da situação do país em relação à intoxicação e 
envenenamento (SINITOX, 2014).

No estudo foram utilizadas séries históricas dos casos e óbitos por intoxicações por medi-
camentos entre crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, distribuídos por região e ano.

A análise descritiva da base de dados do SINITOX foi referente ao período entre 1999 e 
2009. No ano de 1999 foi implantada a ficha de notificação e de atendimento para os CIATs, 
permitindo, então, a alimentação de dados ao SINITOX. Por conseguinte, como a estatís-
tica mais recente para intoxicações medicamentosas se refere ao ano de 2009, a coleta de 
dados terminará neste referido ano, sendo, assim, levados em consideração dez anos para 
traçar a série histórica referente ao estudo.

Os dados coletados para análise se referem ao ocorrido no Brasil, total por região e sepa-
radamente dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Salvador. É 
importante salientar que essa base é composta por tabelas e não de registros, o que limitou 
a análise deste estudo. Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva, através do 
software EXCEL.

3. RESULTADOS 
De acordo com as tabelas 1 e 2 os casos de intoxicação farmacológica em crianças de 0 
a 4 anos no período de 1999 a 2009 no Brasil obteve um total de 90698 casos, o que evi-
dencia a alta incidência e prevalência nesta faixa etária. Na região Norte o Estado que mais 
se destaca nesta ocorrência nos anos de 1999 a 2005 é o Pará que apontou um percentual 
de 81,81% de casos de intoxicação em 1999 e 51% em 2005. Todavia a partir de 2006 o 
Amazonas começou ascender nestes resultados mostrando uma porcentagem de 62,23% 
em 2006 e 88,18% em 2009.

Nos Estados do Nordeste, a Bahia se destacou durante esse período ficando em primeiro 
lugar nos casos de intoxicação medicamentosa em crianças na faixa etária supracitada, 
o que apontou em 1999, 51,05% e em 2008, 60,55%. Em seguida podemos destacar o 
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Estado do Ceará que se manteve com índices consideráveis entre 1999 a 2003 esse com 
27,28% e este com 15,09% e houve um crescimento no ano 2000 com um percentual de 
32,28%. No ano de 2003 Pernambuco mostrou um crescimento destes casos ficando com 
14, 81% e em 2009 subiu mais de 50% ficando com um resultado de 31,94%.  

Na região Sudeste o Estado com altos índices de intoxicação por medicamentos foi São 
Paulo que se manteve em primeiro lugar em relação aos demais. Em 1999 foram registra-
dos cerca de 3153 casos de intoxicação medicamentosa em crianças de 0 a 4 anos, o que 
aponta um percentual de 69,46%. Já no ano de 2008 este percentual subiu para 86,25%. O 
Rio de Janeiro manteve-se em segundo lugar nos anos de 1999 com 15,70%, porém, hou-
ve um declínio em 2002 o que apresentou uma porcentagem de 9,96%, todavia, os casos 
aumentaram nos demais anos chegando a 18,08% em 2005. Salientando que no ano de 
2001 o referido Estado teve um aumento importante em relação aos demais anos ficando 
com um percentual de 22,10%. O Espírito Santo teve um aumento acima de 10% a partir 
do ano de 2002 o que apresentou 13,25% e em 2009 chegou a 22,75%.

Em relação à região Sul o Estado do Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar em rela-
ção aos outros estados durante os anos avaliados como mostra a tabela que em 1999 o 
referido obteve um percentual de 69,36% e em 2009 apresentou um aumento ficando com 
84,95%. O Estado de Santa Catarina permaneceu em segundo lugar nos casos de intoxica-
ção farmacológica em crianças na faixa etária avaliada e o aumento bem importante foi no 
ano de 2004 o que mostrou um percentual de 22,13%, contudo nos anos de 2008 e 2009 
não foram notificados os casos de intoxicação no referido Estado.

No Centro Oeste o Goiás manteve-se com altos casos registrados praticamente em quase 
todos os anos e o ano com maior incidência foi em 2001 o que apontou 97,59%. Nos anos 
de 2008 a 2009 o Distrito Federal o ultrapassou com 47%,43% e 64,51%.

As tabelas 3 e 4 mostram os casos registrados de intoxicação por agente tóxico na faixa 
etária pesquisada. A intoxicação por medicamentos permaneceu com altos índices apon-
tando em 1999, 7483 casos com um percentual de 39,22% e o ano com aumento da 
percentagem foi em 2000 o que apresentou 40,73%, contudo nos demais anos os casos 
aumentaram como mostra em 2006 um total de 9902, entretanto a porcentagem foi abaixo 
de 40% ficando com 35,88% devido ao aumento de intoxicação pelos demais agentes. 

As intoxicações por domissanitários ficaram em segundo lugar nos casos registrados de 
intoxicação apresentando em 1999, 3374 casos ficando com um percentual de 17,68% e 
se manteve praticamente em crescimento nos demais anos. O ano com mais casos regis-
trados foi em 2007 mostrando uma totalidade de 5975 casos estando com 22,21%. Em 
seguida os produtos químicos industriais apontaram em terceiro lugar nos casos de into-
xicação como mostra em 1999, 1906 casos registrados com uma porcentagem de 9,99%. 
Em 2007 houve um aumento significativo apresentando um total de 2576 ficando com 
percentual de 9,57%.
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Tabela 1- Casos de intoxicação medicamentosa por Unidade Federada na faixa etária ente 0 e 4 anos de 
idade, no período dos anos de 1999 e 2004.

Ano

Região/Centro
1999 2000 2001 2002 2003 2004

n % n % n % n % n % n %

Norte 44 100 47 100 64 100 72 100 83 100 87 100

Amazonas 8 18,18 9 19,14 14 21,87 28 38,88 21 25,30 26 29,88

Pará 36 81,81 38 80,85 50 78,12 44 61,11 62 74,69 61 70,11

Nordeste 568 100 412 100 597 100 610 100 722 100 666 100

Ceará 155 27,28 133 32,28 128 21,44 117 19,18 109 15,09 ... ...

Rio Grande do Norte 9 1,58 8 1,94 11 1,84 19 4,75 22 3,04 13 1,95

Paraíba 12 2,11 11 2,66 33 5,52 30 9,91 38 5,26 50 7,50

Piauí ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Pernambuco 102 17,95 88 21,35 ... ... ... ... 107 14,81 78 11,71

Bahia 290 51,05 172 41,74 425 71,18 394 64,59 432 59,83 472 70,87

Sergipe ... ... ... ... ... ... 40 6,55 14 1,93 53 7,95

Sudeste 4539 100 5319 100 4307 100 3772 100 4251 100 4404 100

Minas Gerais 329 7,24 348 6,54 262 6,08 215 5,69 208 4,89 158 3,58

Espírito Santo 344 7,57 419 7,87 430 9,98 500 13,25 509 11,97 657 14,91

Rio de Janeiro 713 15,70 975 18,33 952 22,10 376 9,96 826 19,43 765 17,37

São Paulo 3153 69,46 3577 67,24 2663 61,62 2681 71,07 2708 63,70 2824 64,12

Sul 2073 100 2218 100 2277 100 2448 100 2507 100 2403 100

Paraná 308 14,85 262 11,81 289 12,69 256 10,45 312 12,44 254 10,57

Santa Catarina 327 15,77 384 17,31 401 17,61 472 19,28 533 21,26 532 22,13

Rio Grande do Sul 1438 69,36 1572 70,87 1587 69,69 1720 70,26 1662 66,29 1617 67,29

Centro-Oeste 259 100 266 100 249 100 353 100 382 100 446 100

Mato Grosso do Sul 87 33,59 96 36,09 ... ... 79 22,37 76 19,89 96 21,52

Mato Grosso 54 20,84 29 10,90 6 2,40 ... ... 24 6,28 22 4,93

Goiás 118 45,55 141 53,00 246 97,59 274 77,62 282 73,82 271 60,76

Distrito Federal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57 12,78

TOTAL 7483 100 8262 100 7494 100 7255 10.0 7945 100 8006 100

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX.
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Tabela 2- Casos de intoxicação medicamentosa por Unidade Federada na faixa etária ente 0 e 4 anos de 
idade, no período dos anos de 2005 e 2009.

Ano

Região/Centro
2005 2006 2007 2008 2009

n % n % n % n % n %

Norte 100 100 143 100 179 100 147 100 110 100

Amazonas 49 49 89 62,23 113 63,12 92 62,58 97 88,18

Pará 51 51 54 37,76 66 36,87 55 37,41 13 11,81

Nordeste 743 100 718 100 632 100 763 100 360 100

Ceará 68 9,15 29 4,03 42 6,64 46 6,02 45 12,5

Rio Grande do Norte 12 1,65 17 2,36 7 1,10 20 2,62 14 3,88

Paraíba 32 4,30 77 10,72 60 9,49 70 9,17 63 17,5

Piauí ... ... 6 0,83 7 1,10 20 2,62 16 4,44

Pernambuco 85 11,44 74 10,30 84 13,29 87 11,40 115 31,94

Bahia 519 69,85 495 68,94 409 64,71 462 60,55 ... ...

Sergipe 27 3,63 20 2,78 23 3,63 58 7,60 107 29,72

Sudeste 4435 100 5954 100 5539 100 4235 100 4350 100

Minas Gerais 125 2,81 35 0,58 139 2,41 88 2,07 696 16

Espírito Santo 773 17,42 853 14,32 786 14,19 ... ... 990 22,75

Rio de Janeiro 802 18,08 358 6,01 344 6,21 494 11,66 315 7,24

São Paulo 2735 61,66 4608 77,39 4275 77,17 3653 86,25 2349 54

Sul 2712 100 2580 100 2730 100 2280 100 2047 100

Paraná 270 9,95 226 8,75 263 9,63 369 16,18 308 15,04

Santa Catarina 569 20,98 543 21,04 535 19,59 ... ... ... ...

Rio Grande do Sul 1873 69,06 1811 70,19 1932 70,76 1911 83,81 1739 84,95

Centro-Oeste 518 100 507 100 630 100 818 100 1023 100

Mato Grosso do Sul 126 24,32 130 25,64 113 17,93 88 10,75 114 11,14

Mato Grosso 18 3,47 23 4,53 ... ... ... ... ... ...

Goiás 316 61,00 236 46,54 311 49,36 342 41,80 249 24,34

Distrito Federal 58 11,19 118 23,27 206 32,69 388 47,43 660 64,51

TOTAL 8508 100 9902 100 9710 100 8243 100 7890 100

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX.

A tabela 5 mostra os dados comparativos de intoxicação por agente tóxico na faixa etária de 
0 a 4 anos e 5 a 9 anos em 2009. As intoxicações por medicamentos afligem mais na faixa 
etária de 0 a 4 anos pois apresentou um percentual de 38,59% enquanto nas idades de 5 a 
9 anos obteve uma porcentagem de 35,36% no mesmo ano. Os domissanitários mostrou 
altos índices nas idades de 0 a 4 anos, apontando um percentual de 25,20%. Na faixa etária 
de 5 a 9 anos as intoxicações que apresentaram elevados percentuais foram os acidentes 
com animais peçonhentos e o que se destacou foi a picada por escorpião o qual mostrou 
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uma totalidade de 790 ficando com 13,84%, seguido por: domissanitários (10,33%), ou-
tros animais peçonhentos venenosos (9,81%).

Tabela 3- casos registrados de intoxicação por agente tóxico na faixa etária de 0 a 4 anos, no período de 
1999 a 2004.

Ano

Agente
1999 2000 2001 2002 2003 2004

n % n % n % n % n % n %

Medicamentos 7483 39,22 8262 40,73 7494 38,59 7255 36,99 7945 38,00 8006 38,31

Agrotóxicos/Uso agrícola 512 2,68 476 2,34 539 2,77 591 3,01 628 3,00 543 2,59

Agrotóxicos/Uso doméstico 826 4,32 870 4,28 800 4,12 736 3,75 846 4,04 739 3,53

Produtos Veterinários 181 0,94 188 0,92 169 0,87 217 1,10 289 1,38 227 1,08

Raticidas 912 4,78 1080 5,32 1325 6,82 1284 6,54 1194 5,71 1215 5,81

Domissanitários 3374 17,68 3710 18,29 3620 18,64 3667 18,69 3748 17,92 3693 17,67

Cosméticos 481 2,52 522 2,57 555 2,85 494 2,51 568 2,71 590 2,82

Produtos químicos industriais 1906 9,99 2160 10,64 1662 8,56 1645 8,38 1817 8,69 1753 8,38

Metais 122 0,63 128 0,63 145 0,74 142 0,72 172 0,82 173 0,82

Drogas de Abuso 58 0,30 46 0,22 66 0,33 57 0,29 69 0,33 51 0,24

Plantas 77 0,40 680 3,35 712 3,66 811 4,13 853 4,08 724 3,46

Alimentos 62 0,32 76 0,37 71 0,36 86 0,43 101 0,48 104 0,49

Serpentes 162 0,84 123 0,60 155 0,79 196 0,99 226 1,08 187 0,89

Aranhas 230 1,20 259 1,27 291 1,49 308 1,57 285 1,36 299 1,43

Escorpiões 443 2,32 486 2,39 402 2,07 592 3,01 581 2,77 664 3,17

Outros animais Peçonhentos/
Venenosos 320 1,67 294 1,44 339 1,74 262 1,33 331 1,58 412 1,97

Animais não peçonhentos 425 2,22 392 1,93 413 2,12 536 2,73 454 2,17 579 2,77

Desconhecido 528 2,76 294 1,44 275 1,41 312 1,59 383 1,83 457 2,18

Outro 241 1,26 237 1,16 382 1,96 419 2,13 414 1,98 481 2,30

TOTAL 19078 100 20283 100 19415 100 19610 100 20904 100 20897 100

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX.

