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PREFÁCIO 

 

A Universidade do Contestado apresenta o e-book Saúde e Meio Ambiente: 

Práticas e Reflexões Interprofissionais, fruto da parceria entre a Editora UnC com 

o Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Meio Ambiente (NUPESC) e o Pet 

Saúde Interprofissional. 

Este documento está composto por 17 artigos científicos selecionados por 

uma comissão ad hoc indicada pela Editora UnC. Dentre as pesquisas publicadas 

destacam-se estudos nas áreas de Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, 

Optometria, Educação Física, Farmácia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, 

Engenharia Civil e Medicina. 

Promover a divulgação científica é missão da UnC! 

 

Desejamos a todos uma excelente leitura. 

 

Gabriel Bonetto Bampi 

Pró-Reitor de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão UnC 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, é 

reconhecido como o bem-estar físico, mental e social. Isto claramente afasta a ideia 

de que estar saudável restringe-se somente a ausência de doenças. A linha tênue 

entre a saúde e doença perpassam vários aspectos e embora, este conceito de 

saúde seja o mais aceito, muitos questionamentos têm sido feito no sentido se esta 

definição já não está desatualizada: será possível manter a integração do físico, 

mental e social em uma perspectiva linear? Como as oscilações referentes a estes 

três campos podem desencadear processos de doenças? Será que o sistema de 

saúde tem somente a perspectiva de tratar somente as doenças sem envolver o 

indivíduo num sistema holístico e interprofissional? Estes são alguns dos 

questionamentos discutidos no Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva da UnC, que 

inclusive questiona a própria definição do “posto de saúde” tendo em vista que a 

maioria das ações se destinam aos processos curativos, sendo assim, por que não 

chamá-lo de “Posto de Doenças”? Estas reflexões em saúde são essenciais e 

fundamentais para avançar no conhecimento do processo saúde-doença e propor 

pesquisas relevantes e que possam contribuir para a saúde e todos os aspectos que 

envolvem a sua definição.  

Neste aspecto em que se prioriza “medir a saúde”, sempre teremos uma zona 

de tensão. É possível medir a saúde de forma única e inquestionável? Os modelos 

quantitativos e qualitativos auxiliam na mensuração do estilo de vida, da saúde 

mental, organizações de trabalho, dentre outros e tem trazido grandes contribuições 

para que o conceito de saúde possa ser ampliado. Entretanto, não podemos 

esquecer que a ciência está em constante movimento e que a cada dia novas 

descobertas são feitas, novos conteúdos são produzidos e geram novos desafios 

para quem trabalha com a saúde.  

Os cuidados em saúde estão amparados em pilares como a prevenção de 

doenças, promoção de saúde e a reabilitação. Entende-se que para o cuidado ser 

integral é necessário também uma visão interprofissional com foco no bem-estar do 

usuário/comunidade. Discutir a saúde de forma integrada tem sido uma das metas 

da Equipe Pet Saúde da UnC, cujo objetivo é melhorar as práticas colaborativas e a 
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qualidade dos cuidados em saúde nas duas principais extremidades, ou seja, na 

universidade e nos serviços de saúde.  

Este E-book, fruto da parceria entre Editora UnC, NUPESC e Pet Saúde, vem 

oportunizar a divulgação dos conhecimentos produzidos pelos pesquisadores da 

Universidade do Contestado com a proposta de 8 eixos de trabalho, sendo: I) Saúde 

coletiva e pública; II) tecnologias em Saúde; III) Saúde mental; IV) Comportamento e 

reabilitação; V) Atividade física e saúde; VI) Sustentabilidade e Meio Ambiente; VII) 

Farmacologia; VIII) Interprfissionalidade. 

Convido a todos a desfrutarem desta obra que traz reflexões importantes em 

cada um dos artigos publicados. À todos, uma excelente leitura. 

 

Profª Dra. Renata Campos 

Organizadora  
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A ARTE CLOWNESCA UNIDA A PSICOLOGIA 

 

Tadeu David Geronasso1 
Nathyele Cristina do Nascimento2 

 

INTRODUÇÃO 

 

O clown é um processo de pesquisa que permite uma construção de um 

personagem, exteriorizando o cômico que existe em cada um, vivenciando suas 

ações e reações frente ao mundo.  

“O clown é a poesia em ação” (MILLER). 

O trabalho de criação de um clown é extremamente doloroso, pois confronta o 

artista consigo mesmo, colocando à mostra os recantos escondidos de sua pessoa; 

vem daí seu caráter profundamente humano (BURNIER, 2001).  

 

O clown é a dilatação da ingenuidade e do ridículo de cada um de nós, 
revelando a comicidade contida em cada indivíduo. Portanto, todo clown é 
pessoal e único. O clown é a combinação do cômico e do trágico. É a 
encarnação do trágico na vida cotidiana, é o homem assumindo sua 
humanidade e sua fraqueza, assim tornando-se cômico (LUME, 2006). 

 

Os mecanismos psicológicos que os pacientes mobilizam para lidar com as 

situações de internação hospitalar se tratam de formas de defesas também 

utilizadas em outras situações da vida, onde o sujeito se sinta ameaçado por 

estímulos externos e internos, com os quais precisa lidar (CARIONI, 2006). 

Para Oliveira e Oliveira (2008), a aplicação de recursos lúdicos no âmbito 

hospitalar transforma-se em um potencializador no processo de adaptação do 

paciente diante de transformações que ocorrerão a partir do momento da internação. 

É possível pensar ou questionar sobre a possibilidade dessas atividades se 

constituírem em uma estratégia adequada para o enfrentamento da hospitalização. 

Sendo assim, Esteves, Antunes e Caires (2014) pontuam que vários hospitais 

têm investido na humanização de espaços, rotinas e atmosfera, procurando 

promover ambientes acolhedores e atenuantes das experiências negativas vividas 

                                                      
1Pós-graduação em Psicologia, Universidade do Contestado, Avenida Presidente Nereu Ramos, 

1071, Bairro Jardim do Moinho, Mafra/SC CEP: 89300-000. E-mail: tadeu@unc.br  
2Graduação em Psicologia, Universidade do Contestado, Avenida Presidente Nereu Ramos, 1071, 

Bairro Jardim do Moinho, Mafra/SC CEP: 89300-000. E-mail: nathyele_nascimento@hotmail.com  

mailto:tadeu@unc.br
mailto:nathyele_nascimento@hotmail.com
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pelo paciente e sua família durante a internação, valorizando a importância dos 

aspetos psicossociais da internação e procurando o paciente além da doença. Essa 

humanização se refere às potencialidades de alguns programas existentes que 

unem a arte, a recreação, o lazer e o humor como meios privilegiados de 

comunicação e expressão. Tendo destaque, a intervenção dos palhaços/clowns de 

hospital, promovendo uma livre expressão do paciente, da sua autonomia, 

criatividade, exploração e conhecimento do mundo e consequente desenvolvimento 

psicossocial. 

Enquanto esses facilitadores do riso proporcionam um conforto que não se 

pode ver nem tocar, também proporcionam um conforto interior, insubstituível, e até 

espiritual, e que podem alcançar a “transformação”. Na interação com o palhaço o 

paciente pode se soltar, brincar, jogar, dançar, rir, representar personagens, 

transformando o corpo doente em um corpo vivo, expressivo, criativo, alegre, com 

força de vontade, buscando a recuperação (WUO, 1999).  

O clown e a Psicologia formam uma espécie de aliança e podem elevar o 

potencial terapêutico em uma situação hospitalar, promovendo empatia, 

acolhimento, sensibilização, aproximação e aprendizado. Sócrates (470 a.C. – 399 

a.C.), ao diagnosticar os erros das teorias médicas e do exercício da medicina em 

sua época, já declarava “Como não é certo curar os olhos sem a cabeça, nem a 

cabeça sem o corpo, também não é justo curar o corpo sem a alma”. 

No hospital está a dor, mas também o alívio. É o local dos medos, da 

vulnerabilidade, todavia é a esperança da melhora. Em um estágio mais otimista, o 

paciente torna-se mais apto a conquistar as modificações interiores, flexibilizando 

sua postura racional, penetrando nos domínios da atração magnética, da criatividade 

e da sincronicidade, que indica os eventos que se interconectam por laços 

significativos (JUNG, 1991). 

As atividades clownescas dentro de um ambiente hospitalar são 

positivamente relacionadas a uma série de fatores de saúde. O uso do humor pode 

melhorar e muito índices como: sistema imunológico e pressão arterial, e 

psicologicamente na ansiedade e tolerância à dor. Hipócrates, o pai da Medicina, no 

século IV a.C., já utilizava animações e brincadeiras na recuperação dos pacientes. 

O médico norte-americano Hunter Adams, chamado de Patch Adams, também utiliza 
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desde a década de 60 o riso como agente de cura, favorecendo assim a 

recuperação e a cura dos pacientes (SILVA, 2013).  

O clown pode contagiar, encantar e tocar o coração das pessoas, levar 

emoção e reflexão para a subjetividade do ser humano. A palavra clown, segundo 

Ruiz (1987), vem de clod, que tem ligação, etimologicamente ao termo inglês 

“camponês” e ao seu meio rústico, a terra. Já, palhaço vem do termo paglia (palha) 

material utilizado no revestimento dos colchões, pois as roupas eram feitas do 

mesmo pano dos colchões: um tecido grosso e listrado, e afofado nas partes mais 

salientes do corpo, para proteger das quedas.  

O clown vem da commedia dell´arte, ou comédia das máscaras, surgiu nos 

séculos XV e XVI, foi uma forma de teatro do Renascimento italiano que teve, de 

acordo com Gassner (1974), uma dupla origem na mímica que partiu dos farsistas 

populares do período romano, e evoluiu para os atores-jograis ambulantes da Idade 

Média e das comédias formais de Plauto e Terêncio. Esta forma de teatro era 

baseada num roteiro (canovaccio) que indicava apenas as entradas e saídas, os 

monólogos, os diálogos, os cantos e as danças. E a partir desse, os atores 

improvisavam, pois os personagens eram fixos e as situações codificadas, o que 

facilitava o jogo da improvisação, a espontaneidade. Esse teatro foi bem aceito na 

época, pois os temas eram cotidianos, fazendo as pessoas se identificarem com as 

características e costumes dentro de uma trama de intriga amorosa (BURNIER, 

2001). 

O nariz do clown é a menor máscara do mundo, com ele transmite pureza e 

disposição emocional. Consegue desarmar o indivíduo com sua risada amorosa que 

eleva o espírito, e fazê-lo sentir algo que nem sabia que existia, algo sublime que vai 

além da emoção, que o faz perceber que a felicidade realmente se encontra nas 

coisas mais simples. 

O clown deve ter responsabilidade social para ajudar o paciente a olhar para 

si mesmo com os seus olhos, além da doença, visualizando sua essência e 

valorizando seu ser, utilizando recursos como o fator tele que é a unidade mais 

simples de afeto transmitida de um indivíduo a outro, também considerada a 

faculdade humana que comunica afetos à distância (MENEGAZZO; TOMASINI; 

ZURETTI, 1995); a espontaneidade que segundo Moreno (2011) é quando o 

indivíduo se vê em uma nova situação, e não tem outra alternativa, se utiliza do fator 
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e (espontaneidade) como guia, mostrando-lhe que emoções, pensamentos e ações 

são mais adequados; o sorriso e a risada que possuem um potencial analgésico, 

semelhante ao da morfina, porém com um potencial maior (SILVA, 2012), e a 

catarse que é a mobilização dos afetos e emoções ocorrida na inter-relação télica 

(GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 1988). 

Com isso, a acadêmica quis validar o potencial terapêutico na prática do 

clown em pacientes oncológicos hospitalizados. E a relevância do tema está 

relacionada à melhoria da qualidade de vida durante o período de hospitalização e o 

tratamento de pacientes oncológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa foi de natureza básica, pois objetivou gerar conhecimentos úteis 

para o avanço da ciência, envolvendo verdades e interesses universais (SILVA; 

MENEZES, 2001).  

Já no que diz respeito ao tipo da pesquisa foi exploratória, porque 

proporcionou maior familiaridade com o problema, o tornando mais explícito. 

Também interessou considerar aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. Do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa experimental, pois 

determinou um objeto de estudo, e definiu as formas de controle e observação dos 

efeitos que as variáveis podiam produzir no objeto. Também foi participativa, já que 

se desenvolveu entre pesquisadora e membros das situações investigadas (GIL, 

2010). 

Por sua vez, quanto a abordagem, foi uma pesquisa qualitativa, que segundo 

Creswell (2010), é uma pesquisa interpretativa com o investigador envolvido em uma 

experiência sustentada e intensiva com os participantes, introduzindo uma série de 

questões estratégicas, éticas e pessoais ao processo.  

Os sujeitos foram pacientes oncológicos, hospitalizados em um hospital do 

planalto norte catarinense, independente da idade e do gênero. A amostra foi de 5 

pacientes, dependeu da quantidade de pacientes oncológicos hospitalizados durante 

a pesquisa, pois o hospital não é de longa permanência. A amostra foi não-

probabilística intencional, onde o pesquisador decide analisar um determinado 
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fenômeno sem ter a preocupação de fazer generalizações em relação ao universo 

da pesquisa (OLIVEIRA, 2007). 