 Tabela 4- Casos registrados de intoxicação por agente tóxico na faixa etária de 0 a 4 anos, no período de 
2005 a 2009

Ano

Agente
2005 2006 2007 2008 2009

n % n % n % n % n %

Medicamentos 8508 35,99 9902 35,88 9710 36,09 8243 36,24 7890 35,06

Agrotóxicos/Uso agrícola 535 2,26 519 1,88 498 1,85 363 1,59 441 1,96

Agrotóxicos/Uso doméstico 1010 4,27 1311 4,75 1236 4,59 1092 4,80 1000 4,44

Produtos Veterinários 316 1,33 349 1,26 360 1,33 362 1,59 305 1,35

Raticidas 1197 5,06 1286 4,66 1198 4,45 723 3,17 841 3,73



129

Ano 5, n° 1, p. 121-132, out.2015/jan.2016

Domissanitários 4583 19,38 5916 21,44 5975 22,21 5136 22,58 5153 22,90

Cosméticos 750 3,17 931 3,37 941 3,49 907 3,98 763 3,39

Produtos químicos industriais 2044 8,64 2496 9,04 2576 9,57 2156 9,48 1998 8,88

Metais 202 0,85 229 0,83 205 0,76 177 0,77 132 0,58

Drogas de Abuso 61 0,25 47 0,17 68 0,25 55 0,24 86 0,38

Plantas 840 3,55 835 3,02 728 2,70 670 2,94 622 2,76

Alimentos 136 0,57 193 0,69 179 0,66 118 0,51 440 1,95

Serpentes 195 0,82 161 0,58 152 0,56 103 0,45 121 0,53

Aranhas 355 1,50 319 1,15 309 1,14 190 0,83 194 0,86

Escorpiões 637 2,69 597 2,16 574 2,13 646 2,84 705 3,13

Outros animais Peçonhentos /
Venenosos

665 2,81 635 2,30 586 1,95 507 2,22 514 2,28

Animais não peçonhentos 558 2,36 458 1,66 426 1,58 262 1,15 385 1,71

Desconhecido 491 2,07 961 3,48 691 2,56 310 1,36 422 1,87

Outro 553 2,33 445 1,61 486 1,80 720 3,16 487 2,16

TOTAL 23636 100 27590 100 26898 100 22740 100 22499 100

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX

Tabela 5 – Casos de intoxicação por agente de acordo com faixa etária entre 0 e 9 anos no Brasil, 2009

Idade

Agente tóxico

0 a 4 anos 5 a 9 anos

n % n %

Medicamentos 7890 38,59 2018 35,36

Agrotóxico (Doméstico) 1000 4,89 181 3,17

Produtos veterinários 305 1,49 34 0,59

Raticidas 841 4,11 65 1,13

Domissanitários 5153 25,20 590 10,33

Cosméticos 763 3,73 51 0,89

Produtos Químicos Industriais 1998 9,77 272 4,76

Metais 132 0,64 34 0,59

Alimentos 440 2,15 343 6,01

Serpentes 121 0,59 252 4,41

Aranhas 194 0,94 172 3,01

Escorpiões 705 3,44 790 13,84

Outros Animais Peçonhentos/
Venenosos 514 2,51 560 9,81

Animais não Peçonhentos 385 1,88 344 6,02

TOTAL 20441 100 5706 100

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX.
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A tabela 6 apresenta os óbitos registrados no Nordeste na faixa etária de 0 a 4 anos nos 
anos de 1999 a 2009. Apesar dos altos índices de exposição destas crianças o número 
de óbitos não foi alto e os Estados que mais apresentaram letalidade foram: Bahia a qual 
obteve durante estes dez anos 17 mortes por intoxicação medicamentosa e o ano que mais 
apontou óbitos foi em 1999 que atingiu 04 vítimas tendo uma porcentagem de 100%. Em 
seguida o Ceará registrou 01 morte em 2002 obtendo 100% dos casos e em 2003 apre-
sentou mais 01 óbito o qual obteve um percentual de 25%. Já nos anos de 2005 e 2006 o 
Estado da Paraíba registrou mortes farmacológicas ficando com um total de 01 morte nos 
referidos anos e obtendo os mesmos percentuais de 33,33%.

Tabela 6 – Casos de óbitos por intoxicação medicamentosa em alguns Estados da Região Nordeste, 
compreendendo faixa etária ente 0 e 4 anos de idade, no período dos anos de 1999 e 2009.

Ano

Estado
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Ceará - - - - - - 1 100 1 25 - - - - - - - - - - - -

Rio Grande do 
Norte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paraíba - - - - - - - - - - - - 1 33,33 1 33,33 - - - - - -

Piauí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pernambuco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahia 4 100 2 100 1 100 - - 3 75 1 100 1 33,33 2 66,66 - - 3 100 - -

Sergipe - - - - - - - - - - - - 1 33,33 - - - - - - - -

Total 4 100 2 100 1 100 1 100 4 100 1 100 3 100 3 100 - - 3 100 - -

Fonte: Dados encontrados a partir de tabelas disponíveis no SINITOX

4. DISCUSSÃO
As intoxicações medicamentosas em crianças de 0 a 4 anos tiveram alta incidência e pre-
valência em praticamente todos os Estados brasileiros no período de 1999 a 2009 e os Es-
tados do Sudeste e sul apresentaram maiores índices de envenenamentos farmacológicos 
devido a maiores populações. 4,5,7,15

Em relação aos agentes tóxicos como fora destacado nas Tabelas 3 e 4, na faixa etária estu-
dada, os medicamentos ficaram em primeiro lugar, seguido pelos domissanitários uma vez 
que estas crianças estão na fase de crescimento e desenvolvimento tudo o que é diferente, 
pequeno e colorido chama a atenção, pois é natural a curiosidade, o impulso pela desco-
berta na idade e favorece com que levem tudo a boca explicando assim que as mesmas es-
tão no período da oralidade. Outro fator importante é que em praticamente todos os casos 
de intoxicação farmacológica em crianças, apontaram a presença de um adulto e os casos 
de envenenamento aconteceram dentro de suas residências atestando a falta de atenção 
dos pais ou cuidadores. 5,7,15

Essa desatenção por parte dos pais, que frequentemente armazenam os fármacos em locais 
de fácil acesso para as crianças, deixando, muitas vezes a vista delas, acaba contribuindo 
bastante para as altas taxas de intoxicação na referida faixa etária. Outra consideração re-
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lacionada à ocorrência desse tipo de intoxicação, está vinculada às próprias semelhanças 
que existem entre medicamentos e doces, o que torna mais atrativa a atenção da criança. 

Nos casos de intoxicação na faixa etária de 5 a 9 anos são mostrados altos índices de 
envenenamentos por medicamentos, todavia estas crianças nesta fase estão mais sociali-
zadas e brincam mais fora de casa o que acabam tendo injúrias toxicológicas geralmente 
por mordidas ou picadas de animais peçonhentos, pois muito delas brincam em terrenos 
baldios o que facilita a exposição a esses agentes.4 

No que tange o aumento dos registros das intoxicações, estes são devido, principalmente, 
aos processos de reorganização dos serviços dos CITs, referentes a melhoria da infraes-
trutura, qualificação profissional e divulgação dos referidos serviços, os quais favoreceram 
maior busca de informações e atendimentos.

Assim os profissionais da saúde como o enfermeiro devem focar na promoção da saúde 
nos serviços os quais estão inseridos, utilizando como ferramenta a orientação na preven-
ção de acidentes, bem como na divulgação dos serviços de informações para os casos de 
ocorrência de eventos. Uma forma interessante de ação de promoção à saúde pode estar 
relacionada a orientação nas consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvi-
mento da criança junto às mães, na rotina da Atenção Primária a Saúde, visto que elas são 
as principais cuidadoras de seus filhos.10,16

As intoxicações medicamentosas atingem mais as crianças do que adultos e a faixa etária 
mais acometida é de 0 a 4 anos, pois dados registrados pelo SINITOX corroboram estes 
índices. Percebe-se que durante os períodos de 1999 a 2009 ocorreu um crescimento em 
todos os Estados brasileiros, o que deve ser levado em consideração e analisado como um 
problema de saúde pública e que através destes dados sujam medidas preventivas com 
ações que visam o esclarecimento dos pais e cuidadores. 

O enfermeiro é um profissional que atua na educação em saúde o qual pode durante 
as consultas de Crescimento e Desenvolvimento orientar os pais sobre os perigos da 
intoxicação farmacológica e pode até embasar a promoção da saúde com a entrega de 
folders educativos. 

Portanto estas medidas simples irão contribuir para redução desta injúria uma vez que os 
envenenamentos por medicamentos aconteceram nas próprias residências e na maioria 
das vezes na presença dos pais.
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APRESENTAÇÃO

A I Jornada Norte-Riograndense de Medicina Intensiva foi realizada pelos alunos da tur-
ma 2019.1 do curso de Medicina da Universidade Potiguar (UnP), nos dias 4, 5 e 6 de 
março de 2016. 

A Jornada teve como objetivo primordial ampliar o campo de conhecimento sobre a área 
de medicina intensiva, especialidade médica voltada para o suporte avançado de vida, nos 
seus diversos âmbitos, incluindo cardiologia, nefrologia, neurologia, dentre outros. Ade-
mais, o evento se estendeu para uma abordagem multidisciplinar e foi destinado a um pú-
blico integrado por diversos cursos: medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição 
e outros, uma vez que esta temática requer uma ação conjunta de diversos profissionais 
aptos para prestarem assistência aos pacientes em situações críticas.

Ao longo dos três dias de atividades, além de discussões, palestras e mesas redondas de 
extrema relevância sobre Medicina Intensiva, também foi bastante enriquecedor para o 
evento a participação dos autores dos 15 trabalhos selecionados para apresentação oral 
com avaliação de 2 professores do curso de Medicina da Universidade Potiguar (Dr. Ma-
theus Stauphack e Dr. Antônio Fernando Coelho Jr.) e cerca de 431 ouvintes inscritos. 
Assim é importante a divulgação dos resumos, para que o leitor possa ter acesso aos 
assuntos apresentados, além da prestação de contas do nosso trabalho e da contribuição 
à realização de novas pesquisas. É importante salientar, também, que os resumos que 
compõem a presente publicação foram selecionados em um processo seletivo em que 
participaram alunos e profissionais da área da saúde. Sua avaliação foi feita e coordenada 
pelo Dr. Antônio Fernando Coelho Júnior. Tratam-se de resumos de pesquisas relacionadas 
à terapia intensiva e refletem o caráter científico da I Jornada Norte-Riograndense de Me-
dicina Intensiva. Agradecemos a todos os participantes que publicaram seus trabalhos e 
que contribuíram com a produção científica desta Jornada. Desta forma, acreditamos que 
nosso papel tenha sido cumprido de maneira integral, pois, além da expansão dos conhe-
cimentos dos temas abordados, o incentivo à ciência e à pesquisa, sem dúvidas, estava 
entre nossos maiores objetivos.

Acreditamos no potencial de todos os autores em fazer Anais da I Jornada Norte-Rio-
grandense de Medicina Intensiva da área da saúde uma área de conhecimento cada vez 
mais baseado em evidências, o que é desenvolvido a partir de muito estudo e dedicação à 
pesquisa. Agradecemos aos professores avaliadores dos trabalhos, que aceitaram pronta-
mente ao nosso pedido de colaboração e nos inspiram a cada dia nesta grande jornada na 
medicina e na vida. Por meio de nossos docentes, pudemos alçar voos mais longínquos, 
inspirados na competência e humanidade que representam para nós. O incentivo à pesqui-
sa científica nos engrandece enquanto profissionais, visto que a curiosidade e, ainda mais, 
a descoberta, possibilitam benefícios inimagináveis para a sociedade.  Foram 24 trabalhos 
aceitos e avaliados (variam desde caso clínicos, revisão de literatura e estudo epidemio-
lógicos) para a publicação desse conjunto de produção científica da I Jornada Norte Rio-
-grandense de Medicina Intensiva.
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Ficamos felizes e honrados com a contribuição de vocês! O nosso muito obrigado ao pro-
fessor Antônio Fernando Coelho Júnior por seu exemplar trabalho na orientação científica 
do nosso projeto. Por fim, cientes que a ponte para inovação e mudanças sociais é consti-
tuída pelas pessoas apropriadas de capacidades e habilidades fornecidas pelo conhecimen-
to, apresentamos os anais da I Jornada Norte-Riograndense de Medicina Intensiva. 

Direção Científica da I Jornada Norte-Riograndense de Medicina Intensiva.



137

Ano 5, n° 1, p. 133-168, out.2015/jan.2016

Stevens - Johnson em paciente 

internada em serviço de terapia 

intensiva: relato de caso
Autores: PEIXOTO, Kaliny Oliveira¹; AQUINO, Bárbara Cristina Vieira 
de¹; SOARES, Mariana Barbalho¹; CASTRO, Matheus Augusto 
Araújo¹, SILVA Eliane Pereira 2 • 1Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 2Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).

Palavras - chave: Stevens - Johson; Unidade de terapia intensiva.

Introdução: A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) tem ocorrência rara e consiste em 
uma reação adversa cutânea grave, a qual pode estar relacionada ao uso de vários medi-
camentos. Apresenta um impacto significativo para saúde pública em virtude da alta mor-
bidade e mortalidade. O período de risco aumentado ocorre nas primeiras oito semanas 
de tratamento. O uso de sulfonamidas, anticonvulsivantes, antiinflamatórios, alopurinol e 
corticosteróides está associado ao maior risco de desenvolver a síndrome. Dentre as dro-
gas anticonvulsivantes, evidencia-se uma associação com a terapia em curto prazo com 
fenitoína, fenobarbital, carbamazepina e lamotrigina. Exposição do caso: Paciente de 58 
anos, sexo feminino, foi internada em 04/12/2015, com quadro de cefaleia, vômitos e dis-
creto déficit de força em hemicorpo esquerdo há 3 meses. A tomografia computadorizada 
(TC) de crânio evidenciou lesão expansiva à direita. Fez uso de dexametasona e fenitoína. 
Evoluiu hemodinamicamente estável, com cefaleia persistente, sendo transferida para o 
HUOL em 04/01/2016 para realização de microressecção da lesão. Durante o pós-operató-
rio, apresentou rebaixamento do nível de consciência, associado à hemiparesia esquerda 
e desorientação, sendo encaminhada à UTI. Ao exame físico admissional apresentava-se 
com hemianopsia temporal à direita. Durante o internamento em UTI, apresentou rash 
maculopapular eritematoso e vesiculoso em face, região cervical, tronco e abdome, com 
descamação lamelar em região cervical e acometimento da mucosa oral e labial com cros-
tas hemáticas, além de prurido e ardor no surgimento das lesões. Foi sugerido, então, 
síndrome de Stevens-Johnson pela fenitoína, a qual foi suspensa. Foi mantida a dexame-
tasona e prescrito dexclorfeniramina e hidroxizine, além de medidas de suporte. Nos dias 
posteriores, apresentou melhora clínica, recebendo alta da UTI em 21/01/16 aos cuidados 
da dermatologia e neurocirurgia. Discussão: O paciente neurocirúrgico é frequentemente 
exposto a drogas que podem causar SSJ, principalmente os anticonvulsivantes. A fenitoína 
é umas das drogas mais implicadas na gênese dessa afecção. Os profissionais envolvidos 
nos cuidados desses pacientes devem sempre estar atentos para a SSJ, levando em consi-
deração a real necessidade da utilização das principais drogas envolvidas nesse processo. 
Uma vez detectada, a síndrome deve ser prontamente tratada, devido aos riscos de sequela 
grave e morte. Conclusão: A SSJ manifesta-se tipicamente por lesões mucocutâneas con-
fluentes, em tronco e face. Alguns dos fatores de risco implicados são infecções virais, 
fatores genéticos e certas drogas. O tratamento consiste no manejo correto das feridas, 
hidratação, suporte oftalmológico e nutricional. Idade avançada, comorbidades e extensão 
da pele envolvida estão relacionadas ao pior prognóstico. Dessa forma, os profissionais de 
saúde precisam efetivar a prevenção e o tratamento imediato dessa síndrome. 
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Via Aérea Difícil em Terapia Intensiva
Autores: ARAÚJO,  Bernardo Monte Nunes Araújo1; OLIVEIRA, 
Catharinne Keyth Mendes1;  OLIVEIRA Caroline Manoela de1; 
GIBSON, Deborah Carla Santos1; FILHO, Francisco Mendes de 
Oliveira2. • 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL - CRM 932).