O local da pesquisa foi um hospital geral do planalto norte catarinense.  A 

pesquisa se deu através de dois instrumentos, um deles foi a arte clownesca 

(enquete teatral realizada pela acadêmica e sua colega do projeto, caracterizadas de 

clown), e o outro para coleta de dados, foi um questionário. O questionário, segundo 

Barbetta (1999), é uma série ordenada de perguntas que o informante deve 

responder por escrito; deve ser objetivo e limitado em extensão e estar 

acompanhado de instruções que esclareçam o propósito e ressaltem a importância 

da colaboração do informante. A coleta de dados se deu através deste questionário, 

onde as perguntas foram abertas, elaboradas pelo orientador e pela acadêmica, 

baseadas na literatura estudada. 

A psicóloga do hospital, que supervisiona o projeto Plantão da Alegria, 

auxiliou no momento da escolha do paciente menos debilitado para participar da 

aplicação da arte clownesca (enquete teatral feita pela acadêmica e sua colega do 

projeto, caracterizadas de clown). Após a aplicação da arte clownesca, a colega saia 

do quarto e a acadêmica aplicava o questionário, caso o paciente não estivesse em 

condições de escrever, a acadêmica escrevia por ele. 

A avaliação dos resultados foi comparativa, pois foi questionado sobre o 

estado emocional de antes e depois da prática clownesca. E o conteúdo resultante 

da comparação das respostas foi analisado sob a ótica da teoria psicodramática. 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade do Contestado que emitiu um Parecer 

Consubstanciado de aprovação número 1.060.393. O Diretor Administrativo do 

hospital assinou um termo de autorização e compromisso aprovando a realização da 

pesquisa. E todos os participantes preencheram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este estudo traz a arte clownesca relacionada à psicologia sob a ótica do 

psicodrama, e mostra o potencial terapêutico do clown a favor do tratamento 

oncológico.  
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Esta “transformação” que ocorre pela mobilização dos afetos, onde se pode 

exteriorizar as angústias, se iniciou com o sujeito, gênero masculino, de 49 anos, 

com câncer de pulmão há três anos. Seu estado geral antes da prática da arte 

clownesca era de “Dor contínua, mas suportável” e seus pensamentos/sentimentos 

“Deprimido, desacorçoado, oscilação de humor”. Após a prática, “A dor amenizou, 

esqueceu” e se sentiu “Mais animado, mais calmo”. Seu estado de humor anterior à 

aplicação era “Menor do que agora”, seu estado após foi “Mais ânimo, uma 

inspiração. Gostei de ver meu filho participando junto”. Sua opinião a respeito da 

atividade clownesca no ambiente hospitalar e no momento em que se encontrava, e 

quais os efeitos que causou foi “Muito bonito. Fazer o bem e amenizar o sofrimento 

de cada um”. Ao ser questionado se a prática clownesca ajudou ou atrapalhou seu 

tratamento disse que “Ajudou”. Na última questão, relacionada a sugestões e/ou 

reflexões pontuou “A parte de vocês é muito interessante, sem ganhar nem um 

centavo, trazem alegria, mais ânimo”. 

Nesse primeiro caso já foi perceptível que o paciente se sentiu acolhido, já se 

formou um vínculo, ou seja, surgiu o fator tele que é a unidade mais simples de afeto 

transmitida de um indivíduo a outro, também considerada a faculdade humana que 

comunica afetos à distância (MENEGAZZO; TOMASINI; ZURETTI, 1995). O 

paciente costuma avaliar o terapeuta e percebe, através de sua intuição, que tipo de 

homem ele é. Tais intuições sobre o comportamento do terapeuta: físico, mental, 

entre outros, constituem as relações tele (MORENO, 2011). 

O segundo sujeito, com 59 anos, gênero masculino, com câncer na cervical 

há dois anos, estava com dificuldades para falar, seu estado geral antes da prática 

clownesca “Indiferente, bastante dor”, e após a prática disse que “Melhorou mais ou 

menos”. Seu estado de humor anterior era “Um pouco de mau humor” e após, sua 

expressão facial melhorou, pois deu um largo sorriso. Sua opinião sobre a atividade 

clownesca no âmbito hospitalar, naquele momento, e os efeitos que causou foi 

“Gostei de receber visita”. Se a atividade ajudou ou atrapalhou, respondeu “Fazia 

tempo que não sorria”. E na última questão disse que “Ajudou”. 

O sorriso largo está entre os risos positivos: 

 

Há os risos positivos e os negativos. Os primeiros desencadeiam 
sentimentos e reações edificantes, como o sorriso aberto, que traduz 
lealdade; o verdadeiro, que traz consigo a firmeza de ânimo; o largo, 
imbuído pela bondade humana; o constante, que revela a personalidade 
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vigorosa; e o contagiante ou vibrante, que estimula os outros a rirem. Os 
demais não causam a produção de endorfinas, pois são artificiais, como o 
riso de boca fechada, típico dos que não sabem o que dizem; o de lado, 
próprio do ser dissimulado; o falso, esboçado com o rosto imobilizado; e o 
rápido, ao qual recorrem os egóicos, os tímidos e os que só vêem o lado 
negativo da existência (NOVAES; DESSANDRE, 2010, p. 64). 

 

O riso enviou ao cérebro desse sujeito um comando, por meio do hipotálamo, 

para que ele produzisse endorfina, especificamente as betas endorfinas. Nas 

ocasiões em que as pessoas se encontram bem-humoradas, elas possuem 

um potencial analgésico, semelhante ao da morfina, porém com um potencial maior 

(SILVA, 2012). 

Novaes e Dessandre (2010), explicam que o simples sorriso ou a risada bem 

prolongada, quanto mais enérgica melhor para a saúde, pois provoca esse 

aparecimento de endorfinas, deixando o organismo em um estado de libertação das 

tensões, um sentimento de tranquilidade orgânica, psíquica e emocional. 

O próximo sujeito, de 71 anos, gênero feminino, com câncer de endométrio 

recentemente, antes da prática estava “Preocupada com a chegada da família; 

combinamos que ninguém vai chorar; sinto desconforto físico”. Após a prática, 

“Fiquei mais feliz, esqueci do desconforto, senti esperança, renovei minhas forças, 

minha saúde”. Antes da prática clownesca, seu humor era “Triste, mais pra baixo, 

desânimo”, e depois “Melhorei, me senti mais animada”. Sua opinião a respeito da 

atividade e efeitos que esta causou “Bem legal, nota 10. Efeito positivo, alegria”. 

Disse que a atividade “Ajudou” em seu tratamento. Na última questão se tinha algo 

mais a dizer, respondeu “Renovou meu psicológico, pude me abrir, falar da minha 

família”. Essa senhora demonstrou bastante espontaneidade em sua fala e em suas 

expressões corporais, gesticulações. 

 

A espontaneidade só funciona no momento de seu surgimento, assim como, 
falando metaforicamente, se acende uma luz numa sala e todas as suas 
partes se tornam claras. Quando se apaga a luz, a estrutura básica da sala 
continua sendo a mesma e, no entanto, desapareceu uma qualidade 
fundamental (MORENO, 2011, p. 136). 

 

Moreno (2011) propôs que o indivíduo não está dotado de um reservatório de 

espontaneidade, que esta é (ou não) disponível em graus variáveis de acesso 

imediato, de zero ao máximo, operando como um catalisador psicológico. O 

indivíduo quando se vê em uma nova situação, não tem outra alternativa, se utiliza 
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do fator e (espontaneidade) como guia, mostrando-lhe que emoções, pensamentos 

e ações são mais adequados.  

Esta renovação que a paciente relatou, na visão moreniana, pode ser vista 

como uma recuperação dos fatores vitais, através da renovação das relações 

afetivas e da ação transformadora sobre o meio. Por mais que a espontaneidade, a 

criatividade e a sensibilidade sejam recursos inatos do homem e não venham 

acompanhados por tendências destrutivas, infelizmente durante a vida podem ser 

perturbados por ambientes ou sistemas sociais constrangedores (GONÇALVES; 

WOLFF; ALMEIDA, 1988). 

O sujeito, gênero masculino, de 72 anos, com câncer de esôfago e pulmão há 

dois meses disse que seu estado geral antes da prática clownesca era “Intimamente 

me preparando para cirurgia (colocar sonda para me alimentar melhor); sentindo dor 

para engolir”. Após, respondeu “Sempre vejo na TV esse tipo de projeto e apoio 

muito. É muito gratificante e imagino que é recíproco. É muito importante conversar”. 

Seu humor antes da prática “Descontraído, pois estava com visitas, familiares”, 

depois ficou “Mais descontraído, quebra a rotina, as brincadeiras e risadas 

diferenciam o ambiente”. Sua opinião sobre a atividade clownesca e os efeitos que 

causou foi “Muito importante, de grande valia para os pacientes e para família. 

Atividade de grande comprometimento. Efeito geral, muita alegria, fiquei satisfeito”. 

Disse que a atividade “Ajudou, tudo somou pontos positivos”. Na ultima questão, o 

sujeito refletiu contando “Sou uma pessoa espiritualista, faço parte do AA, dava 

palestras para jovens sobre álcool e drogas, meus depoimentos de vida”, e para 

finalizar fez a oração do AA “Concedei-me Senhor serenidade necessária para 

aceitar as coisas que não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu 

posso, e saber distinguir uma das outras”.  

O fator tele se manifestou intensamente nesse caso. Moreno definiu Tele 

como a capacidade de perceber de forma objetiva o que ocorre nas situações e o 

que se passa entre as pessoas, agindo diretamente sobre a comunicação, pois só 

há comunicação a partir do que é percebido (GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 

1988).  

 

O fenômeno tele manifesta-se na vincularidade grupal como energia de 
atração, rejeição e indiferença, e evidencia uma permanente atividade de 
comunicação co-inconsciente e co-consciente. Ele possibilita aos seres 
humanos – vinculados em constelações afetivas mediante a operação 
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constante das funções pensar-perceber e intuir-sentir de cada um – o 
“conhecimento” da situação real de cada indivíduo e dos outros na matriz 
relacional de um grupo (MENEGAZZO; TOMASINI; ZURETTI, 1995, p. 207).  

 

O último sujeito, gênero masculino, de 67 anos, com câncer de bexiga há 6 

anos, antes da prática estava com “Dor nas pernas, fraqueza nas articulações, mas 

enfrento as situações, vai ser difícil me derrubar”. Seu estado geral após a prática 

“Esqueci a doença, compensa, visitar e apoiar faz diferença”. Seu humor anterior à 

prática “Sou um cara tranquilo, tenho minha família bem estruturada 

emocionalmente”, após, disse “O humor melhora”. Sua opinião a respeito da 

atividade clownesca no ambiente hospitalar, naquele momento e os efeitos que 

causou “Eu acho que a população tinha que participar mais, o governo é muito fraco, 

mal organizado. Até as instituições particulares, ajudarem mais. Introduzir uma 

mentalidade diferente”. Na penúltima questão, respondeu que a atividade “Só ajuda, 

trabalho filantrópico é muito importante. Ajudo a APOCA e a Pró-Rim”. Na última 

questão, o sujeito pontuou “Convivendo você vai aprendendo, sempre tem algo a 

mais, sempre ajuda. As gentilezas (obrigado, bom dia,...) é a coisa mais gostosa”.  

Portanto, Masetti (2011) considera que a arte clownesca no contexto 

hospitalar, pode criar novas relações entre as situações, quebrar a lógica e ser 

imprevisível. O palhaço abre a possibilidade de o paciente e seus familiares 

perceberem os acontecimentos sob novas perspectivas, ampliando a percepção da 

realidade habitualmente construída. 

O psicólogo E. L. Lloyd mostra a relação entre o riso e a respiração em seu 

artigo “O Mecanismo Respiratório do Riso”, publicado em 1938 no Journal of 

General Psychology (Revista de Psicologia Geral). A ação de “respirar com alegria” 

é a combinação da inalação profunda e da exalação total que leva a uma excelente 

ventilação, ao relaxamento e ao descanso (HOLDEN, 2005). 

O principal efeito da prática clownesca, em todos os pacientes oncológicos, 

sujeitos da pesquisa, foi a mobilização dos afetos e emoções ocorrida na inter-

relação télica durante a dramatização (enquete), ou seja, ocorreu catarse. A 

atividade clownesca possibilitou aos sujeitos da pesquisa, clarificação intelectual e 

afetiva das estruturas psíquicas que os impediram de desenvolver seus papéis 

psicodramáticos e sociais, abrindo-lhes novas possibilidades existenciais 

(GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 1988).  
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Para Moreno, esse é o fenômeno que dá o verdadeiro sentido (valor) 
terapêutico ao Psicodrama. O termo vem da ampliação da catarse 
comentada por Aristóteles, que era o efeito do drama no público, como 
ocorria na tragédia grega. Na Psicoterapia, a catarse moreniana diferencia-
se da catarse de ab-reação de Breuer e Freud, pois, através da ação 
dramática, o indivíduo torna-se inteiro, completando alguma etapa de seu 
processo de identidade. A catarse de integração está incluída no processo 
terapêutico e constitui o ápice de um caminho, onde gradativamente vai 
havendo a integração sistemática de vários conteúdos que vão sendo 
trabalhados (GONÇALVES et. al., 1988, p. 81-82). 