Palavras-chave: Via Aérea Difícil, Terapia Intensiva.

Introdução: Via Aérea Difícil (VAD) é a situação na qual o médico treinado apresenta difi-
culdade na ventilação com máscara, na intubação orotraqueal ou em ambas. A presença 
de um VAD não antecipada é sempre um grande desafio, sendo imprescindível a avaliação 
prévia, que consiste basicamente na obtenção de dados da história clínica e na realização 
do exame físico detalhado da via aérea (VA). Esta propedêutica de fácil e rápida aplicação 
permite a identificação da VAD em cerca de 98% dos casos. Diante de uma situação de 
provável VAD na UTI é necessário ainda conhecer os materiais disponíveis para sua abor-
dagem e o algoritmo de VAD, pois sequelas irreparáveis e o óbito são eventos grandemente 
associados ao seu manejo inadequado. Objetivos: Reunir informações fundamentais so-
bre avaliação da VA, buscando-se, essencialmente, a antecipação de VAD, e seu manejo 
adequado, incluindo esclarecimentos sobre os materiais disponíveis para sua abordagem. 
Apesar de tratar-se de um assuonto difundido, os profissionais ainda revelam insegurança 
quando se encontram nesta situação clínica; assim, a pesquisa visa despertar o interesse 
sobre o tema e ser uma fonte de consulta para estudantes e profissionais da área. Meto-
dologia: Trata-se um artigo de uma revisão de literatura. A busca dos artigos científicos 
foi realizada nas bases de dados Scielo e PubMed utilizando as palavras-chaves: Difficult 
Airways, Intubation, Intensive Care. Dos artigos encontrados apenas 9 preencheram os 
critérios de inclusão, dos quais 8 apresentam-se em inglês e 1 em português, e todos eles 
foram publicados nos anos de 2003 a 2013. Informação também foram obtidas através de 
consultas realizadas em compêndios de anestesiologia e manuais clínicos sobre terapia 
intensiva. Resultados: É responsabilidade do médico reconhecer uma potencial VAD e dis-
por dos conhecimentos necessários para lidar com tal situação, visando a segurança do 
paciente. Conclusão: A VAD consiste em um problema pouco frequente na UTI, entretanto, 
quando sob a responsabilidade de profissionais pouco experientes, mostra-se como um 
problema bastante relevante. O manuseio inadequado da via aérea é a causa mais frequente 
de complicações relacionadas à anestesia e somente a educação continuada e o treinamen-
to apropriado são capazes de tornar o profissional apto e confiante.
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Uso da Dexmedetomidina em pacientes 

em ventilação mecânica no Brasil
Autores: ARAÚJO,  Bernardo Monte Nunes Araújo1; OLIVEIRA, 
Catharinne Keyth Mendes1;  OLIVEIRA Caroline Manoela de1; 
GIBSON, Deborah Carla Santos1; FILHO, Francisco Mendes 
de Oliveira2.. • ¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL - CRM 932). 

Palavras-chave: Dexmedetomidina, Precedex, Terapia intensiva.

Introdução: A sedação em cuidados intensivos aumenta o conforto e a segurança do pa-
ciente, melhorando a ventilação mecânica e diminuindo a demanda de oxigênio. A dexme-
detomidina é um agonista alfa-2 adrenérgico utilizado na sedação de pacientes em Unidade 
de Terapia Intensiva. Tem ação sedativa, hipnótica, ansiolítica e analgésica, promovendo 
redução da atividade simpática. Por causar menor depressão respiratória, a dexmedeto-
midina torna-se um potencial agente para auxiliar o desmame de pacientes em ventilação 
mecânica e aumentar a sobrevida. Além disso, parece proporcionar um despertar rápido, 
permitindo ao paciente obedecer a comandos com maior facilidade. O seu uso em pacien-
tes em ventilação mecânica tem sido estudado e comparado aos demais agentes sedativos. 
Objetivos: Buscar evidências sobre o uso da dexmedetomidina e a diminuição do tempo 
de ventilação mecânica em pacientes na Unidade de Terapia Intensiva. Visando, assim, 
tornar-se uma fonte útil de pesquisa acerca do tema. Metodologia: Trata-se de um artigo 
de revisão bibliográfica. Foi realizada uma revisão na literatura consistindo em uma busca 
nos bancos de dados Scielo e PubMed utilizando as palavras-chave: Dexmedetomidina, 
Precedex, Terapia Intensiva. Foram selecionados sete artigos, sendo dois em inglês e cinco 
em português, que abordavam o tema uso da dexmedetomidina em pacientes em ventila-
ção mecânica no Brasil, publicados entre 2000 e 2010. Também foram feitas consultas em 
manuais clínicos sobre Terapia Intensiva e Anestesiologia acerca do tema.  Resultados: Os 
estudos não demonstraram diminuição do tempo de permanência em ventilação mecânica 
com o uso de dexmedetomidina. Conclusão: Sabe-se que a escolha da droga a ser usada 
para sedação depende do perfil do paciente e deve estar relacionada à melhora da sobre-
vida. No entanto, no que diz respeito à redução do tempo de permanência na ventilação 
mecânica, os estudos analisados referem não haver diferença entre a dexmedetomidina 
e outros agentes. Sendo necessários ainda novos estudos para avaliar o impacto dessa 
droga no tempo ou facilidade de ventilação mecânica.
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Infecção Hospitalar na Unidade 

de Terapia Intensiva: Agravo do 

Paciente com Pneumonia Associada 

à Ventilação Mecânica. 
Autores: NETA, Lusia Nunes de Oliveira1; FELISBERTO, Laíse 
Carla da Costa1; RODRIGUES, Linaiara Bezerra Rodrigues’; COSTA, 
Letícia Batista da1; SILVA, Thiago Gonçalves da1; RODRIGUES, 
Lindaiane Bezerra2.. • 1Discentes do Curso de Medicina, Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN,Mossoró/RN. 2Docente do Curso de 
Biomedicina, Faculdade Leão Sampaio, FALS, Juazeiro do Norte/CE.

Palavras-Chave: Infecção Hospitalar, pneumonia, ventilação mecânica invasiva.

Introdução: A infecção hospitalar (IH) é apontada em diversos estudos como a mais fre-
quente complicação do tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pacientes in-
ternados em UTI têm de 5 a 10 vezes mais probabilidade de contrair infecção, devido 
principalmente aos procedimentos invasivos associados ao tratamento clínico. O paciente 
intubado em uso de ventilação mecânica tem um maior risco de desenvolver infecção, 
como a pneumonia, que é a doença mais comumente associada a infecção hospitalar. 
Objetivos: Investigar a relação entre IH por pneumonia na UTI, associada à ventilação 
mecânica e fatores de risco. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura, 
realizado nas bases de dados PUBMED e MEDLINE. Utilizou-se os seguintes descritores: 
Pneumonia Nasocomial, Ventilação Mecânica Invasiva e Unidade de Terapia Intensiva. Fo-
ram incluídos oito artigos científicos completos publicados entre 2013 e 2015, revisados 
no período de dois meses. Resultados: A pneumonia associada à ventilação mecânica é 
geralmente aspirativa, sendo a segunda causa de infecção hospitalar em UTI. Desenvolvese 
após 48 horas da intubação orotraqueal e instalação da ventilação mecânica e está relacio-
nada a diversos fatores de riscos como: idade avançada, intubação e reintubação traqueal, 
condições imunitárias, uso de drogas imunodepressoras, tempo de ventilação maior que 
sete dias, aspirado do condensado contaminado dos circuitos do ventilador, aspiração de 
secreções contaminadas, colonização gástrica e aspiração desta, uso de sondas ou cânu-
las nasogástricas, transporte dentro do hospital e aspiração endotraqueal, dentre outros. 
As condições que aumentam o risco do paciente em ventilação mecânica invasiva com 
pneumonia, estão relacionadas a alguns fatores de riscos, como também, o próprio uso 
do aparelho de ventilação mecânica. Conclusão: Os dados obtidos são relevantes e podem 
servir como guia para trabalho de prevenção, evitando a incidência de infecção hospitalar.  
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Pseudoaneurisma de artéria 

hepática direita após 

colescistectomia: relato de caso.
Autores: SOARES, M. B.1; CASTRO, M. A. A.1; AQUINO, B. C. V.1; 
PEIXOTO, K. O.1; SILVA, E. P.1,2. • 1Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte , Natal/RN. 2Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal/RN.

Palavras- Chave: pseudoaneurisma, artéria hepática, colecistectomia.

Introdução: Injúrias vasculares são complicações decorrentes de colecistectomia por 
videolaparoscopia. Dentre essas, tem-se o pseudoaneurisma de artéria hepática.1. Apre-
sentamos o caso de um pseudoaneurisma de artéria hepática em pós-operatório de 11 
dias. Exposição do caso: Paciente do sexo feminino, 31 anos, apresentou quadro de dor 
abdominal em hipocôndrio direito, associada a icterícia, colúria, acolia fecal e calafrios. 
Foi diagnosticada com coledocolitíase e pancreatite biliar, sendo submetida a colecistec-
tomia videolaparoscópica sem intercorrências, três meses após início do quadro. Onze 
dias depois, a paciente relatou dor de forte intensidade em hipocôndrio e flanco direitos 
e dorso, acompanhada de hematêmese e melena maciços. Foi admitida em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Onofre Lopes por evolução do quadro 
para choque hipovolêmico, situação em que se apresentava hipocorada e ictérica, além de 
revelar um hematócrito alterado. Durante a internação, realizou endoscopia digestiva alta, 
na qual não foram evidenciados sinais de sangramento ativo ou recente. No segundo dia 
na UTI, foi submetida a embolização de pseudoaneurisma de artéria hepática direita, sem 
intercorrências. Não apresentou outros episódios de sangramento; contudo, seguindo ic-
térica. No quarto dia na UTI, apresentou normalização do hematócrito e teve alta para a en-
fermaria no dia seguinte. Discussão: A apresentação típica de pseudoaneurisma de artéria 
hepática revela dor abdominal, anemia, icterícia e sangramento gastrointestinal (podendo 
ser representado por hematêmese)2. Um dos exames solicitados para avaliar o referente 
sangramento é a endoscopia digestiva alta2 e o tratamento padrão envolve a realização de 
angiografia com embolização do pseudoaneurisma de artéria hepática, procedimento com 
uma taxa de sucesso de 83%3 e que foi realizado no presente caso. Conclusão: Colecistec-
tomia por videolaparoscopia é considerado um procedimento de melhores prognósticos, 
com recuperação mais rápida e menor dor no pós-operatório. Contudo, as complicações 
não devem ser negligenciadas, uma vez que suas repercussões podem ser fatais, tais como 
o pseudoaneurisma de artéria hepática. É necessário atentar para os sinais que possam 
nos guiar a fim de evitar desfechos desfavoráveis e fornecer orientações para o correto 
manejo da situação em unidades de medicina intensiva. 
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Hérnia diafragmática congênita - revisão 

de literatura em cuidados intensivos 
Autores: MELO, Ana Beatriz Hahn Ferreira de1; MENEZES, Camilla 
Alcantara Alliz1; GARCIA, César de Carvalho1; NASCIMENTO, Hilton 
Lúcio Souza do1; FERNANDES, Thiago José de Moraes1; MELO,  
Sérgio Pacheco Ferreira de Melo2. . • 1Universidade Potiguar. 2Médico da 

Universidade Potiguar.

Palavras-chave: Hérnia diafragmática congênita; Sistematização do atendimento; Cuidados intensivos; 
Revisão de literatura.

Introdução: A hérnia diafragmática congênita (HDC) é um defeito de desenvolvimento do 
diafragma que ocorre em torno da nona semana de gestação, com herniação de vísceras 
abdominais para o interior do tórax. Trata-se de uma das causas mais comuns de mor-
bimortalidade neonatais. Objetivos: Por se tratar de um diagnóstico que guarda consigo 
muitas controvérsias a respeito da conduta de estabilização dos pacientes, este trabalho 
visa comparar estratégias na tentativa de sistematizar o atendimento aos neonatos porta-
dores desta patologia. Metodologia: Artigos publicados entre 1980 e 2015 foram compila-
dos após pesquisas no Medline, Cochrane, Embase, Pubmed, Uptodate, Web Of Science, 
Science Direct e Scielo.  Resultados: A entubação endotraqueal imediata e a ventilação 
protetora com hipercapnia permissiva fornecem os melhores resultados. A eficácia global 
da ventilação de alta frequência inicial não está comprovada. A criança deve ter um cateter 
de artéria umbilical para monitorização e, se possível, um cateter de veia umbilical para 
administração de fluidos e agentes inotrópicos na busca de manter a pressão arterial média 
maior ou igual a 50 mmHg. É importante a introdução de uma sonda nasogástrica ligada 
à aspiração contínua para descompressão do estômago e do intestino. No tratamento da 
hipertensão pulmonar aguda grave, o uso de óxido nítrico inalado ou outros adjuntos médi-
cos não demonstram nenhum benefício. Não existe evidência para administração rotineira 
de glicocorticóides pré ou pós-natal. A administração de surfactante deve ser reservada 
para prematuros que também têm achados sugestivos da Síndrome do Desconforto Res-
piratório Agudo. O modo de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) tem pouca 
influência nos resultados, porém, o reparo precoce na ECMO apresenta benefícios. O repa-
ro aberto leva significativamente a menos recorrências. Politetrafluoretileno é o material de 
reparação mais durável. Conclusão: A sistematização do cuidado de pacientes com HDC 
pode garantir, em nosso meio, uma sobrevida comparável aos principais centros mundiais 
que lidam com essa doença.
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Perspectivas e entraves no uso 

de cuidados paliativos na UTI: 

uma revisão integrativa
Autores: NOVAES, Ana Eloísa Melo²; FERNANDES, Ugor Tomaz 
Fernandes²; CALDAS, Marina Maria Vieira de Figueiredo²; 
MEDEIROS, Beatriz Lopes de²; OLIVEIRA, Alexandre Henrique 
Jácome²; MOREIRA, Simone da Nóbrega Tomaz¹. • 1Docente da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2Graduandos do curso de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Cuidados paliativos; UTI; Terminalidade

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são habitualmente estigmatizadas 
como lugares de sofrimento, onde a morte é encarada como inimiga e prova de fracasso 
médico. Com o avanço tecnológico, tem-se tornado possível manter as funções vitais dos 
enfermos, aumentando seu tempo de vida, embora isso não signifique melhoria na quali-
dade. Nesse contexto, os cuidados paliativos (CP) surgem para se opor ao tratamento fútil. 
Objetivos: Determinar o modo como são usados os CP nas UTIs, a fim de destacar, com 
base em evidências, a necessidade do estabelecimento de condutas padronizadas, contri-
buindo para melhor qualidade de vida em situações de terminalidade. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão integrativa literária com 13 artigos - nos idiomas inglês e português - 
dos doze últimos anos (2004 a 2016), pesquisados nos portais Scielo e PubMed, utilizando 
os seguintes descritores: “cuidados paliativos”, “UTI” e “terminalidade”, e suas traduções. 
A discussão foi guiada a partir das semelhanças e diferenças encontradas nas publicações, 
bem como da seleção de informações relevantes. Resultados: Foi constatado que, primor-
dialmente, é preciso aceitar a morte como um processo natural. Além disso, os CP devem 
se basear na dignidade humana e no repúdio à futilidades. Assim, o planejamento e diálogo 
sobre qualquer ação (medicamentos, tratamentos, etc.) com o paciente (quando possível), 
sua família e a equipe multiprofissional responsável é fundamental para a harmonia e bem-
-estar das partes citadas. Ademais, observou-se a falta de discussão sobre o tema durante 
a formação dos profissionais e que isso interfere na maneira como esses encaram e lidam 
com a terminalidade. Conclusão: Os CP representam uma opção para a eutanásia (abrevia-
ção da vida) e para a distanásia (prolongamento da morte). Um grande desafio enfrentado 
em sua adoção reside na falta de formação dos profissionais quanto aos temas mais huma-
nísticos. Outro ponto importante é a ausência de protocolos de intervenção.
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Cuidados intensivos neonatais em 

cardiopatia congênita grave mudando 

o curso prognóstico da mesma
Autores: SOUSA, Kelson Kemuel Confessor de Sousa1; SOUSA, 
Luisa Silva1; EBERLIN, Maria Beatriz Nóbrega1; ALMEIDA, Yngra 
Bastos Mesquita Minora de1; FILHO, Rui Alberto de Faria2; LEITE, 
Gisele Correia Pacheco3 . • 1Universidade Federal do Riogrande do Norte. 
2Sociedade Brasileira de Cardiologia – Rio Grande do Norte (SBC/RN). 3Docente 
da pediatria básica/cardiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Terapia Intensiva Neonatal, Cardiopatia  Congênita, Truncus Arteriosus, Interrupção do 
Arco Aórtico.