 

Aristóteles também traz a necessidade de aparecerem dois sentimentos: o de 

solidariedade e o de comunidade. Para a catarse acontecer, um estado de 

comunitas precisa anteceder. A isso deve ser associado o conceito de encontro de 

Moreno. Para o autor, encontro e tele são sinônimos, tanto as relações de atração 

ou amistosas quanto as relações hostis e de choque, são fundamentais para se 

chegar a um real encontro (MENEGAZZO; TOMASINI; ZURETTI, 1995). 

 

A terapia psicodramática não pressupõe que, durante as sessões, devam 
necessariamente ocorrer ‘encontros morenianos’ entre terapeutas e 
clientes, ou entre os clientes de um grupo. No entanto, ela valoriza a 
espontaneidade e as possibilidades de aprimoramento perceptivo, 
condições que favorecem a ocorrência de algo que corresponda à 
experiência poeticamente descrita por Moreno (GONÇALVES; WOLFF; 
ALMEIDA, 1988, p. 52-53). 

 

O autor Jacob Levy Moreno também é considerado um poeta, e descreveu o 

encontro através do poema “Divisa”, o conceito de encontro se intensifica nos 

seguintes versos: “Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. E quando 

estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus; E 

arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus; Então ver-te-ei com os teus 

olhos E tu ver-me-ás com os meus” (MORENO, 2011).   

Voltando esse olhar para a assistência e cuidados ao paciente oncológico, 

Guimarães e Rosa (2008) pontuam que estes devem ser desenvolvidos em 

conjunto, de maneira multidisciplinar, com profissionais como médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, entre outros.  

 

Além do trabalho desenvolvido em equipe, é fundamental, ainda, o 
envolvimento ativo do paciente e dos familiares no tratamento, de maneira a 
contribuírem com essa sólida rede de sujeitos que atuam em prol da 
otimização do resultado. É importante que as pessoas com câncer e suas 
famílias tenham a oportunidade de aprender o quanto desejarem acerca da 
doença, seu tratamento e controle de qualquer efeito colateral; assim, o 
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paciente e seus familiares deixarão de pertencer unicamente à parte 
passiva do tratamento, para figurar também no polo atuante desse processo 
(GUIMARÃES et. al., 2008, p. 86).  

 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o ano de 2006, no Brasil 

foram previstos cerca de 472.050 novos casos de câncer, os mais incidentes para os 

homens seriam o de próstata e o de pulmão, e para as mulheres o câncer de mama 

e o de colo do útero (GUIMARÃES et. al., 2008).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com essa pesquisa, foi possível verificar que existe potencial terapêutico na 

prática do clown na aplicação em pacientes oncológicos hospitalizados em um 

hospital do planalto norte catarinense, consequentemente o objetivo geral foi 

validado.  

Como já foi dito anteriormente, os mecanismos psicológicos que os pacientes 

demonstram durante a internação hospitalar são defesas também utilizadas em 

outras situações da vida, onde o sujeito se sinta ameaçado por estímulos externos e 

internos, com os quais precisa lidar. 

Sendo assim, pacientes hospitalizados já ficam mais fragilizados e 

estigmatizados, mas os pacientes oncológicos ainda mais, essa doença tem seus 

altos e baixos, pois infelizmente em muitos casos não há cura. O clown foi uma 

espécie de coadjuvante terapêutico no processo de hospitalização do paciente, pois 

com a arte clownesca, eles tiveram uma chance de mudar a situação, houve 

estímulos à vida, e de fato houve uma melhora psicológica, pois todos sorriram, 

denotando aspectos positivos, se expressando com alegria, consequentemente 

predispondo uma melhora fisiológica.   

As questões norteadoras do projeto eram: O clown é um auxiliar na aderência 

ao tratamento? O clown melhora a qualidade de vida durante a hospitalização? O 

clown auxilia o paciente a despertar emoções que auxiliam durante o tratamento? O 

clown é um coadjuvante terapêutico que pode levar o paciente a uma introspecção? 

Pode-se considerar que todas essas questões foram afirmativas, pois através das 

respostas dos pacientes, foram obtidos somente resultados positivos. 
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Portanto, esta arte contribui para a comunidade científica, pois, independente 

da doença, pode melhorar a qualidade de vida na situação que parece somente 

sofrimento, faz o paciente refletir, muitas vezes até se emocionar. Para a 

comunidade acadêmica, é um campo que pode ser ainda mais explorado, trazendo 

mais recursos para auxiliar e facilitar esse momento da hospitalização e do 

tratamento, amenizando assim suas consequências.  
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A INFLUÊNCIA DA NICOTINA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR 
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INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é fundamental para a saúde da criança, devido a sua 

composição, disponibilidade de nutrientes e por seu teor em substâncias 

imunoativas. A amamentação contribui para o desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor do lactente, além de prevenir doenças gastrointestinais, distúrbios 

nutricionais e alergias (SILVA, 2017).  

Para Santos (2016), a amamentação constitui uma estratégia de promoção da 

saúde da criança, é reconhecida como a forma mais adequada de fornecer o 

alimento ideal para atender as necessidades nutricionais dos lactentes, promover o 

crescimento e desenvolvimento. É um processo que envolve a interação entre mãe e 

filho, repercutindo na nutrição da criança, assim como na habilidade de defesa do 

organismo da mesma contra agentes infecciosos, em sua fisiologia, 

desenvolvimento cognitivo e emocional, além de interferir na saúde física e psíquica 

da mãe (BRASIL, 2009). 

Segundo Abreu (2015), com a presença feminina no mercado de trabalho e 

sua transição para a parentalidade é o momento para se aprender a equilibrar 

trabalho e família. Com a necessidade de regressar ao trabalho alguns meses após 

o nascimento da criança, a decisão em amamentar seu filho estará interligada a sua 

história de vida, aspectos emocionais, familiares, sociais, econômicos, 

representação social e cultural e à subjetividade de cada mulher.  

Isso também é valido para mulheres que trabalham no cultivo do tabaco. 

Atualmente, o tabaco é cultivado principalmente por famílias com pequenas 

propriedades, onde as mulheres fazem parte do trabalho para contribuir na renda 
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familiar (RIQUINHO, 2014). Destaca-se pelo trabalho árduo e o uso de produtos que 

acarretam diversos problemas de saúde. 

Para Rodrigues (2016), a fumicultura possui implicações para a saúde infantil, 

seja pela exposição às folhas do tabaco, seja pela exposição ao agrotóxico 

empregado em sua produção, podendo até prejudicar o quociente de 

desenvolvimento de linguagem superior, isto é, o desenvolvimento psicomotor da 

primeira infância. 

Além deste, existem outros fatores de risco que podem estar relacionados ao 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança em fase de maturação. 

Esses fatores podem ser genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais, 

envolvendo interações complexas entre eles. Podendo ser exemplos de origem 

ambiental, às experiências adversas ligadas à família, como o tabagismo durante a 

gestação e amamentação (RIBEIRO, 2010). 

As crianças expostas ao fumo apresentam maior risco de desenvolver otites, 

sibilo, coriza e irritação ocular do que as crianças não expostas, podendo também 

prejudicar o quociente de desenvolvimento de linguagem superior, isto é, o 

desenvolvimento psicomotor da primeira infância (RODRIGUES, 2016).  

Na nicotina encontramos uma substancia chamada de cotinina, que é o 

principal produto de biotransformação da nicotina, é um excelente marcador 

biológico de exposição (DELFIM, 2004). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo: Analisar a absorção de 

cotinina, seus efeitos e sua relação com o desenvolvimento neuropsicomotor em 

lactentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma pesquisa analítica, comparativa, prospectiva, descritiva, 

exploratória, qualitativa, quantitativa e não randomizada. O estudo seguiu todos os 

preceitos éticos e legais da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Contestado, 

parecer nº 118086/2016. Todos os participantes foram informados sobre o objetivo 

da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o 

termo de assentimento livre esclarecido (TALE).  
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Os participantes foram recrutados por meio de convite através das agentes 

comunitárias da saúde. A coleta de dados foi realizada em uma comunidade rural 

pertencente a uma cidade com IDH 0,669 do Território da Cidadania do Alto Vale do 

Itajaí. 

Os critérios de Inclusão para lactentes foram: Idade entre 0 a 24 meses, sem 

diagnóstico patológico e doenças neonatais, que os pais assinassem o termo de 

assentimento livre esclarecido (TALE). Os lactentes de lactantes não tabagistas, não 

poderiam ser expostas ao cigarro. Os critérios de inclusão para lactantes 

(fumicultoras; fumicultoras e tabagistas; tabagistas; e mães não fumicultoras e não 

tabagistas) com idade igual ou maior que 18 anos, que assinem o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão desta pesquisa 

foram: que não sigam as recomendações de higiene, que não compareçam em 

alguma fase da avaliação e que tenham diagnóstico de deficiência física. 

A amostra foi separada em quatro (4) grupos (A, B, C e D) e lactentes 

subdivididos em (A1, B1, C1 e D1). 

 

Figura 1 – Amostra dividida e subdividida nos grupos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Este estudo contou com três (3) etapas: Todas as etapas da coleta foram 

realizadas em sequência e no mesmo dia, sendo marcada a data antecipadamente. 

A coleta foi separada por grupos, coletando primeiramente mães fumicultoras não 

tabagistas e mães fumicultoras e tabagistas, amamentando na fase da colheita do 

fumo. Em seguida, mães lactentes e tabagistas, sem trabalho laboral na agricultura. 

E por fim, mães lactantes, sem contato com o tabaco e com o trabalho laboral na 

agricultura. 
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Primeira Etapa – Constituiu em registrar dados sociodemográficos através da 

aplicação do questionário semiestruturado, pelas pesquisadoras, contendo 

perguntas fechadas, de acordo com os objetivos a serem respondidos. Informações 

gerais como: Sexo, idade, grau de escolaridade, IMC, tabagista, história gestacional 

e exposição ao tabaco. Questionário referente o desenvolvimento do lactente com: 

sexo, peso, altura, perímetro cefálico ao nascimento, apgar 1º minuto, apgar 5º 

minuto e se o lactente apresenta alguma patologia ou doença diagnosticada. 

Para as fumicultoras (grupo A), informações laborais como: Participaram de 

quais fases da produção, frequência, sinais e sintomas que apresentou durante a 

cultura do tabaco, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), fases da 

produção do tabaco que usa EPIs. 

Para tabagistas (grupo C), informações gerais como: tipo de fumo utilizado, 

tempo, frequência, quantidade de cigarros ao dia, consciência dos malefícios do 

tabaco durante a amamentação e se fumou durante a gestação. 

Para fumicultoras e tabagistas (grupo B), constituiu em registrar dados 

através da aplicação do questionário semiestruturado com as mesmas perguntas 

realizadas nos grupos anteriores.   

Para lactentes (grupo D), Grupo controle somente informações comuns a 

todos os grupos.  

Segunda Etapa – Coleta de exames de urina: Para determinar as 

concentrações de cotinina urinária, na presença das pesquisadoras, foram 

orientados quanto à higiene pessoal e como fixar os coletores de urina, 

armazenando-os em caixa de térmica com temperatura de 3 graus. Encaminhadas 

para um Laboratório de Análises Clínica para quantificar o grau da cotinina no 

organismo no mesmo dia da coleta. 

Terceira Etapa - Avaliação Neuropsicomotora: Lactentes posicionados em 

tatame no solo, aplicado o teste de desenvolvimento neuropsciomotor para crianças 

de 0 a 24 meses segundo a tabela de avaliação deMônica Nicola19. A tabela utiliza 

conceitos “com dificuldade” ou “sem dificuldade”. É dividida em categorias como: 

Esquema Corporal, tônus, reflexos primitivos (presentes ou ausentes), coordenação 

motora, lateralidade, funções intelectuais, linguagem gestual ou mimese expressiva, 

linguagem articulada ou oral e linguagem visual/gráfica. 
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Analise dos dados estatísticos, foram descritos com tabela de frequências, 

gráficas com médias/desvio padrão. Gráficos feitos com programa Graph Pad 

Prisma Software.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo a amostra contou com 40 lactantes, separadas em quatro (4) 

grupos (A, B, C e D) e 40 lactentes subdivididos em (A1, B1, C1 e D1), sendo que 10 

mães lactantes e 10 crianças lactentes em cada grupo. Cada grupo foi composto por 

10 crianças, sendo que estas teriam que ter a mesma idade cronológica para que o 

desenvolvimento neuropsicomotor pudesse ser comparado, sendo assim, nos quatro 

grupos tinham 10 crianças com idades cronológicas de 1,5,7,8,9,10,17,18,21 e 24 

meses. 

 

Tabela 1 – Frequência com porcentagem característica das lactantes 
(continua) 

MÃE 
Produtora 
Não Fumante  

Produtora 
Fumante  

Não Produtora 
Fumante 

Não Produtora 
N.Fumante 

IDADE fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

15 |---- 20 2 20 0 0 0 0 0 0 
20 |---- 25 4 40 4 40 5 50 2 20 
25 |---- 30 3 30 4 40 3 30 4 40 
30 |---- 35 0 0 1 10 0 0 4 40 
35 |---- 40 0 0 1 10 2 20 0 0 
40 |---|45 1 10 0 0 0 0 0 0 

ESCOLARIDADE fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

Fundamental Incompleto 2 20 4 40 1 10 2 20 
Fundamental Completo 1 10 0 0 0 0 1 10 
Médio Incompleto 1 10 0 0 9 90 2 20 
Médio Completo 5 50 5 50 0 0 3 30 
Superior Incompleto 1 10 1 10 0 0 0 0 
Superior Completo 0 0 0 0 0 0 2 20 

IMC fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) 

Baixo Peso 0 0 1 10 2 20 0 0 
Peso Normal 6 60 8 80 5 50 6 60 
Acima do Peso 3 30 1 10 2 20 2 20 
Obesidade I 1 10 0 0 1 10 2 20 

SÓCIO ECONÔMICA fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) 

Média 0 0 0 0 0 0 3 30 
Média Baixa 0 0 0 0 4 40 1 10 
Baixa 10 100 10 100 6 60 6 60 

PARTO fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

Normal 3 30 6 60 7 70 4 40 
Cesária 7 70 4 40 3 30 6 60 

TEMPO fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

Pré Termo 1 10 1 10 0 0 3 30 
A Termo 6 60 7 70 8 80 7 70 
Pós Termo 3 30 2 20 2 20 0 0 
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(conclusão) 

MÃE 
Produtora 
Não Fumante  

Produtora 
Fumante  

Não Produtora 
Fumante 

Não Produtora 
N.Fumante 

Nº DE FILHOS fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

Primípera 3 30 5 50 6 60 4 40 
Multípara 7 70 5 50 4 40 6 60 

TEMPO QUE FUMA fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) fi * fr ** (%) 

2 |---- 4 2 20 0 0 0 0 0 0 
4 |---- 6 4 40 1 10 0 0 0 0 
6 |---- 8 0 0 6 60 0 0 0 0 
Mais que 10 anos 4 40 3 30 0 0 0 0 

COTININA fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) fi* fr** (%) 

Inferior 5 50 0 0 0 0 10 100 
Superior 5 50 10 100 10 100 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Quanto às características dos lactentes: o grupo A1 corresponde aos 

lactentes amamentados por mães fumicultoras durante a colheita do fumo; o grupo 

B1 corresponde aos lactentes amamentados por mães fumicultoras e tabagistas 

durante a colheita do fumo; grupo C1 corresponde aos lactentes amamentados por 

mães tabagistas sem trabalho laboral na agricultura; o grupo D1 corresponde aos 

lactentes amamentados por mães não fumicultoras e não tabagistas.  

 

Figura 2 – Características dos lactentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Na figura 3, caracterizando o atraso no desenvolvimento motor. Realizamos a 

avaliação do desenvolvimento motor em 40 lactentes, destes 06 apresentaram 

atraso no desenvolvimento motor. Entre as alterações encontradas, atraso na 

coordenação motora, nas funções intelectuais de linguagem gestual ou mimese 

expressiva, na linguagem articulada ou linguagem oral/sonora e na linguagem 

visual/gráfica.   
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Em nossa pesquisa, 83,33% das crianças apresentaram atraso na 

coordenação motora, 66,66% nas funções intelectuais de linguagem gestual e 

expressiva e apenas 16,66% apresentaram alterações na linguagem articulada ou 

linguagem oral/sonora.   

 

Figura 3 – Idade cronológica e motora dos lactentes 
.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Neste estudo a nicotina foi detectada por meio do exame de dosagem de 

cotinina na urina. Os valores de cotinina na urina tem como referência acima de 500 

ng/ml, POSITIVO, significa que as pessoas estiveram expostas à nicotina e podem 

desenvolver alguma patologia.  

Das 40 lactantes analisadas, 62,5% delas apresentaram cotinina superior a 

500 ng/ml, sendo que 10 delas pertencem ao grupo B, 10 ao grupo C,05 do grupo A 

e nenhuma no grupo D. Destas, 22,5% dos lactentes apresentaram valores de 

cotinina acima do valor esperado, sendo que 05 pertencem ao grupo B1 e 04 ao 

grupo C1. Dos lactentes que apresentam atraso no desenvolvimento motor, apenas 

duas crianças, pertencentes ao grupo C1, obtiveram cotinina superior ao valor de 

referência. 

Nesta pesquisa o grupo A, 50% apresentaram valores superiores ao valor de 

cotinina esperado. O grupo B, 100% apresentaram valores de cotinina superiores ao 
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valor de referência. Dos lactentes pertencentes ao grupo B1, 50% apresentaram 

cotinina superior aos valores de referência. Desse total de lactentes, nenhum 

apresentou atraso no desenvolvimento motor. O grupo C, 100% apresentaram 

valores de cotinina superiores ao valor de referência. Apenas 40% dos lactentes, 

pertencentes ao grupo C1, apresentaram cotinina superior ao valor de referência. 

Deste total de lactentes, apenas duas crianças apresentaram atraso no 

desenvolvimento motor. O grupo D não tabagista e não fumicultora, as quais 

apresentaram valores insuficientes ao esperado.  

 

Gráfico 1 – Absorção de Cotinina acima dos valores de referência (superior á 500 ng/ml) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Analisando as hipóteses iniciais que os lactentes de lactantes fumicultoras, 

fumicultoras/tabagistas e tabagistas pudessem apresentar um índice alto de cotinina, 

e este pudesse interferir no desenvolvimento motor. Esta hipótese não foi 

comprovada, pois os mesmos não apresentaram atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e sim, na análise das características sociodemográficas das 

lactantes.  

As crianças que obtiveram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor foram 

apenas 06 de uma amostra de 40 lactentes, sendo que duas as quais apresentaram 

atraso, pertenciam ao grupo D1, filhos de mulheres pertencentes ao grupo D, 

controle, que eram compostos por mães sem contato com tabaco e fumo.  

No gráfico 2 podemos observar as crianças que apresentaram atraso, 22,5% 

da amostra geral: 
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Gráfico 2 – Crianças que apresentaram atraso 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ressalta-se a importância de um programa de saúde coletiva que realize 

avaliação fisioterapêutica funcional, que investigue e acompanhe o processo 

evolutivo das crianças de 0 a 5 anos, e os fatores relacionados ao desenvolvimento 

infantil (biológicos, psíquicos e ambientais), possibilitando uma intervenção precoce 

e a criação de programas de estimulação para crianças com alterações 

psicomotoras. Destaca-se a importância da intervenção fisioterapêutica nas 

unidades de saúde, a fim de acompanhar o desenvolvimento destas crianças.  

Foi avaliado o desenvolvimento motor de crianças aos 12 meses que teriam 

nascido no hospital de Pelotas, RS (HALPERN, 2000). A amostra contou com 1.363, 

dessas, 463 (34%) apresentaram suspeita de atraso no desenvolvimento, verificou-

se que as crianças que tinham maior risco de suspeita de atraso em seu 

desenvolvimento foram: as mais pobres, as que haviam nascido com mais baixo 

peso, as que tinham mais de três irmãos e as crianças filhos de tabagistas. 

Segundo Martinello (2011), O atraso no desenvolvimento motor interfere na 

maturidade global da criança, agindo no desenvolvimento dos processos de 

socialização, autocuidado, cognição e linguagem. Indo de encontro com a nossa 

pesquisa.  

Realizado estudo com 113 crianças que frequentavam a creche Irmã Sheila 

em Catanduva, São Paulo, detectou 37% de atraso no desenvolvimento, sendo a 

linguagem a área mais acometida (BISCEGLI, 2007).  

Para Pereira (2015), os fatores genéticos, biológicos e ambientais constituem 

uma interação entre o desenvolvimento infantil e seu resultado final no 
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desenvolvimento da criança. Estudos mostram que crianças mais pobres, nascidas 

com baixo peso, com idade gestacional menor, com mais de três irmãos, tem pior 

desenvolvimento. Neste estudo a nossa amostra demostrou homogeneidade, 100% 

apresentaram baixo peso, baixa renda e ter três ou mais irmãos.  

Podemos observar que a classe socioeconômica das famílias teve grande 

influência no atraso neuropsicomotor dos lactentes. A idade cronológica do lactente 

teve entre dois e cinco meses de diferença da idade motora do mesmo, entre as 

principais dificuldades de habilidades, destaca-se dificuldade nas reações posturais, 

coordenações sensório-motoras, movimentos espontâneos e reflexos primitivos. 

Neste estudo, os lactentes com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

apresentaram baixo peso quando avaliados, mostrando assim, a influência da 

nutrição com o atraso no desenvolvimento do lactente.  

O desenvolvimento motor constitui‑se por um processo de aquisições de 

habilidades que modificam o comportamento motor de um sujeito, sendo que esse 

pode ser classificado em dois grandes grupos: comportamento motor grosso ou 

global e comportamento motor fino ou adaptativo (MARONESIA, 2015). 

Neste estudo observou-se que o ambiente em que o lactente vive influenciou 

no desenvolvimento de suas habilidades, tanto global como adaptativo.  

Foram coletadas amostras de urina de 30 indivíduos não fumantes e expostos 

às folhas verdes do tabaco. Da amostra, 19 pessoas apresentaram valores de 

cotinina acima do valor de referência (BERTÉ, 2016).  Na coleta de exames de urina 

em 52 fumicultores durante o período de classificação do fumo, verificando valores 

de cotinina superiores ao valor esperado em 69,2% dos fumicultores avaliado 

(MARTINS, 2015).  

O tabaco pode produzir 500 constituintes quando queimado, dependendo da 

região de cultivo, do solo, secagem e armazenamento. A nicotina que contém no 

fumo é absorvida pela pele causando estímulo ou inibição de receptores no sistema 

nervoso central levando a um quadro clínico de vômitos, náuseas, tonturas, cefaleia, 

dores abdominais, diarreia, alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca 

durante ou após a exposição ao tabaco (CARGNIN, 2016).  

Para a produção do cigarro, são adicionadas substâncias químicas 

resultantes da combustão do tabaco. A nicotina é o componente ativo mais 

importante do tabaco, é absorvida pelo organismo, chegando rapidamente ao 
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sistema nervoso central, agindo como estimulante ou relaxante. Nesse sentido, a 

nicotina pode facilitar a atenção causando um padrão de alerta, pode provocar 

náusea, vômito, eleva o ritmo cardíaco e a pressão arterial (DINIZ, 2011). Por tanto, 

tabaco é menos prejudicial à saúde do que o cigarro, pois durante a produção do 

cigarro novas substâncias são adicionadas as já existentes. Neste estudo 100% das 

lactantes afirmam que durante o período da colheita apresentam algum destes 

sintomas e relatam ainda que após a chuva os sintomas estão mais acentuados. 

Foram entrevistados 2.469 fumicultores, sendo que 40,7% eram mulheres. 

Quando questionadas sobre serem tabagistas, apenas 3,1% das mulheres 

responderam serem tabagistas e 4,4% haviam parado de fumar. A pequena 

prevalência de tabagistas do sexo feminino, quando comparada com a masculina 

(31,2%), foi justiçada devida os fatores culturais (FIORI, 2016). Esse estudo 

corrobora com a nossa pesquisa, pois houve dificuldades para encontrar estudos 

sobre o tema já que as fumicultoras não são tabagistas.  

Através da análise de exames de cotinina na urina em 53 participantes 

tabagistas autodeclarados, 62,3% obtiveram valores acima do esperado (PINHEIRO, 

2016). 

Foram avaliadas 72 crianças fumantes passivas internadas em uma unidade 

de emergência pediátrica do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. A 

amostra foi dividida em dois grupos, sendo grupo 01 composto por 38 crianças com 

doenças respiratórias, e grupo 02 composto por 34 crianças com outras doenças 

agudas. Das 72 amostras de urina, 23,6% foram positivas para cotinina, sendo que 

09 crianças pertenciam ao grupo 01 e 08 ao grupo 02 (LOTUFO, 2005). Esses 

resultados corroboram com nosso estudo mostrando que a cotinina não é 

transmitida em valores suficientes aos lactentes, para serem considerados 

tabagistas.    

Na nossa pesquisa, o fator socioeconômico influenciou no atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Esse resultado foi semelhante ao encontrado em 

estudo (PITZ, 2007), que avaliou 197 crianças de 0 a 6 anos de idade, nascidas em 

Canoas/RS, em 2007. Os pesquisadores verificaram que 27% da população 

estudada apresentaram suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 

Foram avaliadas crianças, sendo que destas, 37,30% obtivem pontuação que indica 

existência de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 51,41% dos pais 
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trabalham de maneira informal e 65,20% recebem entre 01 a 03 salários mínimos 

(MATOS, 2016). Este resultado corrobora com o resultado obtido nesta pesquisa, 

onde todos os lactentes que apresentaram atraso no desenvolvimento motor 

pertencem às famílias com renda baixa.  

Neste estudo, o ambiente domiciliar pode demonstrar associação com o 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo que todos os lactentes que 

apresentaram atraso pertencem a famílias de renda baixa, em ambientes 

pequeníssimos, composto por vários integrantes em poucos metros quadrados 

(BUENO, 2014). Em um estudo, 20,5% da amostra avaliada apresentaram suspeita 

de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo que destas, 12,3% não 

habitava em casas alvenaria, 2,7% não continham água encanada e 93,6% com 

sanitários com descarga (VELADA, 2011). 