Introdução: Truncus arteriosus é definido como um grande vaso único de onde saem a 
artéria pulmonar, a artéria aorta e a artéria coronária. É uma condição rara com uma inci-
dência de 0.03 a 0.05 por 1000 nascidos vivos. Antes da década de 70, pouco conhecia-se 
sobre essa alteração e sobre como manejá-la. A melhora da morbimortalidade associada 
a essa cardiopatia associa-se ao desenvolvimento do cuidado cardiopediátrico como uma 
especialidade, somado aos avanços na cirurgia cardíaca pediátrica que têm permitido o 
reparo de anomalias cardíacas incompatíveis à vida. Há associação do truncus arteriosus 
com outras alterações cardíacas, entre elas, a interrupção do arco aórtico está presente 
em 15% desses pacientes. Apesar da maior mortalidade nos pacientes com essa associa-
ção, comparado aos com as alterações isoladas, com o avanço das técnicas da cirurgia 
cardíaca, vêm ocorrendo o reparo com sucesso e subsequente sobrevivência dessa po-
pulação. A gravidade associada a essa cardiopatia congênita requer um cuidado intensivo, 
em especial para que seja possível a correção cirúrgica. Nas últimas décadas, os cuidados 
intensivos da cardiopediátrica vem se tornando cada vez mais necessário no manejo de 
pacientes com cardiopatia congênita. Um grupo frânces reuniu estratégias que favorecem 
um melhor suporte ao paciente neonato internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
por uma alteração cardíaca. Assim, essa assistência deve viabilizar uma interconexão eficaz 
entre cuidados intensivos cardíaca pediátrica deve ter seus pacientes (de pré-operatório 
e pós-operatório) agrupados geograficamente, de modo a fornecer proximidade com o 
centro cirúrgico, sala de cateterização, de radiologia, e com o corpo clínico multidisciplinar 
envolvido com o tema em questão. Outra estratégia importante é estratificar o risco para a 
quantificação do risco perioperatório, de modo a fornecer um atendimento personalizado o 
que favorece cuidados antecipatórios. Exposição do caso: Identificação do paciente: neo-
nato do sexo feminino, raça branca, natural de Natal/RN. História clínica resumida: História 
de diabetes materno na gestação e baixo ganho de peso fetal ao fim da mesma, nasceu 
a termo, pequeno para idade gestacional, pesando 2,165 kg, Apgar 3/7, necessitando de 
reanimação neonatal. Observado estigmas sindrômicos ao exame físico inicial: baixa im-
plantação das orelhas, palato em ogiva, micronatismo, pés e mãos dismórficos, prega epi-
cântica, hipertelorismo mamário, genitália ambígua. Exames laboratoriais: sem evidência 
de infecção neonatal- hemocultura negativa, icterícia à custa de bilirrubina indireta. Exames 
de imagem: ultrassons transfontanelar e de abdome total sem anormalidades; eletrocar-
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diograma: bloqueio atrioventricular; ecocardiograma diagnosticou Truncus arteriosus e 
Coarctação da Aorta, confirmada por angiotomografia cardíaca o Truncus e Interrupção 
do Arco Aórtico. Evolução do caso: Evoluiu com desconforto respiratório no primeiro dia 
de vida, sendo submetido a OxiHood. No segundo dia de vida houve piora do padrão res-
piratório, progredindo para CPAP, hipoatividade, sendo auscultado sopro cardíaco e ritmo 
cardíaco irregular e observado cardiomegalia ao raio-X de tórax. Realizado cateterismo 
venoso umbilical, sendo iniciado antibioticoterapia devido procedimento invasivo. Evoluiu 
com icterícia sendo submetido à fototerapia. Avaliação cardiológica no quarto dia de vida 
diagnosticou cardiopatia congênita grave e arritmia cardíaca, sendo adotada a ventilação 
mecânica e suporte inotrópico para estabilização hemodinâmica e preparo pré-operatório. 
Desfecho: finalizou a antibioticoterapia, sendo encaminhado à cirurgia cardíaca estável he-
modinamicamente e em boas condições clínicas quanto ao preparo pré-operatório, diante 
de cardiopatia tão grave. Discussão: Nas últimas décadas, houve uma evolução quanto aos 
cuidados intensivos necessários aos recém-nascidos em situações graves, como acontece 
com algumas cardiopatias congênitas a exemplo do Truncus arteriosus apresentado no 
caso. Percebe-se que a medicina intensiva neonatal se insere na cardiopediatria apresen-
tando diferentes funções, dentre elas, manter a vida do recém-nascido cardiopata e em 
condições favoráveis para a realização de uma possível cirurgia cardíaca indicada. No caso 
relatado, o paciente está tendo um manejo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, 
o qual está sendo essencial para sua sobrevivência enquanto aguarda a cirurgia. Foram 
realizados procedimentos como acesso por cateter na veia umbilical (uma forma de acesso 
venoso central no recém-nascido), início de drogas vasoativas para regular a pressão arte-
rial, monitorização necessária a fim de conferir os sinais vitais e dessa forma, procura-se 
estabilizar o paciente para enfrentar o procedimento cirúrgico. Assim, as anomalias cardía-
cas que antes eram consideradas incompatíveis à vida, nos dias atuais com os avanços na 
medicina intensiva, estão passando por mudanças. Conclusão: Diante da baixa incidência 
do Truncus arteriosus e sua associação com outra malformação cardíaca- a interrupção do 
arco aórtico, a investigação desse caso clínico representa o embasamento clínico amparado 
pelos avanços da Medicina. A Medicina baseada em evidências permitiu a análise crítica 
dos sinais e sintomas apresentados pelo recém-nascido e, a partir desses dados, a deter-
minação do tratamento e modificação do prognóstico. Nesse contexto, a morbimortalidade 
de neonatos cardiopatas graves apresenta-se em regressão, não apenas por melhora das 
técnicas cirúrgicas, mas também relacionando-se ao desenvolvimento do cuidado intensivo 
cardiopediátrico. Com isso, mais neonatos com cardiopatias graves, quando diagnosticados 
dentro do período limite, conseguem sobreviver até a realização da cirurgia.
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Cuidados intensivos pós-PCR em 

paciente portador de DPOC.
Autores: COSTA, Alexandre de Souza Costa1; FARIAS, Weberth 
Lima de Farias1; REIS, Mariane Albuquerque1; SOARES, Rodolfo 
Daniel de Almeida1.. • 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Parada, broncoespasmo, DPOC, SPPCR.

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento de alta complexidade e re-
lativamente baixa sobrevida, podendo atingir índices de até 60% de mortalidade. Além 
disso, vítimas de PCR reanimadas apresentam, com grande frequência, sequelas (princi-
palmente neurológicas) que levam a óbito até 90% dos pacientes reanimados, no período 
de um ano (Pereira, 2008). Outro agravante de morbimortalidade, é a fragilidade clínica 
em que se encontram os pacientes reanimados, após um tempo de isquemia muito gran-
de, que se define como síndrome pós-PCR (SPPCR), situação clínica na qual o paciente 
demanda cuidados específicos direcionados aos seus processos fisiopatológicos: lesão 
cerebral, disfunção miocárdica, resposta sistêmica à isquemia-reperfusão e a patologia 
que determinou a PCR. (Azevedo, Taniguchi e Ladeira, 2013). Portadores de doença pul-
monar obstrutiva crônica (DPOC), quando em exacerbação de sua doença de base, podem 
cursar com hipóxia devido broncoespasmo severo, o que pode causar uma PCR, caso não 
tratada. Além disso, alguns autores consideram o uso frequente e de longa data de b2-ago-
nistas, fator de risco para desenvolvimento de agravos cardiovasculares, incluindo PCR. 
(Salpeter, Ormiston e Salpeter, 2006), o que torna sua estratégia de ventilação mecânica 
restrita, dificultando a seu desmame e acentuando danos neurológicos provocados por 
hipoperfusão. Dentro da estratégia ventilatória da SPPCR, bem como no enfrentamento 
intensivo da DPOC, preconiza-se titulação da fração inspirada de oxigênio para os menores 
valores possíveis que satisfaçam uma saturação de oxigênio arterial maior do que 94%, na 
tentativa de evitar os efeitos tóxicos do oxigênio sobre o drive ventilatório. Todo o cuidado 
deve ser tomado visando à minimização da hiperinsuflação pulmonar e suas complicações 
(hipotensão, redução do débito cardíaco, barotrauma e aumento do trabalho respiratório). 
A hipercapnia permissiva é a principal estratégia ventilatória a ser utilizada com redução 
do volume minuto, ou seja, baixos volumes correntes e frequência. (Azevedo, Taniguchi e 
Ladeira, 2013; Holanda, 2013). Exposição do caso: SRBF, 68 anos. Admitido do pronto-
-socorro vítima de parada cardiorrespiratória, com duração de 8 minutos. Entubado, chega 
estável, sem sedação, porém com desconforto ventilatório, sem DVA, em ECG 6, com 
acesso periférico. Durante entubação apresentou broncoaspiração de grande quantidade 
de conteúdo gástrico. Provável fratura esternocondral, com derrame pleural bilateral. Evo-
lui com desconforto respiratório, realizado extubação e nova entubação com administração 
de midazolam e instalado sedação em bomba de infusão (fentanil e dormonid®). Portador 
de DPOC, deficiência de α1-antitripsina, ex-tabagista, vinha em uso frequente de aerolin® 
spray (1 tudo a cada 3 dias), além de fluir® e spiriva®. Ao exame: estado geral grave, 
ECG 6, normocorado, anictérico, acianótico, pupilas isocóricas, fotorreativas, afebril. Rit-
mo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Tórax simétri-
co com sinais de fratura de costelas, murmúrio vesicular presente com creptos bilaterais 
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diminuídos em base. Abdome globoso, flácido, indolor, sem massas, ruídos hidroaéreos 
presentes. Membros inferiores livres, sem edemas. AngioTC de tórax negativo para TEP. 
Opacidades nos segmentos posteriores dos lobos superiores e nas regiões pendentes dos 
lobos inferiores, as quais podem estar relacionadas à pneumonia aspirativa. Acentuada dis-
tensão hidroaérea da câmara gástrica. TC do crânio com alterações involutivas encefálicas, 
habituais para a faixa etária, ateromatose carotídea bilateral. RX evidenciando fraturas de 
2ª, 3ª e 4ª costelas de hmtx esquerdo. Troponina 2,09. Mioglobina 472. CPK 207. CKMB 45. 
Gasometria: pH 7,407; PO2 66,6; PCO2 27,7; HCO3 17,0; BE -5,6. Após admissão, mantido 
em VMI modo AC com PEEP de 7, FiO2 de 60%, apresentando queda do pH sanguídeo 
para 7,24 com PCO2 de 33,2mmHg. Mudança de modo ventilatório no dia seguinte para 
PCV 17 em seguida pra 10; PEEP de 7 seguido para 8; FiO2 de 60% seguido para 30%, 
com pronta normalização da gasometria. Iniciado antibioticoterapia para controle de infec-
ção (aumento discreto da leuco e da PCR) com Clinda+Ceft. Com auxílio da fisioterapia, 
iniciado programação do desmame da VMI. Ao 4º dia de internação apresentou 4 episódios 
de broncoespasmo necessitado de grande quantidade de broncodilatador, apesar da leu-
co e PCR em queda. Suspenso Precedex® e iniciado sedação com midazolam e fentanil. 
Diminuição da PEEP para 5. Após estabilização com sedação contínua, seguimento com 
programação de desmame da VMI. Iniciado Avalox® e quetiapima. Seguimento com ins-
tabilidade hemodinâmica tendendo a hipertensão, repetidos quadros de broncoespasmo 
frustrando tentativas de extubação. Cultura de ponta de cateter: acinetobacter. Segue sob 
cuidados da equipe intensivista no seu 25ª dia de internação (25/01/2016), com melhora 
do quadro hemodinâmico. Reintubado devido broncoespasmo. Segue com antibióticos de 
amplo espectro, queda do leucograma. Discussão: Como exposto, o paciente em ques-
tão não foi submetido à um protocolo específico de cuidados pós-PCR, o que certamente 
contribuiu para seu mau seguimento, apesar do pouco tempo de parada. Tendo em vista a 
preservação das funções cognitivas, a hipotermia terapêutica pós-PCR teria sido de grande 
utilidade, evitando consequências da isquemia cerebral provocada pelo baixo fluxo durante 
a parada. Conclusão: Nos últimos anos houve uma grande evolução no que diz respeito à 
abordagem do paciente em PCR. Entretanto sua morbimortalidade permanece com índices 
elevados, principalmente para aqueles que já possuem doenças de base em estágio avança-
do. Há de se continuar incrementando protocolos de conduta, na busca de melhores resul-
tados no manejo terapêutico destes pacientes, tendo em vista que o manejo da PCR não se 
limita ao retorno da circulação espontânea, mas sim abrange um estado de alta complexi-
dade no período subsequente, que necessita de atenção especial tanto quanto a para em si.



148

Ano 5, n° 1, p. 133-168, out.2015/jan.2016 

Uso de norepinefrina, dopamina e 

dobutamina em casos de choque 

séptico: uma revisão narrativa
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Palavras-chave: Choque séptico, dobutamina, dopamina, norepinefrina, “tratamento”.