Das crianças avaliadas, 63,64% apresentaram desenvolvimento motor 

normal. Destas, 36,36% delas pertencem a famílias com renda de R$ 2.500,00 a R$ 

5.000,00 ou mais reais mensais e 93,18% vivem em lares que possuem ambientes 

com ótimas oportunidades para o desenvolvimento motor (PADILHA, 2014). 

A condição econômica da família influencia significativamente o ambiente 

físico da criança. Famílias com renda baixa apresentam menor possibilidade de 

adquirir brinquedos adequados, material didático e espaço pessoal quando 

comparada a crianças criadas em melhores condições de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, a hipótese de que as mães fumicultoras ou mães tabagistas 

pudessem alterar o desenvolvimento destas crianças foi nula, pois os dados 

analisados possibilitaram a identificação de que a cotinina não influenciou 

diretamente no desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes com idades entre 0 a 

24 meses. De acordo com as variáveis sociodemográficas, as crianças que 

apresentaram atrasos foram pelas condições sociais das famílias e os principais 

fatores foram baixa renda, nutrição e moradia.  
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A RELIGIOSIDADE E A ESPIRITUALIDADE NOS RELACIONAMENTOS 

CONJUGAIS7 

 

Rubiana Rodrigues Krasota de Almeida8  
Martha Caroline Henning Geronasso9 

 

INTRODUÇÃO  

 

A religiosidade e a espiritualidade são aspectos importantes da vida 

(BRUSCAGIN, 2004), presentes na interação humana desde os primórdios da 

história.  

Pode-se compreender a religião como sendo constituída por mitos, rituais e 

comportamento moral que interpretam o processo cultural, definindo significados de 

comunidade e influenciando sobre o que pode e não pode ser feito, o certo e o 

errado dentro das experiências vividas de cada indivíduo (HEFNER, 2007). Neste 

sentido, há um questionamento de ideias relacionadas à religiosidade e a 

espiritualidade, existindo uma distinção entre ambas.   

Assim, a religiosidade pode ser compreendida como crenças associadas a 

alguma seita ou instituição religiosa, caracterizada pela prática de alguns rituais 

religiosos públicos que são compartilhados e expressos como conduta através de 

seus ideais. Já a espiritualidade refere-se às atividades solitárias, como a fé que é 

mais individual, expressa em preces e leituras religiosas escolhidas por cada um. 

Assim, o termo espiritualidade está mais ligado a vivências internas do sujeito sem a 

necessidade de estar ligada a uma instituição, enquanto que o termo religiosidade 

expressaria vivências externas a ele (SOCCI, 2006).  

Pode-se perceber então, que para muitas pessoas a religião é parte 

integrante de suas vidas e experiências cotidianas. Os ensinamentos da sua crença 

e as atividades religiosas fazem parte do sistema de valores familiares tornando-se 

                                                      
7Artigo elaborado a partir da realização de uma pesquisa qualitativa, vinculada a linha de pesquisa 

Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade do Contestado – UnC 
– Campus Mafra – Curso de Psicologia.  

8Graduada em Psicologia pela Universidade do Contestado - Campus Mafra. Pós-Graduada em 
Libras pela Faculdade São Braz – Curitiba. E-mail: rubikrasota@hotmail.com  

9Psicóloga (CRP: 12/05041). Graduada em Psicologia pela PUC-PR. Mestre em Psicologia pela 
UFSC. Terapeuta Relacional Sistêmica. Docente do Curso de Psicologia da Universidade do 
Contestado – Campus Mafra- SC. Coordenadora do Núcleo de Serviços em Psicologia da UnC-
Mafra. E-mail: martha@unc.br  
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base de suas escolhas e ações, pois as pessoas religiosas compreendem os 

eventos da vida dentro da estrutura da sua crença. Como a família pode ser 

considerada a unidade base de uma sociedade, e é formada originalmente por um 

casal, percebe-se a importância da religiosidade não apenas no âmbito familiar e 

social, mas também na esfera conjugal (BRUSCAGIN, 2004).   

Neste sentido, para Bruscagin (2004), é comum que casais religiosos 

encarem seus matrimônios como que servindo a propósitos divinos, conversando 

frequentemente sobre essas crenças e aumentando o poder das mesmas ao 

compartilhá-las nesses diálogos em questão. A autora afirma que a cerimônia do 

casamento, por exemplo, traz pontos religiosos para serem levados em 

consideração, e que em muitas famílias procura-se escolher um parceiro da mesma 

fé religiosa (BRUSCAGIN, 2004).  

Isso faz sentido quando se reflete que, uma vez que a religiosidade e a 

espiritualidade fazem parte do sistema de valores internalizados de quem as possui, 

passa a ser parte integrante de quem a pessoa é, do que ela acredita, daquilo que 

ela valoriza (SHAFRANSKE; MALLONY, 1996; MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO-

NETO; KOENIG, 2006; CAMBUY; AMATUZZI; ANTUNES, 2006; PERES; SIMÃO; 

NASELLO, 2007; HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015).  

Segundo Henning-Geronasso e Moré (2015), a religiosidade e a fé 

acompanham o homem ao longo da história, enquanto componente da vida humana. 

Suas influências abarcam tanto as relações interpessoais e as questões 

socioculturais, quanto o intrapsíquico do indivíduo, expresso em crenças, valores, 

emoções e comportamentos. Desta forma, a religiosidade e a espiritualidade se 

fazem presentes na vida das pessoas, inclusive emergindo como parte da 

constituição psicológica das mesmas.    

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

  

Percebendo essa relevância da espiritualidade e da religiosidade nas 

interações sociais e no psiquismo do ser humano, justificou-se a realização de uma 

pesquisa que visou verificar de que forma a espiritualidade e a religiosidade 

influenciam no relacionamento conjugal. Para tanto, foram entrevistadas pessoas 



 

37 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

religiosas e espiritualizadas, casadas ou em uma união estável, buscando identificar 

quais as influências do cônjuge religioso na relação do casal.   

Assim, a presente pesquisa relata dados obtidos através da abordagem 

qualitativa, onde os sujeitos foram pessoas casadas ou em uma união estável, 

espiritualizados e que frequentam uma instituição religiosa, funcionários de uma 

Universidade do Planalto Norte Catarinense. A mesma passou primeiramente pela 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado – 

Campus Mafra, com parecer de número 1.095009. Para a realização da coleta de 

dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada que foi elaborada com base na 

revisão bibliográfica e atendendo aos objetivos da pesquisa. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas buscando manter a fidedignidade dos relatos. A amostra foi 

caracterizada como não probabilística acidental, escolhida por conveniência 

conforme os critérios de inclusão e encerrada por saturação teórica. Com isso, a 

avaliação dos Resultados aconteceu com base na análise categorial temática de 

conteúdo, conforme o modelo proposto por Bardin (2011).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

A construção da análise dos dados teve como objetivo captar através da 

diversidade nas religiões dos entrevistados categorias temáticas que relacionassem 

as experiências de cada indivíduo quanto à espiritualidade, religiosidade e vivência 

conjugal.  Assim, pretendeu-se tanto captar as particularidades dos participantes 

deste estudo, como aspectos em comum nos mesmos, tentando traduzir o 

enredamento do fenômeno em questão, e por isso devendo cada subcategoria ser 

compreendida em relação à outra, bem como os elementos de análise.   

Como a pesquisa visou abordar a influência da religiosidade / espiritualidade10 

nos relacionamentos conjugais, a categoria emergida a partir do discurso dos 

participantes desta pesquisa intitulou-se “Formas como a Religiosidade / 

Espiritualidade Influenciam no Relacionamento Conjugal”. Com isso, em 

consonância com a necessidade de abordar contradições para se manter a 

imparcialidade necessária à produção de saber científico, observou-se como 

                                                      
10Como neste artigo retrata-se uma pesquisa realizada com pessoas que tinham uma prática religiosa 

externa (religiosidade), mas junto de um forte sentimento de fé e crenças internalizadas 
(espiritualidade), esses termos serão utilizados em conjunto.  
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subcategorias temáticas tanto influências positivas, quanto negativas da 

religiosidade / espiritualidade no relacionamento conjugal.  

  

FORMAS COMO A RELIGIOSIDADE INFLUENCIA NO RELACIONAMENTO 

CONJUGAL  

 

A categoria temática originada com a análise das respostas dos entrevistados 

relacionou-se às suas experiências com a vivência da espiritualidade / religiosidade 

dentro do seu casamento. Assim, esse item evidencia tais influências no cotidiano 

do casal.   

 

INFLUÊNCIAS POSITIVAS DA RELIGIOSIDADE NO RELACIONAMENTO 

CONJUGAL  

 

Esta subcategoria descreve as influências positivas da religiosidade/ 

espiritualidade relatadas pelos entrevistados nas suas relações conjugais11. Quanto 

a isso, emergiu do discurso dos mesmos que a religiosidade / espiritualidade agem 

de forma positiva na relação conjugal, provocando um aumento de frequência na 

Instituição Religiosa, como pode ser observado no relato a seguir: “Influencias boa, 

porque eu comecei a frequentar, comecei ir com uma frequência maior depois que 

eu fui morar junto” (E1).  

De acordo com essa resposta, é possível observar a influência positiva dentro 

do contexto conjugal, uma vez que trouxe essa questão da entrevistada 

frequentando mais a instituição Religiosa após o casamento e vendo isso como algo 

bom. Pode-se fazer um paralelo destes dados com as afirmações de Dalgalarrondo 

(2006) quanto à forma de vivenciar a religião diferenciando nas fases da vida, 

podendo perceber influência da maturidade no modo de viver e pensar 

religiosamente das pessoas, mudando os conceitos ao longo das fases do ciclo vital.   

Pôde-se também observar que através da religiosidade/ espiritualidade 

ocorreram influências positivas na união dos cônjuges, os quais acabaram usando 

tais crenças como maneiras de manter o casamento feliz: “Ela ajuda na maneira de 

                                                      
11 Todos os entrevistados residiam junto com seus cônjuges, independentemente de a relação estar 

oficializada com o casamento civil ou não.   
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mantermos unidos, porque a gente acredita que é uma forma de nos deixar 

enlaçados, então acredito que é através dela que a gente consegue manter um 

casamento, é digamos, feliz, unido...” (E2).  

Segundo Garcia e Maciel (2008), existe em alguns casais a busca por 

crenças religiosas semelhantes no relacionamento, onde, quando tal semelhança é 

encontrada, coopera para um casamento duradouro e que tem pouca chance de vir 

a se divorciar. Neste sentido, Savio e Bruscagin (2008) consideram que casais 

religiosos sentem que Deus tem um interesse constante em seus relacionamentos, 

sendo que Sua presença e Suas ações são sentidas e interpretadas pelo sistema de 

crenças do casal.  

Como terceiro elemento de análise emergido do discurso dos entrevistados 

nesta subcategoria, percebeu-se o apreço em cultivar valores religiosos no 

casamento. Neste sentido, alguns participantes mencionaram trazer para o contexto 

conjugal inclusive práticas e rituais ligados às suas crenças e valores: “A gente 

sempre fala, há você prometeu né e tal, então, por um lado você pensa né, antes 

tipo de querer se separar ou o que, nossa, mas eu prometi porque que eu estou 

abandonando na primeira briga vamos dizer” (E2). “Eu acho que a religião é tudo né, 

na verdade você ter uma crença, acreditar, num Ser superior, acreditar num Deus, 

auxilia muito em qualquer relacionamento principalmente no relacionamento 

amoroso que é o casamento, eu acho que a religião, ela beneficia e muito o 

casamento” (E11).  

Em consenso com esses dados encontrados, Savio e Bruscagin (2008) 

afirmam que a religião é uma força que orienta os valores da família e da sociedade, 

determinando leis morais e regras de comportamento, assim como o casal religioso 

configura sua vida conjugal incluindo os valores e práticas de sua fé.   

Pôde-se perceber também, como quarto elemento de análise, que a 

religiosidade / espiritualidade influenciam de maneira positiva no âmbito conjugal ao 

apoio e fortalecimento frente dificuldades, como relatam os seguintes entrevistados: 

“A gente ter no que acreditar, no que se apoiar nos momentos difíceis é muito 

importante, então a religião também influencia porque na hora do aperto, ter a quem 

recorrer” (E1). “...depois que eu comecei a frequentar parece que amenizou, até 

mesmo brigas dentro de casa eu vi que diminuiu bastante sabe; que nem agora nós 
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estamos com problemas de saúde na família e eu acho que está ajudando bastante 

sabe...” (E6).  

Vários são os autores (JASPARD, 2004; PANZINI; BANDEIRA, 2007; 

GOMES, 2008; MOREIRA-ALMEIDA; LOTUFO-NETO; KOENIG, 2006) que 

apontam que a religiosidade e/ou espiritualidade trazem sentido em momentos de 

crise, como formas encontradas da busca de consolo, força, e sentido para a vida, 

permitindo uma compreensão de que o sofrimento vivenciado tenha um significado 

maior.  

Segundo os dados coletados, a religiosidade/ espiritualidade proporcionaram 

maturidade frente à sexualidade. Os participantes que fizeram alusão a esta 

questão, explicitaram a vantagem em poder unir a vivência emocional à sexualidade. 