Introdução: A ocorrência de choque séptico é evidenciada pela presença de sepse grave 
atrelada à hipotensão não responsiva à administração de volume por um período de, pelo 
menos, 1 hora. O tratamento para esse desafio médico baseia-se, além do uso de antimi-
crobianos, na utilização de vasopressores e inotrópicos. Objetivo: O intento desta revisão 
de literatura é analisar de maneira crítica e comparativa o uso de dopamina, norepinefrina 
e dobutamina como medicamentos de escolha no choque séptico. Metodologia: Para este 
fim, foi realizado levantamento bibliográfico do período de 1998 a 2015 nas bases de dados 
Pubmed, SciELO, LILACS e Academic Journals Database. Foram utilizadas as palavras-
-chaves “choque séptico”, “dobutamina”, “dopamina”, “norepinefrina”, “tratamento”, e as 
correspondentes em inglês. Após leitura dos resumos, foram selecionados 11 artigos, em 
inglês e português, com base na relevância para a elaboração desta revisão narrativa. Re-
sultados: A norepinefrina e a dopamina são vasopressores indicados para o tratamento do 
choque séptico. A norepinefrina já teve seus efeitos contestados por estudos que referiram 
a ocorrência de isquemia renal devido à intensa vasoconstrição e, consequentemente, di-
minuição do aporte sanguíneo tecidual. Entretanto, observou-se que tais resultados foram 
fruto de vieses na escolha de pacientes os quais não sofreram choque vasodilatado. Sabe-
-se que, mantendo-se a Pressão Arterial Média acima de 70mmHg, o fluxo sanguíneo renal 
é mantido sem que haja vasoconstricção excessiva. Sendo assim, a norepinefrina, além de 
ser considerada a droga de primeira escolha, apresenta benefícios significativos caso seja 
usada precocemente e não mais está associada a possíveis consequências deletérias. Ou-
tra questão que corrobora a predileção pela norepinefrina são estudos revelarem a maior 
mortalidade com o uso da dopamina e maior risco de arritmias cardíacas. Sendo assim, 
o uso da dopamina como droga de primeira escolha é controverso. A dobutamina é uma 
catecolamina com ação beta-1 agonista e seu efeito não depende das reservas de norepi-
nefrina do organismo. Ela está indicada por sua ação inotrópica positiva, sendo utilizada 
caso haja disfunção miocárdica ou hipoperfusão após o uso de fluidos e vasopressores. 
Conclusão: A norepinefrina é o vasopressor de eleição para o cenário em questão. Apesar 
de a maioria dos artigos analisados apontarem a dopamina como má escolha, ainda não 
existe um consenso bem estabelecido acerca disso. A dobutamina está indicada em casos 
específicos e seu uso é bem estabelecido. Ademais, são necessários mais estudos sobre o 
tema a fim de se obter resultados mais conclusivos.
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Linfoma de burkitt e síndrome da 

lise tumoral: um relato de caso
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Palavras-Chave: Linfoma, Síndrome da Lise Tumoral, insuficiência renal, neoplasias hematológicas.

Introdução: Síndrome da Lise Tumoral consiste na destruição de células neoplásicas que 
libera conteúdo tóxico (ácido úrico) para a circulação sanguínea, ocasionando Necrose 
Tubular Aguda (NTA) ao se precipitar na forma de cristais de urato dentro do sistema tubu-
lar. Essa destruição ocorre principalmente na presença de neoplasias hematológicas após 
quimioterapia ou radioterapia. É considerada uma das principais emergências oncológicas. 
Nesse caso, tem-se uma paciente que desenvolveu Síndrome da Lise Tumoral antes mes-
mo do início do tratamento. Ela possuía Linfoma de Burkitt, que é classificado como Linfo-
ma Não-Hodgkin altamente agressivo, o que explicaria todo o quadro renal e suas conse-
quências antes da instituição de quimioterápicos. Exposição do Caso: Identificação: SMC, 
feminino, 8 anos, natural e procedente de Alfenas-MG. História Clínica Resumida: Menor 
deu entrada em serviço de referência com mãe relatando surgimento de nodulações em 
região do pescoço com posterior disseminação para tórax, abdome e virilha com aumento 
progressivo de volume há 20 dias. Relatava também febre persistente, anorexia, sudorese 
noturna e perda de 5kg nesse mesmo período. Relata ter ido ao PS de sua cidade há 15 
dias, onde foi dado o diagnóstico de mononucleose. Há 3 dias foi novamente ao PS, ten-
do sido encaminhada a outro serviço. Exame Físico: REG, hipocorada (+2\+4), hidratada, 
boa perfusão periférica. Sinais vitais estáveis, peso = 28kg. Massas palpáveis em cadeias 
linfonodais retroauricular, submandibular, supraclavicular, cervical, inguinal e por toda su-
perfície abdominal, onde havia uma massa maior de mais ou menos 6cm, todas com con-
sistência endurecida, fixa e não dolorosas. ACR: NDN. AD: RHA+, com inúmeras massas 
abdominais palpáveis difusamente, com esplenomegalia e sem hepatomegalia.  Exames 
laboratoriais e de imagem: Hb=12g\dl; Ht=33%; Leuco=5100\mm3; Plaq=200.000\mm3; 
Cr=1,1mg\dl; Ur=35mg\dl; Acido úrico=9mg\dl; K+=5,6mEq\l; Ca=8,2mg\dl; LDH>500U\L. 
Discussão: A paciente possuía indicação para biopsia por excisão linfonodal, logo, o diag-
nóstico de Linfoma de Burkitt foi confirmado através desse procedimento, o estadiamento 
foi IIIB. Após a primeira consulta, foi realizada uma tomografia com contraste, mesmo 
com a TFG=39%, evidenciando inúmeras massas abdominais e em mediastino. O hemo-
grama não sugeria infiltração medular, pois não se observava a presença de citopenias. No 
entanto, a hiperuricemia, hipercalemia e hipocalcemia aventavam a hipótese de Síndrome 
da Lise Tumoral, tendo sido iniciado alopurinol e hidratação vigorosa. Em 2 dias a pacien-
te apresentou oligúria, iniciando-se furosemida, sem sucesso. Em seguida, foi internada 
taquipneica em UTI, com edema agudo de pulmão e persistente oligúria, refratários a diu-
rético, tendo sido realizada dialise peritoneal, com evolução para o óbito 2 horas depois. 
Conclusão: Linfoma de Burkitt é uma neoplasia hematológica altamente agressiva, que 
comumente evolui com Síndrome da Lise Tumoral, por isso é primordial realizar algumas 
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condutas, como prevenção de NTA através da prescrição de alopurinol ou rasburicase e 
hidratação venosa vigorosa. Os distúrbios metabólicos ocasionados por essa injúria renal 
podem ocasionar até mesmo o óbito, o que foi o observado na paciente do caso. O diag-
nóstico precoce e o tratamento imediato são extremamente importantes para reduzir o 
risco de complicações fatais.
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Síndrome de weil associada à 

pancreatite aguda: um relato de caso
Autores: SILVA, Danielle Carolline Alves¹; MEDEIROS, Amanda 
Carvalho Almeida¹; FRANCA, Carlos Magalhães¹; GOMES,  Marttina 
Carolline de Moura Ferreira¹, PRUTCHANSKY, Gustavo Dias¹. • ¹ 
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns

Palavras-Chave: Leptospirose, icterícia rubínica, insuficiência renal, pancreatite aguda.

Introdução: A leptospirose é uma doença febril aguda causada pela espiroqueta Leptospira 
interrogans. Na maioria das vezes, manifesta-se apenas como uma síndrome febril, confi-
gurando a forma anictérica da doença. Porém, num percentual variável de casos, pode se 
apresentar com uma forma grave – a síndrome de Weil – como neste relato de caso, carac-
terizada pela tríade: icterícia, hemorragia e insuficiência renal aguda. Além disso, o paciente 
em questão evoluiu com aumento significativo da amilase e lipase séricas, fazendo-se pen-
sar em pancreatite aguda como segundo diagnóstico associado. Exposição do Caso: Iden-
tificação: J.D.N, branco, 29 anos, solteiro, natural de São Paulo-SP, procedente de Lajedo-
-PE, catador de lixo. História Clínica Resumida: Paciente deu entrada no hospital referindo 
dor súbita em MMII (panturrilha) há nove dias. Refere que no dia seguinte, apresentou dor 
furante em hipocôndrio direito sem irradiação, que melhorava com analgésico (paraceta-
mol), associada à diarreia sanguinolenta e febre contínua ao longo do dia (39-40°C), com 
calafrios frequentes, atenuada com antitérmicos. Devido a alterações em exames laborato-
riais, foi encaminhado ao nefrologista de outro centro de saúde, com suspeita de Insufici-
ência Renal Aguda, onde foi internado na UTI. Em carta de encaminhamento, foi informado 
que, durante a admissão no primeiro Pronto-Socorro, havia sido feito uma dose de cefaloti-
na. Exame Físico: Estado geral grave sonolento, desorientado, desidratado (2+/4+), ictérico 
(4+/4+), acianótico, eupneico, sem edemas, presença de petéquias pelo corpo. Pressão ar-
terial 100x60 mmHg, frequência respiratória 16 ipm, freqüência cardíaca 80 bpm. Abdome 
sem abaulamentos, indolor à palpação, hepatomegalia discreta (2cm do rebordo costal), 
borda lisas. Ruídos hidroaéreos presentes. Exames laboratoriais e de imagem: Creatinina: 
4,9mg/dl (0.8-1.4mg/dl); Ureia: 169mg/dl (10-50mg/dl); Hemoglobina: 12,1g/dl (13-18g/
dl); Hematócrito: 35,7% (42-52%); Leucograma: 15.100/mm³ (4.500-10.500/mm³); Pla-
quetas: 64.000/mm³ (150-400mil/mm³);  AST: 65U/L (10-40 U/L); ALT: 31U/L (7-41 U/L); 
GGT: 245U/L (12-73 U/L); Fosfatase Alcalina: 166 U/L (30-100 U/L); GGT: 245 U/L (12-73 
U/L); Na: 130mEq/L (135-145mmol/L); K: 3.6mEq/L (3,5-5,5 mmol/L); Ca: 6.6mg/dL (8,5-
10 mg/dl); Tempo de protrombina: 14,9s (14,4 – 18s); INR: 1,13;    DHL: 374U/L (240-480 
UI/L); Bilirrubina Indireta: 12,25mmol/L (0,1-1 mmol/L); Bilirrubina Direta: 13,5mmol/L 
(0,1-0,4mmol/L); Amilase: 177U/L (20-160 U/L); Lipase: 198 U/L (0-160 U/L). Ultrasso-
nografia de abdome total: hepatomegalia sem sinais de lesão expansiva. Baço e rins nor-
mais.   Sorologia para leptospirose positiva. Discussão: Este caso mostra um paciente 
com síndrome febril aguda, associado à icterícia importante e mialgia em panturrilha, em 
um indivíduo com passado ocupacional positivo para leptospirose, fazendo-se pensar em 
Síndrome de Weil como primeira hipótese diagnóstica.O paciente chegou à admissão desi-
dratado, com rebaixamento do nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow 11- Aber-
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tura ocular: 2; Resposta verbal: 3; Resposta motora: 6), hipotenso, chocado e com escoras 
nitrogenadas elevadas. A alteração do nível de consciência e a instabilidade hemodinâmica 
indicaram a internação no centro de terapia intensiva. No exame físico, ficou evidente um 
padrão característico dessa doença, a icterícia rubínica, observada na conjuntiva ocular do 
doente. A vasculite conjuntival leva a uma sufusão hemorrágica, que mistura sangue, ver-
melho, com o amarelo da bilirrubina, deixando uma coloração com tom alaranjado, sendo 
mais um achado da síndrome de Weil, a forma íctero-hemorrágica da leptospirose. No que 
tange o sistema hematopoiético, houve evolução com anemia importante (Hb 8,1 g/dl) so-
mado à plaquetopenia. Foram repostos trombócitos e prescreveu-se hemotransfusão com 
concentrado de hemácias (três bolsas), havendo boas respostas clínica e laboratorial. Os 
exames laboratoriais mostraram potássio normal, ureia e creatinina elevadas com diurese 
normal, configurando, desse modo, uma IRA-intrínseca normocalêmica e não-oligúrica, 
que são características típicas da injúria renal pela leptospirose. Havia hiperbilirrubinemia 
tanto direta quanto a indireta. Por volta do quarto dia de evolução, houve um aumento da 
bilirrubina direta (BD) e uma queda da bilirrubina indireta, mostrado que a bilirrubinemia 
era à custa da BD. Bem como, tivemos um pico máximo da amilase, chegando a 1100 U/L 
e da lipase que chegou a 440 U/L. O aumento em mais de dez vezes o valor da amilase 
normal e de três vezes o da lipase fez associar ao quadro infeccioso uma pancreatite agu-
da. Em nenhum momento da evolução tivemos aumento da CPK. O paciente permaneceu 
internado por 10 dias, fazendo uso de droga vasoativa, sendo realizada antibioticoterapia 
(Doxiciclina) e três sessões dialíticas. Teve boa resposta ao tratamento e evoluiu bem. A 
sorologia para leptospirose deu positiva e o caso foi notificado na região. Conclusão: A 
leptospirose é uma zoonose de grande importância econômica e social, por apresentar alto 
custo hospitalar e perda de dias de trabalho, como também por sua letalidade. Sua ocorrên-
cia está relacionada às precárias condições de infra-estrutura sanitária e à alta infestação de 
roedores infectados. Sendo assim, conclui-se que a leptospirose deve ser combatida com 
medidas básicas de saneamento, orientação à população, participação social e atenção mé-
dica para a suspeita e diagnóstico precoce, visto que a pronta intervenção é essencial para 
uma melhor evolução clínica e redução dos índices de letalidade e comorbidades.
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Terapia de revascularização do tipo 

trombectomia - Uma atualização no manejo
Autores: JÚNIOR, Senival Alves de Oliveira1; FREIRE, Artur Dantas 
1; LEMOS, Thiago Emanuel Véras1; CARVALHO, Aline Vasconcelos 
de2; FERREIRA, Ana Claudia de Souza Rodrigues Gabriel2, 
RÊGO, Amália Cinthia Menezes3 • 1Graduando do curso de medicina da 
Universidade Potiguar. Bolsista CNPq/PIBIC. 2Graduando do curso de medicina 
da Universidade Potiguar.3Professora Doutora da Universidade Potiguar

Palavras-chave: Revascularization; Trombectomy; Acute stroke

Introdução: O manejo dos pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral isquêmi-
co (AVCI) envolve várias fases. Os pilares da etapa inicial incluem: assegurar a estabilidade 
do quadro clínico, invertendo rapidamente quaisquer condições que estão contribuindo 
para os sinais e sintomas, descobrir a base fisiopatológica das queixas neurológicas, bem 
como determinar se os pacientes com AVCI agudo são candidatos à terapia de revascula-
rização. Sendo esta terapia a manobra mais eficaz para a recuperação do tecido cerebral 
isquêmico que ainda não está infartado. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura, de 
modo a definir a abordagem da trombectomia nos pacientes com AVCI, comparando resul-
tados de 05 grandes estudos (MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND-IA e REVAS-
CAT). Metodologia: Constitui-se de uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed 
e UpToDate, utilizando os descritores “revascularization”, “trombectomy” e “acute stroke”. 
Foram incluídos artigos de língua inglesa, publicados em 2015 (todos foram em 2015). 
Resultados: O fator mais importante para uma revascularização, do tipo trombólise, ser 
bem sucedida é a sua realização precoce. No entanto, é preciso selecionar criteriosamente 
os candidatos que estão aptos para tal procedimento. Naqueles pacientes sintomáticos 
pós-terapia trombolítica e dentro dos critérios estabelecidos para trombectomia, opta-se 
pelo tratamento intra-arterial precoce, com dispositivos de trombectomia mecânica, desde 
que a etiologia do AVCi, esteja ligada a oclusão de uma artéria da grande circulação anterior 
proximal, permitindo um maior tempo para sua realização e um maior público para seu 
uso, resultando em uma maior quantidade de pacientes com o benefício da revasculari-
zação. Conclusão: É imprescindível que mais estudos sejam realizados, com o intuito de 
estabelecer quais métodos podem predizer com segurança, os pacientes que correm risco 
de hemorragia intracerebral após trombectomia (trombólise) para AVCI. Todavia a análise 
dos cinco grandes estudos traz benefício comprovado ao uso da trombectomia em um in-
tervalo de até 06 horas, com o NIHSS ≥2 pontos, sem imagem de hemorragia intracraniana 
em pacientes com idade ≥18 anos.
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Síndrome da veia cava superior em 

paciente com doença mieloproliferativa 

(linfoma) mediastinal
Autores: Farias WL1; Costa AS2; Reis MA2; Soares RDA3. • 1Discente 
do curso de Medicina – Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Graduado 
em Farmácia com Habilitação em Bioquímica e Análises Clínicas – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte; Docente do curso de Direito – Estácio de Sá; 
Pós-Graduado em Auditoria em Serviços de Saúde – FCM; Auditor Estadual do 
SUS.2Discente do curso de Medicina – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 3Docente do Departamento de Medicina Integrada do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). Médico Hematologista com ênfase em Transplante de 
Medula Óssea.

Palavras-chave: Linfoma, Veia Cava Superior.

Introdução: Linfomas são cânceres que se iniciam a partir da transformação maligna de 
um linfócito no sistema linfático. Têm início nos linfonodos ou em aglomerados de tecidos 
linfáticos. São divididos em linfomas de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin. Na Síndrome 
da Veia Cava Superior (SVCS) ocorre estase venosa no segmento braquiocefálico devido 
à obstrução da veia, seja por trombose, compressão extrínseca, invasão direta da veia por 
processos patológicos adjacentes ou combinação destes. A neoplasia representa 85% dos 
casos. Destes, 50% são causados por câncer de pulmão não-pequenas células, 25% por 
câncer de pulmão de pequenas células e 10% por Linfomas Não-Hodgkin. Ocorre dispneia 
progressiva, ortopneia, tosse, edema de face, pescoço e membros superiores, coloração 
cianótica quando em decúbito. Com aumento da pressão venosa intracraniana ocorre cefa-
leia, vertigem, confusão mental, perda da consciência. Sem uma medida descompressiva 
ocorre óbito por anóxia cerebral e/ou insuficiência respiratória. Exposição do Caso: Pa-
ciente masculino, 26 anos, estudante. Em outubro de 2015 apresenta tosse seca recorrente 
que dificulta a alimentação e piora em decúbito dorsal. Sem turgência jugular patológica. 
Sem sinais de circulação colateral periférica em tórax. Taquidispneico. Febre diária notur-
na, sudorese profusa, com piora importante após 1 mês. Perda ponderal de 10Kg. Queda 
de saturação de oxigênio em ar ambiente. Dispneia aos mínimos esforços. Suspeita de 
pneumonia, e mesmo com radiografia não sugestiva, inicia Avalox®. Escarro hemoptoico, 
engasgo e febre. Realizou duas baciloscopias, todas negativas, mas iniciou tratamento 
para tuberculose. HIV rápido negativo. Admissão em UTI dia 03/01/2016. Na admissão 
apresentava-se acianótico. Aparelho pulmonar com murmúrio vesicular presente, reduzido 
em ápice direito, sem ruídos hidroaéreos. Aparelho cardiovascular normal. Perfusão tissu-
lar normal. Tomografia Computadorizada revelando formação expansiva mediastinal com 
sinais de infiltração do interstício pulmonar direito, suspeitando-se de doença mielopro-
liferativa (linfoma) e síndrome da veia cava superior. Dia 04/01/2016 iniciou pulsoterapia 
com metilprednisolona, por 5 dias. Iniciou BIPAP, melhorando do desconforto respiratório, 
mas ainda taquicárdico. Dia 08/01/2016 realizou biopsia. Em 11/01/2016 inicia taquicardia 
sinusal e escarros hemoptoicos. Dia 13/01/2016 inicia quimioterapia, protocolo CHOP. Em 
14/01/2016 apresenta taquiarritmia com estabilidade hemodinâmica. Prescrito Ancoron® e 
Seloken®, sem melhora da arritmia, mas melhora da frequência e sintomas clínicos. Após 
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30 minutos apresenta frequência cardíaca de 215 BPM, com instabilidade hemodinâmica, 
sendo realizada cardioversão elétrica, estabilizando em 160 BPM. Realizada intubação oro-
traqueal. Apresentou mais 3 paradas cardiorrespiratórias. Após 15 minutos de ressuscita-
ção cardiopulmonar foi constatado óbito. Durante tentativa de ressuscitação, ecografia evi-
denciou infarto do ventrículo direito agudo com dilatação do ventrículo direito, sugerindo 
obstrução extrínseca da artéria pulmonar. Discussão: A demora em realizar o diagnóstico 
de linfoma (o paciente apresentou por 2 meses os sintomas da doença, sem diagnóstico 
definido) foi importante para a não eficácia do tratamento. E como agravante, por dois 
momentos os exames complementares foram excludentes para as doenças ao qual o pa-
ciente foi tratado, atrasando mais ainda a procura pelo diagnóstico correto. Conclusão: O 
diagnóstico precoce do linfoma é essencial para iniciar o tratamento e retirar da situação 
de urgência o paciente com Síndrome da Veia Cava Superior.
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Atualização no Manejo Intensivo 

do Paciente pós TCE grave – 

Revisão de Literatura
Autores: GARCIA, César de Carvalho Garcia1; MELO, Ana Beatriz 
Hahn Ferreira de1; MENEZES, Camilla Alcântara Alliz1 ; FERNANDES, 
Thiago José de Moraes1 ; NASCIMENTO, Hilton Lucio Souza do1; 
NETO, Ângelo Raimundo da Silva Neto2. • 1Universidade Potiguar.2 
Neurocirurgião e Docente da Universidade Potiguar

Palavras-Chave: TCE grave; Traumatismo crânioencefálico grave; Manejo intensivo do TCE grave; TCE 
grave na UTI;

Introdução: O Traumatismo crânioencefálico (TCE) é responsável por ao menos 50% das 
mortes associadas ao trauma, sendo considerado o principal determinante isolado de mor-
talidade nesses pacientes. São considerados portadores de TCE grave aqueles admitidos 
com nível de consciência ≤ 8 pontos na Escala de Coma de Glasgow (ECG). Os cuidados 
intensivos nessa população visam a prevenção da lesão cerebral secundária. O objetivo 
desse trabalho é relatar as principais atualizações científicas em relação aos cuidados in-
tensivos no paciente pós TCE grave. Metodologia: O presente trabalho inclui pesquisas 
no PubMed, UpToDate, Scielo e Portal de Pesquisa da BVS, utilizando os descritores ‘’TCE 
Grave manejo intensivo’’, ‘’Cuidados Intensivos no TCE Grave’’, ‘’TCE Grave na UTI’’. Fo-
ram coletados 12 artigos que continham dados de relatos de caso, estudos de coorte e 
revisões literárias, publicados entre o ano de 2008 a 2016, todos redigidos em inglês. 
Resultados: O manejo intensivo do TCE grave é voltado para o controle da pressão in-
tracraniana e manutenção da perfusão cerebral, além da otimização de parâmetros bá-
sicos, como oxigenação, pressão arterial, glicemia, temperatura etc. O uso profilático de 
anticonvulsivantes está recomendado. Medidas devem ser adotadas visando a prevenção 
da Hipertensão Intracraniana (HIC), como elevação da cabeceira a 30º, monitorização da 
Pressão venosa central (PVC) e correção da natremia. Embora discutível, segundo a maio-
ria dos trabalhos, as indicações de monitorização da pressão intracraniana (PIC), por DVE, 
devem ser obedecidas sistematicamente. No aumento >20 mmHg por mais de 5 minutos, 
a drenagem do líquor deve ser realizada. Nos casos refratários, agentes hiperosmolares 
(comparações entre manitol e solução salina hipertônica não demonstraram uma clara 
superioridade de uma opção sobre a outra) podem ser utilizados, contudo, na presença de 
instabilidade hemodinâmica, eles não apresentaram eficácia na redução da PIC. A sedação 
é preferencialmente com propofol, que apresenta efeito neuroprotetor. O coma barbitúrico, 
geralmente com Pentobarbital, apesar do efeito teórico protetor e de redução da PIC, não 
altera a mortalidade. A hiperventilação controlada pode ser utilizada no manejo da deterio-
rização neurológica aguda, por períodos breves. A hipotermia induzida é controversa e o 
uso de glicocorticóides está proscrito. A craniectomia descompressiva vem sendo indicada 
cada vez mais precocemente. Conclusão: Dada a importância dos cuidados intensivos no 
tratamento do TCE grave, manter-se atualizado nos principais estudos que envolvem o 
tema torna-se fundamental. No entanto, é evidente que mais estudos são necessários para 
melhor elucidação das diversas questões que abrangem essa área. 
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A escolha do hipnótico na sequência 

de intubação rápida: uma breve 
Autores: FREITAS, L.V.1; FRAIMAN, P.H.A.1; VASCONCELOS, C.S.B1 
• 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-Chave: Anestesiologia, Intubação, Hipnóticos e Sedativos 

Introdução: O domínio da técnica da intubação orotraqueal em sequência rápida é funda-
mental para o médico no ambiente das emergências clínicas. No entanto, por desconhe-
cimento ou indisponibilidade de material, a escolha do hipnótico permanece restrita ao 
Midazolam ignorando o quadro clínico do paciente e a melhor droga de escolha conforme 
as evidências disponíveis. Objetivos: Sumarizar as principais diferenças entre os princi-
pais hipnóticos utilizados na sequência de intubação orotraqueal em sequência rápida. 
Metodologia: Pesquisada a expressã o “RAPID SEQUENCE INTUBATION and CRITICALLY 
ILL PATIENT” nas bases de dados MEDLINE, GALE e Scopus, excluí dos artigos pré vios a 
2005. Os 29 artigos resultantes foram excluí dos aqueles sem revisã o por pares, restando 
26 artigos, os quais foram analisados por tí tulo e resumo. 15 artigos foram selecionados e 
revisados. Resultados: O Propofol deve ser evitado em pacientes em instabilidade hemo-
dinâmica, pois reduz frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, mas é 
o ideal para traumatismos crânio-encefálicos, porém atentar para fluxo sanguíneo cerebral; 
o Etomidato é a droga ideal de escolha no paciente em instabilidade hemodinâmica, além 
de não causar disfunção miocárdica, é controverso o uso em pacientes com sepse suspeita 
ou confirmada devido inibição da síntese de esteróides; a Cetamina não causa depressão 
respiratória, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e o débito cardíaco, ideal em 
paciente em instabilidade hemodinâmica; o Midazolam apresenta depressão miocárdica e 
respiratória, sendo contra-indicado em pacientes instáveis hemodinamicamente, porém é 
bem indicado em população pediátrica. Conclusão: O conhecimento das características 
farmacodinâmicas dos hipnóticos é fundamental para a escolha adequada de acordo com 
o quadro clínico do paciente submetido à intubação orotraqueal em sequência rápida.
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Feocromocitoma e urgência 

hipertensiva: um relato de caso.
Autores: EL-FEGHALY, William Batah¹; HILGEMBERG, Andressa 
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Palavras-Chave: feocromocitoma, urgência hipertensiva, hipertensão secundária.

Introdução: O feocromocitoma é uma causa rara de hipertensão secundária, tendo uma 
incidência de menos 0,2% nos pacientes com hipertensão. Estima-se que que a incidência 
anual de feocromocitoma seja de aproximadamente de 0,8 para 100.000 pessoas. Dessa 
maneira, deve ser um dos diagnósticos diferencias em pacientes com hipertensão secun-
dária em investigação, porém não o primeiro. Exposição do caso: Identificação do pa-
ciente: L.G.O, masculino, 30 anos, solteiro, natural e procedente de Natal, desempregado. 
História clínica resumida: há 2 anos, relata picos hipertensivos, sudorese excessiva e cefa-
léia holocraniana de forte intensidade, o levando recorrentemente à pronto-atendimentos. 
Durante esse período, recebeu o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, fazendo 
uso de Enalapril 10mg, duas vezes ao dia, sem resolução de queixas. Foi internado no Hos-
pital Universitário Onofre Lopes em 29/12/2015, para conduta diagnóstica e terapêutica. 
Exame físico: PA: 192x120 mmHg. T: 36,2 C. FC: 107 bpm. FR: 18 ipm. Ausculta cardíaca 
e pulmonar sem alterações. Abdome inocente. Exames laboratoriais: Urina: Metanefrinas 
totais: 2.5 mg/24h, Metanefrina: 177 μg/24h, Normetanefrina: 23093 μg/24h. Catecolami-
nas plasmáticas: Epinefrina: 54,00 pg/mL, Norepinefrina: 2798 pg/mL. Função renal: Ur = 
24mg/dL Cr = 1.1mg/dL. Exames de imagem: TC de abdome superior e pelve (04/01/2016): 
Lesão expansiva junto à adrenal esquerda, a esclarecer. Sinais de nefropatia parenquima-
tosa à esquerda, associada a afilamento e irregularidade da artéria renal ipsilateral. RNM 
de abdome (12.01.2016): Presença de formação expansiva sólida, localizada na glândula 
adrenal esquerda, cujas características sugerem feocromocitoma como primeira hipóte-
se diagnóstica. Evolução do caso: Paciente evoluiu estável hemodinamicamente duran-
te internamento, em uso de Doxazosina, Atenolol e Nifedipino, com satisfatório controle 
pressórico. Discussão: Feocromocitoma causa sintomas em aproximadamente 50% dos 
pacientes e quando presentes são tipicamente de natureza paroxística, sendo sua tríade 
clássica: cefaleias paroxísticas, sudorese e taquicardia. Este caso ilustra bem como um 
paciente com feocromocitoma se comporta clinicamente, muitas vezes necessitando de 
suporte de UTI para sua estabilização clínica e posterior tratamento definitivo. Conclusão: 
Pacientes com hipertensão refratária devem ser investigados para causas secundárias 
e tratados adequadamente para evitar crises hipertensivas e lesões em orgão-alvo. Al-
guns, como o caso descrito, necessitam de suporte de UTI  para controle pressórico 
adequado. Esse paciente aguarda cirurgia de adrenelectomia esquerda total para reso-
lução definitiva do quadro.
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Cuidados Paliativos e Terminalidade 

na UTI: uma revisão de literatura
Autores: LEMOS, Thiago Emanuel Véras1; CARVALHO, Aline 
Vasconcelos de2, FERREIRA, Ana Cláudia de Souza Rodrigues 
Gabriel2, FREIRE, Artur Dantas1, JÚNIOR, Senival Alves de Oliveira1, 
RÊGO, Amália Cinthia Meneses3. • 1Universidade Potiguar; Bolsista CNPq/
PIBIC.2Universidade Potiguar 3Orientadora, Universidade Potiguar