Assim, segundo os mesmos, ao ligar sexualidade as suas emoções, a relação 

conjugal ficou fortalecida a partir de algo proporcionado pelo universo religioso, 

como pode ser visto no exemplo a seguir: “De maneira positiva com certeza, a 

maturidade como a gente percebe as coisas, a vida, traz também nesse campo da 

intimidade, da sexualidade uma responsabilidade muito maior com relação aos 

sentimentos, então isso tornou as coisas muito melhores” (E7).  

Rosset (2004) descreve que um “casal” pode ser definido como duas pessoas 

que compartilham um relacionamento afetivo - sexual, com intimidade e projetos 

comuns. Nesta acepção, a sexualidade pode realimentar o casamento, pois o sexo é 

uma forma de expressão afetiva, e o carinho, a compreensão e a admiração também 

realimentam a sexualidade, estando as dimensões emocionais, relacionais e sexuais 

interligadas.   

Foi apontado outro aspecto relevante, no qual os participantes trouxeram a 

importância em vivenciar o que foi repassado desde a infância como princípios de 

valores pessoais e base familiar na estruturação da sua atual família: “Desde 

pequeninha a gente vai na igreja, então, as nossas famílias são do interior então 

eles são mais ligado a isso. Então a gente vem desde pequeno acreditar nisso e a 

gente vem passando as mesmas, digamos, pra nossa vida conjugal agente acredita 

como nossos pais nos ensinaram a gente quer seguir” (E2). “As influências desde 

crianças a gente já participou, então a gente se conheceu dentro da igreja, então 

essa é a influência que a gente tem no casamento” (E6).  
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Esses relatos apontam na direção que propõe Rosset (2003) quando afirma 

que a família é o primeiro grupo pelo qual o indivíduo é inserido, influenciando 

diretamente em definições de seu padrão de funcionamento. Neste sentido, Henning 

e Moré (2009) relataram que existe uma influência não somente da religião, mas 

também da família, grupo e cultura nos comportamentos do indivíduo.   

O sétimo elemento de análise emergiu de apontamento a respeito da 

importância da participação em grupos de casais de instituições religiosas como 

fonte de bem-estar no casamento, trazendo aos cônjuges compreensão do que 

acontece no casamento, aproximação do casal e do grupo, sentimento de empatia, 

de ser entendido: “Agora o que eu acho que ajuda muito no relacionamento é 

quando você frequenta dentro da tua instituição algum grupo de casais que eles 

dizem algum tipo de encontro, isso realmente ajuda, porque ele dá assim uma força, 

que não é só no seu casamento que tem problema e tal” (E10).  

Em acordo com esses dados, Valle (2002) afirma que a religião influencia 

diretamente nas relações interpessoais e no aspecto conjugal, proporcionando em si 

maior sensação de valor na vida e de aspectos interligados ao relacionamento do 

casal, sendo entendidos em uma perspectiva psicossocial mais integrada, 

correlacionando e considerando o social e o psicológico alinhados.  

O último elemento de análise que emergiu no sentido de vantagens 

evidenciou aqueles entrevistados que convivem de maneira a respeitar a diferença e 

fé religiosa do seu cônjuge: “...então acredito que pode viver muito bem com as 

diferenças religiosas a partir do momento que se aceita o outro dentro daquela 

aceitação que ele fez a si mesmo; então a questão de mostrar o caminho não se 

tornou a obrigatoriedade de seguir para esse caminho, sempre há uma questão de 

liberdade” (E3).     

Em concordância com essas ideias, Rosset (2003) aponta que administrar e 

aprender com as diferenças que naturalmente existem entre os cônjuges é de 

importância fundamental. Afirma, que no mundo moderno e globalizado, as pessoas 

têm ousado mais, o que faz com que as diferenças de religião, por exemplo, não 

interfiram tanto nas relações e surjam assim novas formas de casamento. Com isso, 

existe a possibilidade de enriquecimento para esses casais que são regidos por 

crenças diferentes, somando na vida um do outro.    
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INFLUENCIAS NEGATIVAS DA RELIGIOSIDADE / ESPIRITUALIDADE NO 

RELACIONAMENTO CONJUGAL  

 

Nesta subcategoria explicitou-se a percepção dos entrevistados de que, 

havendo divergência na religiosidade / espiritualidade do casal, podem-se identificar 

algumas dificuldades encontradas dentro do âmbito conjugal. Assim, as influências 

negativas relatadas pelos entrevistados com relação à religiosidade / espiritualidade 

no casamento retratam temas que levam a compreensão desta questão 

relacionados a contextos em que os cônjuges divergiam em suas crenças.   

Neste sentido, o primeiro elemento de análise que emergiu do discurso dos 

entrevistados foi a falta de companhia para ir à Instituição Religiosa. Os participantes 

que fizeram alusão a esta questão mencionaram desconforto em estarem sozinhos 

frequentando suas instituições religiosas, enquanto outros companheiros (as) de fé o 

faziam acompanhados (as), o que lhes gerava incômodo com a situação, certo 

desapontamento ou frustração com seus próprios cônjuges: “Eu convidava, ele dizia, 

mas hoje eu queria fazer tal coisa; me incomodava às vezes que eu queria ir à 

igreja, na missa no domingo e meu marido falava que não pode ir hoje” (E1).  

Essas afirmações vão novamente ao encontro das constatações de Rosset 

(2004), onde traz alusões do quão necessário e importante é a negociação e 

administração de diferenças que inevitavelmente existirão entre os membros do 

casal. A autora ressalta que um casal funcional não é aquele que não apresenta 

divergências, mas sim o que sabe administrá-las satisfatoriamente. Por outro lado, a 

vivência de uma religião diferenciada do ponto de vista do indivíduo torna-se 

alienadora. Em contrapartida, se o indivíduo vivenciar esta religião que lhe é 

proporcionada como uma experiência pessoal trazendo para si sentido de vida, 

sentimento de pertença, a mesma estará ligada ao crescimento e promoção de 

saúde, não à alienação (AMATUZZI, 1999).  

Analisando as entrevistas, foi possível constatar que a possibilidade de 

divergência de pensamentos e/ou a dificuldade de aceitação de opiniões religiosas 

entre os cônjuges foram sentidas pelos participantes como possíveis influências 

negativas da religiosidade no casamento caso ocorresse, como pode ser 

exemplificado no discurso a seguir: “...talvez daria alguns atritos, da minha parte no 

sentido, talvez estranharia, não chegaria ao ponto de se separar, mas numa 
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situação dessa ficaria um pouco desnorteado até chegar num consenso, e vice e 

versa” (E8). “A religião não deve ser utilizada como lâmina de corte na relação 

conjugal” (E11).  

Neste sentido, seria funcional que na fase anterior ao casamento, os 

membros do casal avaliassem o que os unem e se as diferenças podem ser 

elaboradas e trabalhadas gerando crescimento para ambos, sem expectativas 

unilaterais de transformar o outro (ROSSET, 2004).   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A decisão de se casar, ou viver em união estável traz consigo expectativas de 

um relacionamento funcional e de sucesso procedente na maioria das vezes de 

ambas as partes. Retomando os objetivos desta pesquisa, relacionados a verificar 

de que forma a religiosidade / espiritualidade influenciam no relacionamento 

conjugal, percebeu-se que as mesmas podem influenciar tanto de forma positiva, 

quanto de forma negativa.   

 No que diz respeito às influências positivas dentro da relação, constatou-se o 

aumento de frequência na instituição religiosa como forma de manter a união 

conjugal e de promover um casamento feliz, trazendo assim sentimentos de bem-

estar aos membros. Além disso, os dados coletados mostraram a importância dos 

valores e práticas religiosas para o casamento, bem como a vantagem de se ter a 

religiosidade como apoio e fortalecimento frente às dificuldades relacionais no 

subsistema conjugal, em momentos de sofrimento e dor. Pôde-se ainda observar 

nos relatos dos entrevistados que alguns ligaram a religiosidade / espiritualidade ao 

fortalecimento dos laços e sentimentos que unem o casal, levando com isso ao 

amadurecimento dos cônjuges frente à sexualidade.    

Além disso, a oportunidade de vivenciar no casamento as crenças adquiridas 

da família de origem apareceu no discurso de alguns entrevistados como base para 

suas relações com o cônjuge. Neste sentido, houve ainda relatos de que a 

participação em grupo de casais religiosos como fonte de bem-estar no casamento, 

auxiliando com isso a aceitar diferenças ao explanar sobre diversos assunto com 

pessoas diferentes e observar que os demais casais passam por dificuldades 

semelhantes.  
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Ainda com base neste estudo, percebeu-se que a religiosidade / 

espiritualidade apareceram aliadas ao sentido da vida, a acreditar que existe um Ser 

Superior para que a experiência humana tenha significado, entrelaçada com a 

manutenção e melhorias relacionais dentro da união conjugal, proporcionando 

sentimentos de felicidade.   

Por outro lado, foram também constatadas influencias negativas da 

religiosidade / espiritualidade na relação do casal, como falta de companhia e 

frustração com recusa do cônjuge a convites de ordem religiosa. Além disso, foi 

possível verificar que a possibilidade de divergência de pensamentos e/ou a 

dificuldade de aceitação de opiniões religiosas entre os cônjuges foram sentidas 

pelos entrevistados como possíveis influências negativas da religiosidade no 

casamento.    

Cabe ressaltar, que a religiosidade / espiritualidade se mostraram como algo 

relevante na relação conjugal dos participantes desta pesquisa, aparecendo desta 

forma ligada à segurança da relação. Neste sentido, constatou-se também que 

podem aparecer atreladas a fatores benéficos para o casal, ao trazer 

desenvolvimento dentro das relações, bem como alterações positivas de 

comportamento conjugal ligadas aos valores religiosos / espirituais compartilhados 

na conjugalidade.   

É importante ressaltar ainda a percepção de alguns entrevistados sobre a 

importância de respeitar a escolha religiosa do cônjuge quando diferente da sua 

para que não haja influência negativa na relação.  

Com isso em vista, considera-se pertinente a realização de novas pesquisas 

que possam ampliar a compreensão deste tema e avaliar outras interfaces da 

influência da religiosidade no matrimônio, como, por exemplo, compreender os 

mecanismos de manejo da relação das pessoas que se sentem mal pela rejeição 

dos parceiros ante a sua religião ou aos convites desta ordem que são recusados. 

Tais ocorrências, embora presentes nos dados coletados, acabaram por evidenciar 

esta faceta da influência da religiosidade no matrimônio, mas a compreensão de 

como essas pessoas administram estas questões fugiria dos objetivos traçados para 

o presente estudo. Seriam igualmente importantes novos estudos que explorem 

elementos da religiosidade tanto na constituição deste casal, quanto na relação 

entre os cônjuges, conhecendo realidades de outros locais, culturas e sujeitos.  
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ANÁLISE DO CERATOCONE PRECOCE ATRAVÉS DO PENTACAM 
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INTRODUÇÃO 

 

Ceratocone é uma enfermidade não inflamatória, bilateral caracterizada pelo 

afinamento e protusão progressiva da córnea, o qual leva a um aumento em sua 

curvatura, astigmatismo irregular e miopia progressiva. O Instituto Nacional do Olho 

dos Estados Unidos relata que o ceratocone é a distrofia de córnea que afeta 

aproximadamente 1 em cada 2.000 norte-americanos, já no Brasil tem em torno de 

191 milhões de habitantes, sendo possível existir cerca de 127 mil pessoas com 

ceratocone (BASTOS, 2015; NATIONAL EYE INSTITUTE, 2013; REYES et al. 

2011). No estudo CLEK (Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus) 

realizado em 1579 pacientes, foi encontrado que a proporção de pacientes com 

ceratocone era comum na juventude, no entanto, é muito menos comum em 

indivíduos de meia idade e idosos, esta pesquisa descobriu que 70% tinham entre 

21 e 40 anos de idade e apenas 10% além de 50 anos, é relevante que 30% dos 

pacientes com ceratocone eram em idade de até 29 anos. Outro estudo de 

incidência relata uma idade média de 25 anos, em 64 casos (GORDON-SHAAG et al 

2012; KYMES et al. 2004). A etiologia do ceratocone é desconhecida, até agora há 

um grande número de teorias e hipóteses que incluem mudanças físicas, 

bioquímicas e moleculares no tecido corneano, entretanto, nenhuma teoria explica 

completamente os achados clínicos e as associações oculares e não-oculares 

relacionadas ao ceratocone, estudos apontam fortes indícios de herança genética 

em sua etiologia, outra hipótese pode estar relacionada com o fato de pacientes que 

coçam os olhos podendo ser decorrentes à ceratoconjutivite vernal e atópica 

(FIGUEIREDO, 2013; LAGO, 2014; NEVES et al. 2007; URBANO et al. 2002). A 
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fisiopatogênia do ceratocone consiste na fragmentação da membrana de Bowman, 

afilamento estromal e epitelial, dobras ou roturas na membrana de Descement, 

observando-se quantidades variáveis de proliferação fibrosa através dessas roturas. 