Palavras-Chave: Cuidados paliativos, Unidade de Terapia Intensiva, Terminalidade, UTI

Introdução: Prolongar a vida, sem benefício ao paciente, causa sofrimento ao mesmo e 
à família, lentificando e tornando árduo o processo de morrer. Objetivo: Realizar uma re-
visão de literatura visando discutir sobre Cuidados Paliativos (CP) na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Metodologia: Constitui-se de uma revisão de literatura nas bases de dados 
PubMed e SCIELO, utilizando os descritores ‘Cuidados Paliativos’e ‘Unidade de Terapia 
Intensiva’. Foram incluídos artigos em português e inglês, publicados entre 2006 e 2016. 
Resultados: A expectativa de vida de pacientes graves vem aumentando graças ao avanço 
tecnológico, contudo, houve também o prolongamento da vida de pacientes sem possibi-
lidade terapêutica, causando dor e sofrimento para eles e suas famílias. Os CP tem como 
base o respeito ao paciente e ao processo de morrer, e sua prática na UTI deve sempre 
considerar o respeito aos sentimentos do doente e sua família, com ênfase na comuni-
cação adequada entre todos os envolvidos, devendo, portanto, ser aplicada em todos os 
doentes, independente do quadro clínico. Assim, três grupos devem ser abrangidos: o 
paciente, respeitando sua autonomia e o princípio da não-maleficência, com a decisão da 
equipe sustentada pelo consentimento do paciente ou responsável legal, com registro em 
prontuário;  a família, sendo reconhecido como tal todo aquele que demonstra vínculo afe-
tivo ao participar do momento final da vida do paciente; e a equipe multiprofissional, que 
sofre desgaste emocional e necessita de capacitação continuada. Conclusão: Assim, como 
ainda não está claro o momento em que o tratamento deixa de ser curativo e passa a ser 
paliativo, várias discussões em âmbito médico e jurídico devem ser realizadas. Além disso, 
a omissão de tratamentos médicos, a pedido do doente não suicida, não constitui crime. 
O médico, desde que não pertença a equipe de transplante, pode participar da tomada de 
decisão de suspender esforço terapêutico considerado fútil.
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Citomegalovirose em Pacientes 

Imunocompetentes com Doença 

Infl amatória Intestinal.
Autores: CARVALHO, Aline Vasconcelos de¹; FERREIRA, Ana 
Claudia de Souza Rodrigues Gabriel¹; FREIRE, Artur Dantas¹; 
JÚNIOR, Senival Alves de Oliveira¹; LEMOS, Thiago Emanuel Veras 
Lemos¹; RÊGO, Amália Cinthia Meneses2. • 1Universidade Potiguar. 
2Orientadora, Universidade Potiguar

Palavras-chave: Citomegalovírus, Imunossupressão, Doença inflamatória intestinal, Colite, CMV.

Introdução: A infecção por citomegalovírus (CMV) possui resultados clínicos desfavorá-
veis em imunossuprimidos, sendo sua reativação relatada ocasionalmente em pacientes 
imunocompetentes na unidade de terapia intensiva, associada a colite e doença infl amató-
ria intestinal (DII). Sua epidemiologia e associação com DII não está bem defi nido nesta 
população. Objetivo: Revisar a associação de CMV e DII, características clínicas, prope-
dêutica e terapêutica. Metodologia: Busca na literatura do PubMed, Up To Date, Scopus, 
de 2007 a 2015. Discussão: A suspeita clínica de viremia por CMV deve ser direcionada 
a pacientes com DII com manifestações sistêmicas, principalmente febre, linfadenopatia, 
esplenomegalia, leucopenia e hepatite, sendo estas características não obrigatórias. Em 
2008, Limaye et al. demonstrou em estudo cego, prospectivo, que a reativação do CMV 
em pacientes imunocompetentes com patologias graves é frequente, sendo independente 
e quantitativamente associada a desfechos clínicos relevantes de hospitalização contínua 
ou morte em 30 dias da admissão em UTI. Há fases de ação do CMV na DII: iniciação, 
reativação e consolidação. Os resultados para pacientes em reativação mostrou ser pior do 
que sem reativação, ainda não sendo completamente claro se o CMV é um contribuinte 
ou um espectador, ou se o tratamento com antivirais altera o curso da DII. O diagnóstico é 
baseado em sorologia com anticorpos IgM; histologia, sendo esse o padrão ouro; cultura; 
pesquisa de DNA; pesquisa de antígenos do vírus; bem como endoscopia digestiva alta, 
onde pode-se evidenciar eritema, exsudato, erosões, ulcerações, pseudotumores ou carac-
terísticas de colite pseudomembranosa. Uma vez diagnosticada, recomenda-se ganciclovir 
IV, durante 14 dias, mantendo-se o tratamento inicial para a DII. O tratamento de CMV nos 
casos de colite grave pode reduzir a taxa de colectomia. Conclusão: Vários artigos relatam 
associação entre colite por CMV e DII, porém ainda não existe consenso sobre sua relação 
etiológica, embora sua existência seja evidente.
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Análise do perfi l transfusional em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
Autores: DANTAS, Eder Leandro da Silva.¹; OLIVEIRA, Gabriela 
Caldas Leornardo.¹; REVOREDO, Gabriela Lia de Aquino.¹; SOARES, 
Rodolfo de Almeida.² • 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: hemotransfusão, intensivismo, hemovigilância, UTI neonatal

Introdução: A necessidade de um Recém Nascido (RN) de receber cuidados assistenciais 
em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal) pode estar relacionada a 
múltiplos fatores, sendo o sistema de saúde responsável por fornecer o suporte adequado 
desse paciente. Assim, fatores como estrutura hospitalar adaptada, desempenho satisfató-
rio dos profissionais de saúde e viabilidade de realização dos procedimentos terapêuticos 
são fundamentais para um desfecho favorável. A hemotransfusão constitui, nesse sentido, 
uma terapia salvadora, devendo ser aplicada apenas em situações preconizadas. Objetivo: 
Descrever a demanda de hemocomponentes na UTI Neonatal de uma Maternidade de Re-
ferência no período de 23 meses. Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo e quanti-
tativo, com abordagem analítica dos dados das hemotransfusões pelo Serviço de Hemo-
vigilância na UTI neonatal da Maternidade Escola Januário Cico (MEJC). Foram incluídos 
todos os pacientes internados nesse setor e que realizaram pelo menos uma transfusão 
sanguínea no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015. Resultados: Durante o 
período de 23 meses foram transfundidos 2590 hemocomponentes na MEJC, sendo 762 
(29%) na UTI Neonatal. Destes, 510 (67%) eram de concentrado de hemácias, 90 (12%) 
de plasma fresco, 156 (20%) de concentrado de plaquetas e somente 06 (01%) de crio-
precipitados. Relativo ao desfecho das hemotransfusões acompanhadas pelo serviço de 
hemovigilância, somente 03 (1%) resultaram em Incidentes Transfusionais. Em outras 03 
(1%), os pacientes foram a óbito dentro de 24h após receber a transfusão, fato atribuído 
aos quadros clínicos que os levaram à internação na UTI, e não à terapia aplicada. Conclu-
são: A hemotransfusão é uma medida terapêutica que pode ser efetuada em todas as faixas 
etárias. Mesmo em recém-nascidos de alto risco, a sua utilização no momento certo pode 
ser o diferencial entre a vida e a morte do paciente. Os poucos desfechos desfavoráveis 
apresentados evidenciam a eficácia dessa terapêutica.
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Uma análise temporal de características 

da sepse no Rio Grande do 

Norte entre 2008 e 2015
Autores: CALDAS, Marina Maria Vieira de Figueiredo²; BEDAQUE, 
Henrique de Paula², MEDEIROS, Beatriz Lopes de²; NOVAES,  Ana 
Eloisa Melo²; SOUZA, Maria Aparecida Cardoso de¹ • ¹Docente da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.²Graduando do curso de Medicina 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Palavras-chave: Sepse; Epidemiologia; Mortalidade.

Introdução: A sepse tem grande relevância em termos de saúde pública, pois se trata 
de uma das doenças que mais se destacam na área de medicina intensiva. Estudos vêm 
reforçando a importância de seu tratamento precoce e intensivo para melhora do prog-
nóstico e diminuição dos custos, já que mundialmente as taxas de mortalidade variam 
entre 10 a 20% dos casos. Desse modo, estudar características regionais da sepse pode 
ser considerado uma forma de compreender as peculiaridades locais e, assim, modificar 
condutas, objetivando torná-las mais personalizadas às realidades do Rio Grande do Norte 
(RN). Objetivo: Avaliar temporalmente a incidência, os custos e a mortalidade por sep-
se - avaliando também as diferenças entre sexos - no RN entre os anos de 2008 e 2015.  
Metodologia: Foram utilizados dados do DATASUS e IBGE, que, posteriormente, foram 
transformados estatisticamente pelo programa SPSS 20 em valores de interesse científico. 
Resultados: Observou-se um aumento na incidência de sepse no RN, na medida em que, 
em 2008, foram constatados 37,92 casos para cada 100.000 habitantes e em 2014 esse 
número passou para 54,25, com prevalência masculina (58,58 casos contra 50,04 em mu-
lheres). Além disso, os custos por internação aumentaram consideravelmente, passando 
de R$ 1.616,59 para R$ 3.078,83 em um intervalo de oito anos. Ademais, observou-se 
uma queda na mortalidade por sepse, que era 19,95% em 2008 e passou para 14,43% em 
2013 - constatou-se ainda uma maior mortalidade feminina (15,48% contra 13,48% dos 
homens, em 2013).  Conclusão: A sepse tem alta incidência, alta letalidade e custos eleva-
dos, sendo uma das principais causas de mortalidade em unidades de terapia intensiva. É 
válido salientar que a maior incidência de sepse deve-se ao envelhecimento da população, 
a procedimentos mais invasivos, ao uso de fármacos imunossupressores e a maior preva-
lência de infecção por síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Por meio do estudo, 
percebe-se que o número de casos e os custos com esses pacientes vêm aumentando e 
que a mortalidade segue um caminho inverso, apesar de permanecer estável entre 2011 e 
2013 - mantendo-se em aproximadamente 14%. Na atualidade, o diagnóstico precoce e o 
tratamento adequado permanecem como a melhor garantia de boa evolução dos sujeitos 
acometidos pela sepse.
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O manejo da Hipertermia Maligna 

na Unidade de Terapia Intensiva. 
Autores: ARAÚJO, Bernardo Monte Nunes Araújo1 (UFRN); 
OLIVEIRA, Catharinne Keyth Mendes de1; OLIVEIRA, Caroline 
Manoela de Oliveira1; GIBSON, Deborah Carla Santos1; FILHO, 
Francisco Mendes de Oliveira. • ¹Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 2Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL - CRM 932). 

Palavras-chave: Hipertermia Maligna, Terapia intensiva

Introdução: A Hipertermia Maligna (HM) é uma afecção hereditária e latente, expressa 
por resposta hipermetabólica a anestésicos voláteis e/ou succinilcolina. Apesar de pouco 
frequente (uma a cada 50 mil anestesias em adultos), o médico intensivista está sujeito 
a deparar-se com casos de HM, que exige internamento em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) durante, pelo menos, 24 horas. Fazem-se necessários cuidados intensivos, seja para 
prevenção ou controle das complicações, seja para vigilância e diagnóstico de eventuais 
recidivas, que podem ocorrer mesmo após episódios aparentemente controlados há várias 
horas. Dessa forma, visando à melhoria dos cuidados prestados com esses pacientes, 
deve-se haver um estudo continuado sobre esse tema, e esse trabalho objetiva contribuir 
nesse aspecto. Objetivos: A realização desse trabalho buscou reunir os principais con-
ceitos acerca da HM e facilitar seu diagnóstico, intervenção e prevenção ou controle das 
complicações na UTI, de modo que seja uma ferramenta de consulta útil para estudantes 
e profissionais da área da saúde, mediante a relevância do tema. Metodologia: Trata-se de 
um artigo de revisão de literatura. A busca dos artigos científicos foi realizada nas bases de 
dados Scielo e PubMed utilizando as palavras chaves: Malignant Hyperthermia, Intensive 
Care. Dos artigos encontrados, 9 preencheram os critérios de inclusão, dos quais 3 apre-
sentamse em inglês, 2 em espanhol e 4 em português, e todos eles foram publicados nos 
anos de 2002 a 2015. Informações também foram obtidas através de consultas realizadas 
em compêndios de anestesiologia e manuais clínicos sobre terapia intensiva. Resultados: 
Além do imediato diagnóstico e interrupção da exposição a agentes desencadeantes, se-
guido da administração de dantrolene sódico, fazse necessário a prevenção ou controle 
das complicações em UTI: acidose metabólica, arritmias cardíacas, hiperpotassemia, hi-
pertermia, insuficiência renal, entre outras. Conclusão: O correto manejo da HM é um fator 
contribuinte para a melhora clínica e para o prognóstico do paciente internado em UTI. En-
tretanto, por ser uma doença pouco frequente, ainda existem falhas no que concerne suas 
condutas. Diante disso, fazem-se necessárias abordagens objetivas seguindo protocolos já 
determinados quanto ao seu diagnóstico e intervenções.



164

Ano 5, n° 1, p. 133-168, out.2015/jan.2016 

Hemovigilância na Unidade 

de Terapia Intensiva
Autores: Costa MMLA¹; Barbosa LCV¹; Pires FS¹; Raulino ABM¹; 
Soares RDA²; Santos ELSC¹, • ¹ Graduandos em medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Nort.² Hematologista do Hospital Universitário 
Onofre Lopes

Palavras-chave: Hemovigilância; Notificações de Incidentes Adversos e Hemocomponentes.