As primeiras manifestações ocorrem ao nível da membrana de Bowman, que 

apresenta roturas através das quais desenvolve-se a proliferação fibrosa, porém 

para outros autores, a mudança patológica inicial consiste em degeneração das 

células basais do epitélio, com produção de enzimas destruidoras da membrana 

basal, para outros autores, há no início, adelgaçamento da lamela do estroma por 

alterações bioquímicas do colágeno (BELFORT; KARA-JOSÉ, 1997; MOREIRA; 

MOREIRA, 1998). 

A fase inicial da ectasia pode apresentar-se assintomática, à medida que 

progride, os sintomas mais frequentes são: Diminuição da acuidade visual corrigida, 

má qualidade da visão devido ao astigmatismo miopico e aumento das aberrações, 

fotofobia, múltiplas imagens fantasmas, halos ao redor das luzes e diminuição da 

sensibilidade corneal. O ceratocone é indolor, exceto em caso de hidropsia corneal 

(BOYD; GUTIERREZ; CULLEY, 2011). 

Como sinal presente em todos os estágios desde a forma frusta até o mais 

avançado, se encontra na retinoscopia o reflexo em tesoura. É possível encontrar o 

anel de Fleischer e oftalmoscopia com reflexo gota de óleo a partir do estágio 1, as 

estrias de Vogt em estágio 2, já fase mais avançada o ceratocone apresenta o sinal 

de Rizzuti e Munson e em casos mais graves pode apresentar hidropsia. 

(FIGUEIREDO, 2013; GORDON-SHAAG et al. 2012; KANELLOPOULOS; 

ASIMELLIS, 2013). 

No passado o ceratocone tinha múltipla classificações. Na atualidade, 

qualquer classificação morfológica que segue a evolução do ceratocone deve incluir 

mudanças na sua curvatura em ambas superfícies corneais. De fato, as alterações 

na córnea com ceratocone ocorrem cedo e são mais evidentes na superfície 

posterior. Devido as deficiências tecnológicas e por influência dos conceitos antigos, 

muitos pensam de forma incorreta que o ceratocone é apenas uma patologia da 

superfície anterior (BOYD; GUTIERREZ; CULLEY, 2011).  

O Pentacam possui uma programação específica que o torna indispensável 

no diagnóstico e acompanhamento do Ceratocone, pois fornece gráficos 

topográficos e paquimétricos da córnea com total precisão, bem como na adaptação 
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de lentes de contato. Através do exame o diagnóstico torna-se preciso, avaliando a 

severidade do ceratocone, adequando o tratamento para cada caso, já que o 

ceratocone precoce é mais agressivo com perda drástica da acuidade visual. O 

software do Pentacam compara os valores medidos com as médias e desvios 

padrão de uma população normal, e ajuda a fornecer um código de cores 

"bandeiras", ou seja, os valores medidos que ultrapassem o desvio-padrão maior 

que 2,5 são classificados como anormais e aparecem na cor amarela, já os 

patológicos que apresentam valores maiores que o desvio padrão por um fator de 

mais de três, aparecem na cor vermelha (JOHN; ASIMELLIS, 2013). Os índices 

topográficos do Pentacam são os seguintes: ISV (índice de variação da superfície da 

córnea) é a expressão da irregularidade da superfície corneana, ele é elevado em 

todos os tipos de irregularidades da superfície corneana (por exemplo, cicatrizes, 

astigmatismo, deformidades causadas por lentes de contato, paquimetria), um ISV 

maior que 37 é considerado suspeito e maior do que 41 é patológico; IVA (índice de 

assimetria vertical da córnea) medida (expressa em mm) da diferença média entre a 

curvatura da córnea superior e inferior, é portanto, o valor da curvatura de simetria, 

no que diz respeito ao meridiano horizontal, o IVA maior do que 0,28 é considerado 

suspeito, e maior do que 0,32 é patológico; Kl (índice ceratocone) é um índice 

adimensional que exprime a relação entre os valores médios de raio do segmento 

superior e inferior, o valor KI maior do que 1,07 é considerado suspeito e/ou 

patológico; CKI (índice ceratocone central) é a relação entre os valores médios de 

raio em um anel periférico dividido por um anel central, é especialmente elevado em 

paquimetria central, e aumenta com a gravidade do ceratocone central, um valor CKI 

maior do que 1,03 é considerado suspeito e/ou patológico; IHA (índice de assimetria 

horizontal) é o grau de assimetria dos dados de elevação em relação ao meridiano 

horizontal, sendo calculado através da comparação dos dados da altura da área 

superior e inferior, e fornece o grau de simetria dos dados de altura com respeito ao 

meridiano horizontal, o valor maior que 19 é considerado suspeito e maior do que 21 

patológico; Rmin (raio mínimo) é a medida do menor raio de curvatura da córnea 

sagital (isto é, a inclinação máxima do cone), Rmin menores de 6,71 milímetros são 

considerados suspeitos e/ou patológicos, considerando que o raio médio da 

superfície anterior da córnea é de 7,87 ± 0,27 mm. IHD (índice de descentração 

horizontal) valor superior a 0,014 é considerado suspeito e maior que 0,016 é 
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patológico; K1 é o poder de curvatura horizontal, K2 o poder de curvatura vertical da 

córnea nos 3mm centrais, expressado em dioptrias; Km é o poder de curvatura 

média da córnea; Rh o raio de curvatura horizontal; RV o raio de curvatura vertical; 

Rm o raio de curvatura média nos 3mm centrais, expressado em mm; Pupil center a 

área central pupilar; Pupil dia o diâmetro pupilar durante o exame; Pachy Apex: 

paquimetria do Apex; Rf raio mais plano; Rs raio mais curvo; K Max Front o K 

máximo frontal; KPD é o valor médio do desvio do poder ceratometrico dos pontos 

corneanos localizados dentro de um círculo de diâmetro entre 0,8 e 1,6mm no centro 

do ápice corneal. O valor normal em qualquer ponto deste mapa deveria ser menor 

que +0,75, qualquer valor entre +0,75 a +1,50 é duvidoso e está no limite, porém 

não se considera significativo a não ser que haja uma elevação posterior 

correspondente, qualquer valor maior que +1,5 é anormal, especialmente se está na 

metade inferior do mapa e se tem uma elevação correspondente ao mapa de 

elevação posterior; Excentricidade é a diferença entre a curvatura apical da córnea e 

da sua periferia, é o quanto a córnea ainda poderia ser aplanada do ápice até a 

periferia, quanto maior este valor (até determinado ponto), maior vai ser a alteração 

que a córnea pode sofrer (BROCCHETTO; DANTAS; SCHOR, 2010; JOHN; 

ASIMELLIS, 2013; ORUCOGLU; TOKER, 2015; SCHOR, 2003; SINJAB, 2012). 

A topografia de elevação Pentacam tem de diferencial, fornecer dados do 

mapa de distribuição da espessura detalhada, com precisão e repetibilidade dentro 

de menos de 3 micras. A partir desses dados, são calculados gráficos: o Perfil 

Espacial de Espessura Corneal (CTSP) e o Percentual de Incremento de Espessura 

(PTI). O CTSP mostra as medições de espessura média ao longo de vinte e dois 

círculos concêntricos centrada no ponto mais fino com o aumento do diâmetro de 0,4 

milímetros (AMBROSIO, 2010). O gráfico PTI é calculado através da seguinte 

formula: espessura corneal do anel, menos ponto mais fino da córnea, dividido pelo 

ponto mais fino da córnea (ALINDEN; KHADKA; PESUDOVS, 2011). O pentacam 

permite a obtenção de gráficos e índices de progressão paquimetrica, que são 

ferramentas complementares na diferenciação de córneas finas com ou sem 

ceratocone (CHAMON et al. 2007). 

A paquimetria é calculada em toda a superfície corneana de limbo a limbo, 

detectando os pontos mais finos e mais espessos (CHAMON et al. 2007). 
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Normalmente a diferença entre a espessura central corneal (CCT) e o ponto 

corneal mais fino (Thinnest), é de 10 de micras. Na maioria das córneas normais o 

ponto central geométrico da córnea está perto do centro pupilar, porém, o ápice do 

Thinnest, tendem a aumentar sua distância da córnea em ceratocone avançado. A 

distância entre o centro pupilar e Thinnest é menos de 1mm em torno de 90% das 

córneas normais. Em outro estudo o Thinnest se localiza a 0,79 com desvio padrão 

de 0,23 do centro geométrico das córneas normais. As referências centrais incluem 

a intersecção da linha de visão sobre a superfície anterior da córnea e ápice corneal. 

O ângulo formado entre a linha de visão e o eixo pupilar se chama ângulo Lambda 

(BOYD; GUTIERREZ; CULLEY, 2011). 

Os mapas sagital e tangencial permitem análise qualitativa do astigmatismo 

quanto à regularidade, simetria e análise quantitativa do astigmatismo 

ceratométricos dos meridianos mais plano e mais curvo, bem como da média 

ceratométrica na área central de aproximadamente 3mm. Os mapas de elevação 

anterior e posterior correspondem a uma avaliação relativa com relação a 

superfícies de referência que podem ser esféricas (BFS) ou elipsoides tóricas 

(BFTE) e auxiliam no diagnóstico de ceratocone 

Agarwal et al. (2010) relatou que superfícies anteriores e posteriores da 

córnea desempenham um papel importante na determinação do poder de refração 

da córnea, como um tomógrafo, o Pentacam mede diretamente a superfície 

posterior, os cálculos baseiam-se no modelo do olho de Gull-Strand. Os valores são 

negativos, devido ao índice de refracção negativo da córnea e humor aquoso, cada 

uma correspondente à quantidade de mudança de elevação. Na superfície anterior é 

considerado normal o valor menor que 5 µm, valores suspeitos 5-7 µm e maior que 7 

µm patológico. Já na superfície posterior o valor normal é menor que 12 µm, valores 

suspeitos 12-16 µm e maior que 16µm patológico, são representados no mapa com: 

cores verdes para valores normais, amarelo para valores suspeitos e vermelho para 

valores patológicos (LOPES et al, 2015; BELIN AMBROSIO, 2007). 

Em pesquisa realizada em 176 olhos, sendo 112 com ceratocone e 64 

normal, realizaram análise do padrão topográfico da superfície posterior da córnea, 

com o objetivo de diagnosticar e ter as características do padrão topográfico do 

paciente com ceratocone. Foi observado que no grupo com ceratocone mostraram 

padrão ilha em 97% dos olhos e 2,7% não se encaixava na classificação. Segundo o 
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estudo, o diagnóstico de ceratocone deve ser considerado quando o padrão 

topográfico da superfície posterior é no padrão ilha (LAN; JURKUS, 2001). 

Assim esta pesquisa procura responder as seguintes perguntas: Quais as 

características quantitativas e qualitativas a serem encontrados em pacientes com 

ceratocone de aparecimento precoce? Acredita-se que será possível observar de 

forma estatística as diferenças nos índices quantitativos e padrões topográficos de 

elevação em pacientes com ceratocone de aparecimento precoce, além de observar 

maiores mudanças na superfície posterior onde pode ser evidenciada sua formação. 

O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar as características topográficas 

de elevação em pacientes com ceratocone precoce, já os objetivos específicos 

foram: analisar as características topográficas de elevação quantitativamente de 

pacientes com ceratocone de aparecimento precoce de acordo com a literatura, 

avaliar as características topográficas de elevação qualitativamente em pacientes 

com ceratocone de aparecimento precoce de acordo com a literatura e correlacionar 

se as mudanças dos índices topográficos de elevação são maiores na superfície 

posterior. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Nesta pesquisa foi realizado um estudo descritivo, em pacientes com 

ceratocone de aparecimento precoce nos quais foram avaliados qualitativamente e 

quantitativamente os índices topográficos de elevação do Pentacam. Em um 

universo de 20 pacientes com ceratocone, foi tirada uma amostra de 7 pacientes 

com ceratocone de aparecimento precoce com idades de até 29 anos baseados nos 

autores Kymes et al. (2003) e Gordon-Shaag et al. (2012). A captação da amostra foi 

realizada no consultório Optometrico Centro de Correção Visual situado na cidade 

de Lindóia – SP, onde os pacientes foram selecionados baseados nos critérios de 

inclusão e exclusão pelo Optometrista responsável. Após a seleção os pacientes 

foram submetidos a topografia de elevação Oculos Pentacam, na clínica Laser 

Campinas – Centro de Cirurgia Refrativa, localizada na cidade de Campinas – SP. 

Para esta pesquisa os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Como critério de inclusão os pacientes eram portadores de ceratocone 

de aparecimento precoce, independente do grau de evolução, sem patologia em 
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segmento posterior, ou síndromes, já para os critérios de exclusão não participarão 

desta pesquisa pacientes pós cirurgia refrativa, Cross-Linking, ceratoplastia e 

pacientes que utilizaram lentes de contato antes da realização do exame. 

Através da topografia foi avaliado padrão topográfico anterior e posterior. Os 

índices, que envolvem, BFS, Rmin, Excentricidade, Rf, Rs, Rm, Km, todos anterior e 

posterior; K Max Front. Paquimetrias em: Pupil Center, Pachy Apex, Thinnest. 

Índices topométricos: ISV, IVA, KI, CKI, IHA, IHD; volume da córnea, KPD, Pupil Dia. 

Perfis paquimétricos: CTSP e PTI. Picos de elevacao anterior e posterior. 

Correlacionando com o considerado dentro do padrão normal segundo a literatura. 