Introdução: A transfusão é uma forma eficaz de restabelecer as condições clínicas do pa-
ciente, porém essa terapêutica não é isenta de riscos. Para garantia da segurança transfu-
sional, a hemovigilância mostra-se necessária, ao passo que sua rede monitora os recep-
tores, realiza o acompanhamento epidemiológico dos doadores e dos eventuais incidentes 
transfusionais adversos (ITS). Objetivo: Analisar o perfil transfusional da unidade de terapia 
intensiva (UTI) do Hospital Universitário referência do Rio Grande do Norte. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, com abordagem analítica, utilizando-se da 
busca ativa ITs através dos graduandos de medicina e das informações do banco de dados 
do serviço de hemovigilância do Hospital Universitário Onofre Lopes, durante o período de 
março de 2013 a janeiro de 2016. Foram incluídos todos pacientes que transfundiram pelo 
menos um hemocomponente na UTI desse hospital. Resultados: Foram realizadas 12224 
transfusões sendo que 4150 foram (33,94%) na UTI. Identificou-se 64 ITs nesse período, 
dos quais 5 (7,81%) foram na UTI. Dessas, as manifestações clínicas foram: rash cutâneo 
em 80% dos ITs e náusea associada a infusão em 20%. Assim, a reação imediata alérgica 
foi a mais prevalente, no período estudado, nos pacientes da UTI. O hemocomponente en-
volvido em 100% dos casos foi o concentrado de hemácias O+ e o quadro anêmico foi a in-
dicação de todas as transfusões do setor. Conclusões: Observa-se um número reduzido de 
ITs na UTI que pode ser justificada pela condição do paciente que o impossibilita verbalizar 
o que sente em algumas situações. Todavia, a busca ativa, vem contribuindo para redução 
das subnotificações nos hospitais, visto que a visita diária permite o acompanhamento 
do processo transfusional por completo. Portanto, a hemovigilância mostra-se como um 
sistema de avaliação e alerta que objetiva aplicar medidas corretivas e preventivas que 
contribuam para a segurança transfusional
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Terminalidade - Uma visão crítica 

sobre a difi culdade de trabalhar 

no enfrentamento da morte
Autores: PONTES, Letícia Almeida Pontes1; SOUZA, Luisa Silva 
de1; ASSIS,  Lizandra Soares de1; COSTA,  Maria Marina Leonardo 
Alves1; AROUCA, Julianna Storace de Carvalho1; BEAUGRAND, 
Annick1 • 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Terminalidade, Cuidados Paliativos, Cuidados Intensivos, Formação Médica, Ética Médica, 
Cuidados Paliativos.

Introdução: A formação dos profissionais de saúde enfatiza um papel de salvar vida, sem 
uma análise sobre os distintos aspectos da morte, dificultando a decisão médica diante do 
confronto entre os aparatos tecnológicos que prolongam ou abreviam. Na terapia intensiva 
esse cenário faz-se presente, diante de pacientes com morbidades graves e situações de 
fragilidade da vida. Objetivos: Revisar questões éticas e sociais da terminalidade, bus-
cando determinar mudanças em padrões e panejamento de cuidados, além da ideia de 
finitude. Metodologia: Revisão de literatura, com pesquisa de artigos nas bases de dado 
do “Pubmed”, “Scielo” e “Scopus”, usando descritores: terminalidade, cuidados paliativos 
e terapia intensiva. A amostra foi composta por artigos com informações categorizadas em 
tópicos: conceito de terminalidade, formação médica e morte, e cuidados paliativos den-
tro da terapia intensiva. Resultados: Os estudos documentam um sofrimento significativo 
entre pacientes com doenças em estágio terminal, com enfoque na qualidade do cuidado 
no fim-de-vida. Apesar de ser declarado um direito humano básico, o acesso ao cuidado 
paliativo continua sendo limitados Temas como vida, morte e processo de morrer dentro 
das unidades de terapia intensiva (UTI) devem ser discutidos nos espaços de formação 
dos profissionais de saúde. O local de assistência, as medidas invasivas, as manobras 
complexas ou o suporte às necessidades naquele momento devem ser abordados com a 
família e o paciente, para uma aproximação entre a formação e a prática interdisciplinar 
neste ambiente de UTI. Conclusão: Compreender a terminalidade e os processos pesso-
ais, emocionais, existenciais objetivam um cuidado para com os pacientes com graves 
morbidades. Esses embasamentos transformam gradativamente a formação dos médicos, 
permitindo-os desenvolver visões éticas e críticas diante da terminalidade.
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NORMAS EDITORIAIS

Apresentação

A Catussaba - Revista Eletrônica da Escola da Saúde da Universidade Potiguar – é um peri-
ódico científico quadrimestral de circulação aberta e gratuita, vinculada à Escola da Saúde 
da Universidade Potiguar. Recebe artigos originais (experimentais, clínicos e revisão).

As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não havendo data limite para a 
submissão de artigos.

Missão

A Revista Catussaba da Escola da Saúde tem como missão “Fomentar e divulgação de 
trabalhos científicos e relatos de casos nas diversas áreas da saúde, visando disseminar o 
conhecimento científico na comunidade acadêmica, nas agências de pesquisa e fomento, 
assim como para os gestores organizacionais vinculados à área de saúde e afins”.

Linhas de pesquisa

Educação em saúde; Saúde coletiva; Biotecnologia em saúde.

Público alvo

Professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação, como também empresários e pro-
fissionais de mercado vinculados às empresas que atuam nas áreas de saúde e afins. Serão 
permitidos até 6 autores por artigo submetido. O autor correspondente deverá justificar a 
atuação de cada autor no artigo (revisão do texto, delineamento experimental, execução da 
pesquisa, formulador da hipótese, redação do artigo...) em um arquivo em PDF, e enviar 
no ambiente de transferência de documentos suplementares (Passo 4 no processo de sub-
missão no repositório científico). Em artigos submetidos com mais de 6 autores, caberá ao 
corpo editorial deliberar sobre a aceitação do artigo para avaliação.

Da fi nalidade: A Revista Catussaba publica eletronicamente trabalhos inéditos sob a forma 
de artigo científico. Ao encaminhar um artigo ao processo editorial da Revista, pede-se 
que não sejam enviados para apreciação em outros periódicos e publicações impressas ou 
digitais. Os trabalhos devem ser encaminhados, neste caso, em conjunto com o Termo de 
Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.

Sobre o envio do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão 
de Direitos Patrimoniais: O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio 
do documento, devidamente preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemu-
nha. O termo deve ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos 
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suplementares (Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar 
do texto explicativo referente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio 
do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais o procedimento se torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de 
submissão apenas para documentos suplementares que funcionam como um apêndice ao 
manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.

O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimo-
niais encontra-se disponível na barra de navegação (menu superior da página do repositó-
rio científico da UnP).

Submissão de artigos: Devem ser submetidos por meio de repositório científico da 
UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/
catussaba. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 
passos da submissão.

O texto não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e 
e-mail. Essas informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científico UnP, 
em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

Todas as pessoas designadas como autores deverão preencher os requisitos de autoria. 
Cada um dos autores deve ter participado nos trabalhos de tal modo que possa assumir 
publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A qualificação como autor deverá ser 
baseada apenas em contribuições substantivas para: 

• A concepção e o delineamento, ou a análise e interpretação dos dados; 

• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos conceituais 
importantes; e 

• A aprovação final da versão a publicar. 

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes sejam 
designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os requisitos de 
autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cumprem esses cri-
térios devem ser listados, com a sua autorização, nos agradecimentos ou num apêndice.

Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios 
de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e  contribuição 
para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto 
se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema 
blind review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por 
aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do 
artigo, os autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado 
da decisão poderá ser de quatro formas:
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a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).

b) Aceito com revisão.

c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).

Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e 
uma rejeição, será encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, 
os editores avaliarão se as alterações foram efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser 
revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para 
que os autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item 
levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de 
aceitação destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, fica 
a cargo dos autores a adequação do texto utilizando a ferramenta de revisão 
do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscan-
do manter a qualidade da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expres-
sados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o texto para 
a Revista Catussaba, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas, bem 
como na autorização da publicação dos textos.

Direitos autorais e patrimoniais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) 
autor(es) cede(m) total, definitiva, exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos 
patrimoniais do texto/obra aceito para publicação na Revista Catussaba à APEC – Socieda-
de Potiguar de Educação e Cultura Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-
40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Na-
tal/RN, mantenedora da Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Internacional 
de Universidades Laureate Ltda., e respectivas afiliadas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 
Conjuntos 51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito 
de reprodução, a partir da referida Revista, e em quaisquer de suas edições, no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base de 
dados e/ou meios de divulgação/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a 
ser inventados, nacionais ou estrangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a 
Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades de edição, adaptação, 
revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, 
impressa e ou digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou subs-
tabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos 
de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Reposi-
tório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.
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NORMAS TÉCNICAS

Formato dos artigos originais (experimentais, clínicos e revisão): Devem estar configu-
rados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

Da quantidade de páginas: mínimo de 12 (doze) e o máximo de 20 (vinte) páginas.

Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às orientações do estilo Vancou-
ver e deve conter os seguintes elementos:

Título

Resumo e Palavras-chave

Abstract

Introdução

Métodos

Resultados

Apresentação do caso clínico (esta sessão deverá se apresentada apenas nos artigos de 
estudo de caso e irá substituir os tópicos Métodos e Resultados)

Discussão

Bibliografia

Página de título

O título do artigo deve ser conciso mas esclarecedor. 

Resumo e Palavras-Chave

O resumo deve conter até 250 palavras. Este deve ser dividido em objetivo, método, os 
resultados principais e as principais conclusões. 

Abaixo do resumo o (s) autor (es) deve (m) indicar, de 3 a 5 palavras-chave. Devem ser 
usados termos da lista de descritores médicos (MeSH) do Index Medicus. 
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Abstract

Seguir o mesmo modelo designado para o Resumo. Este deve ser na língua inglesa e es-
crito em itálico.

IMPORTANTE: Em caso de textos submetidos em espanhol, este deverá possuir o resumo 
(português) e o abstract (inglês) além do resumo em espanhol. Em caso de textos subme-
tidos em inglês, este poderá conter apenas o abstract e o resumo.

Introdução

Resumir a fundamentação do estudo ou da observação buscando o estado da arte sobre o 
assunto. Identificar a dúvida científica que motivou a investigação, trazendo concretamente 
a hipótese e o objetivo do estudo. 

Métodos

Descrever os métodos usados para seleção da amostra, critérios de inclusão e exclusão 
(quando aplicável), definição de variáveis e métodos usados para coletar e analisar os 
resultados. O trabalho também deverá indicar o(s) teste(s) estatístico(s) usado. Materiais, 
software, aplicativos, aparelhos e equipamentos usados na pesquisa devem ter o nome do 
fabricante, cidade e país onde foram fabricados vindo entre parêntese após a sua primeira 
citação no corpo do texto.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir uma 
seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e selecionar os 
dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no resumo.

Quando se relata experimentação com pessoas ou animais, indicar o número de processo 
autorizado pelo respectivo comitê de ética. 

Os artigos de ensaios clínicos aleatorizados, caso-controle, cohort e demais estudos clí-
nicos (com exceção ao relato de caso) devem apresentar informação sobre todos os ele-
mentos importantes do estudo, incluindo cálculo amostral quando necessário, o protocolo 
clínico da pesquisa (população estudada, intervenções ou exposições, resultados, e a fun-
damentação da análise estatística, métodos de aleatorização, ocultação da distribuição por 
grupos de tratamento e o método de ocultação).

Resultados

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, tabelas e figuras. Não repe-
tir no texto todos os dados incluídos nas tabelas ou figuras; realçar ou resumir apenas as 
observações importantes.

Apresentação do relato de caso clínico (esta sessão deverá ser apresentada apenas nos 
artigos de estudo de caso e irá substituir os tópicos Métodos e Resultados).



174

Ano 5, n° 1, p. 171-177, out.2015/jan.2016 

O relato deve contemplar uma breve descrição sobre o caso clínico, relatando dados da 
anamnese e do exame do paciente que sejam pertinentes. Deverão ser abordadas as téc-
nicas, métodos e tipos de intervenções utilizadas para a sua resolução. Em caso de tra-
tamento inovador, seus fundamentos deverão estar devidamente embasados na literatura 
existente. As fotografias e imagens devem ser enviadas em formato jpeg ou png com 
300dpi (resolução). 

Discussão

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo se detendo a discussão dos resul-
tados por comparação com outros resultados da literatura científica. Os autores também 
poderão discutir os métodos ut ilizados e sobre a confirmação (ou não) da hipótese do 
estudo. Limitações do estudo devem ser apresentadas nesta sessão.

 

Conclusão

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo baseada nos resultados obtidos.

Agradecimentos

Num local apropriado do artigo (rodapé da página de título ou apêndice ao texto; ver as 
normas da revista) deverão incluir-se uma ou mais frases especificando as contribuições 
que justifiquem um agradecimento, seja por apoio ou auxílio técnico, ou mesmo por apoio 
financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada.

Referências 

O pesquisador deve referenciar em seu trabalho a fonte em que se baseia cada afirmação, 
opinião ou fato).

Os exemplos de citações, no estilo Vancouver, podem ser encontrados nos documentos de 
referência: “como elaborar referências bibliográficas, segundo o estilo de vancouver”, que 
foi traduzido e adaptado por Maria Gorete M. Savi (Coordenadora) e Maria Salete Espíndola 
Machado (Estagiária do Curso de Biblioteconomia da UFSC) – BSCCSM / UFSC, em 27-07-
2006) - <http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html>.

Manual de normas de Vancouver: referências e citações / Sistema Integrado de Bibliotecas 
da PUCPR. Organização, Nadia Ficht Richardt, Teresinha Teterycz – Curitiba, 2010 <http://
www.pucpr.br/biblioteca/sibi/manual_vancouver.pdf>, bem como no documento original 
sobre as normas no estilo Vancouver, disponível em: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uni-
form_requirements.html>, e no site: <http://www.scielosp.org>, seção de Saúde Pública.

Da Normalização: Caso deseje, o autor poderá consultar os Requisitos Uniformes para 
Originais submetidos a Periódicos Biomédicos, conhecido como Estilo Vancouver, ou en-
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trar em contato com os editores responsáveis pela Catussaba, por meio do endereço ele-
trônico: edunp@unp.br.

Figuras

Cada ilustração (imagem e gráficos) deve ser fornecidas em arquivos separados. Se uma 
mesma figura pretende mostrar mais de uma imagem (a, b, c e etc), estas deverão vir em 
um único arquivo. As figuras, assim como seus respectivos arquivos, deverão ser numera-
dos obedecendo a ordem conforme estas são citadas no texto.  As figuras não deverão ter 
tamanho maior que 10 MB e deverão apresentar no mínimo 300 dpi de resolução.

Os títulos de todas as ilustrações deverão vir ao final do texto (após as referências) prin-
cipal na ordem em que se são citadas no texto. As tabelas devem ser incorporadas ao 
arquivo do texto principal. 

Recomendações: Solicitamos que o (s) autor (res) faça (m) uma verificação quanto às 
normas solicitadas, verifique (m) se todos os autores citados constam na lista de referên-
cias ao fim do trabalho e zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de 
Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais.