Após a captação de dados foi realizado um estudo estatístico de Correlação 

de Pearson, para os perfis paquimétricos, que avalia por meio de um coeficiente se 

a relação entre duas variáveis é positiva (Coeficiente próximo a 1) ou negativa 

(Coeficiente próximo a -1), além de evidenciar se esta relação é forte (Coeficiente 

próximo a 1), moderada ou fraca. Este teste identifica também quais das 

características estudadas não possuem correlação com as demais. Em relação ao 

nível de confiança, o valor identifica o intervalo estimado onde a média de um 

parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. Nesta pesquisa 

foi utilizada média, desvio padrão e um nível de confiança de 95%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A amostra consistiu de 7 pacientes, ou seja, 14 olhos portadores de 

ceratocone, sendo todos do gênero masculino, com idade média de 23,85 (variação 

de 20 a 29) anos, fato descrito por Alio et al. (2015), que relatou o aparecimento na 

puberdade em 75% dos casos de ceratocone, sendo diagnosticados antes dos 25 

anos, com maior predominância em homens. 

 

Tabela 1 – Índices tomográficos de Elevação anterior e posterior  

 
Fonte: Elaborada pelas autoras com dados da pesquisa. 
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Boyd, Gutierrez e McCulley (2011), consideram como valor normal 8,07 de 

BFS anterior e 6,65 de posterior, correlacionando os dados encontrados com os 

valores considerados normais para estes autores, ambas superfícies estão 

alteradas, porém houve maior alteração na superfície anterior, como se demostra na 

tabela 1.  O índice Rmin tanto na superfície anterior quanto na posterior apresentou 

índices abaixo do valor considerado normal que é 6,71mm mostrando maior 

alteração na superfície posterior, o Rmin nesta pequisa sugere ceratocones entre 

Grau III e IV. A excentricidade apresentou superfície anterior média de 0,87 ± 

0,39mm nível de confiança 0,23; superfície posterior média de 0,75 ± 0,47mm nível 

de confiança de 0,27. Para Holladay (2014) os valores normais são anteriores 

0,47mm e posterior 0,45mm, a presente pesquisa mostrou maior excentricidade na 

superfície anterior. 

Em estudo Franco (2005) que tinha por objetivo conhecer a importância da 

avaliação da topografia e espessura corneal, assim como fazer um apanhado das 

técnicas atualmente existentes para sua determinação, encontrou como valor normal 

da superfície anterior Rf de 7,85 ± 0,25mm e posterior de 6,65 ± 0,25mm, valor Rs 

da superfície anterior de 7,69 ± 0,25mm e posterior 6,49 ± 0,25mm, considerou 

como valor normal para Rm anterior o valor de 7,8mm e posterior de 6,6mm e Km 

anterior de 43,26Dp. Dubbelman et al. (2002) em seu estudo para obter a forma da 

superfície posterior da córnea e refração da superfície anterior em uma população 

saudável utilizando Pentacam, analisou 83 indivíduos normais onde encontrou valor 

de Rm anterior de 7,87 ± 0,27mm e posterior de 6,40 ± 0,28mm, Km anterior 42,88 ± 

1,25Dp. Oliveira et al. (2003), encontrou como valor normal para Km posterior -6,56 

± 0,28Dp. Houve correlação de dados entre os dois autores. Analisando os dados da 

tabela 1 com os valores citados como normais, observou-se alteração de todos os 

índices, com maior alteração da superfície posterior para Rf e Rs. 

Nesta pesquisa se obteve uma média para K1 de 50,4 ± 7,29Dp; K2 média de 

53,8 ± 7,99Dp. Orucoglu e Toker (2015) considerou como normal para K Max Front o 

valor de 44,67 ± 2,17Dp, encontrou-se neste estudo 59,76 ± 10,5Dp, apresentando 

curvatura frontal elevada. 

Encontrou-se como média para o pico de elevação frontal 20,64 ± 10,58 µm 

com nível de confiança 6,10 e pico de elevação posterior 56 ± 39,08 µm com nível 

de confiança 22,56. Correa et al. (2012) em estudo que tinha por objetivo comparar 
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a topografia com a tomografia 3D para o diagnóstico do ceratocone, encontrou em 

sua pesquisa como valor normal 2 ± 2,04 µm para o pico de elevação frontal e 3 ± 

4,18 µm para posterior, Orucoglu e Toker (2015) avaliou a eficiência de 40 

parâmetros da topografia de Pentacam para diferenciar córneas com ceratocone de 

córneas normais, encontrando como valor normal para o pico de elevação frontal 

2,29 ± 1,80 µm e para posterior 6,41 ± 3,83 µm. Correlacionando os dados entre 

estes autores observou-se que os dados desta pesquisa estão dentro dos valores 

patológicos, sendo a superfície posterior mais alterada. 

 

Tabela 2 – Parâmetros Topométricos de Superfície Anterior, paquimetria e volume da córnea 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras com dados da pesquisa. 

 

De acordo com John e Asimellis (2013) e Orucoglu e Toker (2015), um valor 

de ISV superior a 41 é patológico, IVA superior que 0,32 é patológico, KI superior a 

1,07 é considerado patológico, CKI superior a 1,03 é patológico, IHA superior a 21 é 

patológico, IHD superior a 0,016 é  patológico, KPD maior que 1,5 é considerado 

patológico. No estudo de Correa (2012), foram selecionados 177 olhos com 

ceratocone e 200 normais com objetivo de comparar a topografia com a tomografia 

correlacionando os índices para o diagnóstico do ceratocone, apresentou os 

seguintes dados: ISV normal 19 ± 6,39, ceratocone 20 ± 38,90; IVA normal 0,17 ± 

0,07, ceratocone 0,78 ± 0,45; IHA normal 3,40 ± 3,35, ceratocone 22,40 ± 19,94; IHD 

normal 0,01 ± 0, ceratocone 0,06 ± 0,05. Correa (2012) relatou que estes índices são 

precisos para diferenciar clinicamente o paciente com olhos normais de olhos com 

ceratocone, porém, não pode-se esquecer que a ectasia pode ocorrer em alguns 

casos sem alterações anteriores, os índices ISV e IHD não se mostraram alterados 

em 18 olhos com ceratocone e não sendo identificados pela análise dos índices de 

superfície anterior. Todos os dados topométricos da tabela 2 apresentaram 

alteração, confirmando ectasia na superfície anterior. Os valores de ISV e KI 

sugerem nesta pesquisa, ceratocone grau 3 (HASHEMI; MEHRAVARAN, 2010). 
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Estudos tem demonstrado que a alteração progressiva da córnea em 

pacientes com ceratocone causam deformação no colágeno. Teoricamente, o 

aumento da pressão intra-ocular, diminui a força dos tecidos da córnea, diminui a 

massa de tecido da córnea, ou a combinação destes, podendo ser fatores 

patogênicos O ceratocone pode apresentar diminuição do volume corneal. O valor 

normal para o volume da córnea é de 60,70 ± 4,06 (ERTAN; KAMBUROGLU; 

COLIN, 2008; ORUCOGLU; TOKER, 2015), o volume corneal está dentro do normal 

neste estudo.   

Lim et al. (2014), avaliaram os parâmetros ceratométricos e paquimétricos de 

córneas com ceratocone de olhos asiáticos com o Pentacam, em 22 olhos com 

ceratocone comparando com os resultados de 48 olhos normais e encontraram 

como valor normal para pupil center 534,1 ± 28,02 µm. Comparando os valores 

normais para estes autores com este estudo encontrou um afinamento apresentando 

alteração. Ambrosio (2010) pesquisaram que na população normal a média do ponto 

mais fino foi de 550 ± 30 µm e para córneas com ceratocone é de 450 µm, com 

relação significativa entre ambos os valores. Nesta pesquisa encontrou-se 444.92 ± 

49,28 µm, no ponto mais fino descentrado 100% nos pacientes inferior temporal (IT). 

Em relação a paquimetria do apex considerou como valor normal 549,62 ± 23,36 

µm, nesta pesquisa encontrou-se 462,62 ± 50,05 µm. Os dados acima apresentaram 

um afinamento corneano que é característico do ceratocone. A diferença do Apex da 

córnea até o ponto mais fino apresentou uma média de 17,35 ± 14,03 e um nível de 

confiança 8,10; Boyd, Gutierrez e Culley (2011) encontraram em córneas normais 

uma diferença de até 10 µm, confirmando que tende a aumentar segundo a 

evolução da ectasia. Já a distância do Apex até o ponto mais fino apresentou uma 

média de 0,93 ± 0,28 com nível de confiança 0,16 que segundo Belin Ambrosio e 

Khachikian (2007) encontraram que em olhos com ceratocone a distância entre o 

ápice e o ponto mais fino é significativamente mais elevada (1,52 ± 0,58mm) do que 

os normais (0,9 ± 0,23 mm). Pacientes com ceratocone têm córneas mais finas e um 

aumento mais rápido e mais abrupto do CTSP e PTI que córneas normais. Os 

gráficos CTSP e PTI foram projetados para permitir a identificação rápida de formas 

muito precoces de ectasia, aumentando a sensibilidade e especificidade para 

selecionar candidatos para a cirurgia refrativa. O perfil de espessura também 

permite diferenciação clínica de córneas finas normais de uma córnea ectásica 
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(BELIN AMBROSIO, 2007). O CTSP desta pesquisa apresentou no anel 0 média de 

445,6 ± 47,46 nível de confiança de 29,75; anel 2 média 449,4 ± 48,78 nível de 

confiança de 30,63; anel 4 média 476,4 ± 48,62 nível de confiança de 30,57; anel 6 

média 542,9 ± 57,00 nível de confiança de 35,54; anel 8 média 627,5 ± 81,07 nível 

de confiança de 50,46. PTI apresentou no anel 2 média 0,8 ± 2,26 nível de confiança 

de 1,41; anel 4 média 7,2 ± 6,80 nível de confiança de 4,12; anel 6 média 22,9 ± 

16,26 nível de confiança de 10,05; anel 8 média 42,5 ± 24,84 nível de confiança de 

15,38. Correlacionando esta pesquisa com os dados de Ambrosio et al. (2006) onde 

avaliou o CTSP e a distribuição de volume corneal para diferenciar córneas com 

ceratocone de córneas normais utilizando novos parâmetros topográficos em uma 

população de 46 olhos diagnosticados com ceratocone e 364 olhos normais 

estudados através do Pentacam, encontrou que o anel 0 desta pesquisa está dentro 

do valor considerado suspeito para estes autores que foram de 439-449 µm, já o 

anel 2 está dentro do valor patológico <451, o anel 4 enquadra no valor patológico 

<484 µm, o anel 6 ficou dentro dos valores suspeitos que foram de 522-595,5 µm, o 

anel 8 também se considerou como valor suspeito sendo 564-678,3 µm, para o PTI 

considerou-se como normal para o anel 2 valor de 0,80 ±  2,26, para o anel 4 valor 

de 7,20 ± 6,80, para o anel 6 valor de 22,90 ± 16,26 e anel valor de 8 de 42,50 ± 

24,84. Pela análise estatística de Pearson encontrou-se uma forte relação entre o 

perfil espacial de espessura corneal e o PTI, ou seja, quando uma variável aumenta, 

a outra também irá aumentar devido a sua forte correlação que foi identificada pela 

análise feita, onde apresentou coeficiente de 0,99 que está muito próxima a 1. 

Finalmente nos índices quantitativos estudados foi encontrado um diâmetro da 

pupilar médio de 3,28 ± 0,47 nível de confiança 0,27, condizente com a literatura. 

Encontrou-se na parte qualitativa, padrões topográficos anteriores: ilha 42,9%, cume 

regular 21,4%, sem classificação 21,4%, cume incompleto 7,15 e cume irregular 

7,15%, sendo o padrão ilha o mais encontrado. Os padrões topográficos posteriores: 

cume regular 35,7%, ilha 35,7%, cume incompleto 14,3%, sem classificação em 

7,15% e cume irregular 7,15%, sendo os padrões topográficos mais encontrado Ilha 

e cume regular. Correlacionando com Lan e Jurkus (2001), o padrão topográfico 

anterior mais comum foi ilha representando 71,74% de seus pacientes, o padrão 

topográfico posterior mais encontrado também foi ilha correspondendo a 97% dos 

pacientes, a pesquisa foi realizada em 112 pacientes. 
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CONCLUSÃO  

 

Este estudo analisou qualiquantitativamente os índices da Topografia de 

Pentacam em ceratocone de aparecimento precoce. Concluiu-se que pacientes 

jovens apresentam alterações agressivas e tendem a evoluir rapidamente. Existem 

alterações em ambas superfícies, porém os índices de elevação Rmin, Rf, Rs, e pico 

de elevação, apresentaram maior alteração na superfície posterior, BFS e 

excentricidade mostraram-se mais alterados em superfície anterior, o que confirmou 

a hipótese inicial do estudo, provando que o ceratocone não é apenas uma patologia 

de curvatura anterior como se acreditava no passado e nesta pesquisa apresentou 

mais índices com maiores alterações de superfície posterior. Nos índices 

topométricos apenas o volume da córnea estava dentro do padrão normal, os 

demais alterados. Paquimetrias e perfis paquimétricos estavam alterados para 

ceratocone. Padrão topográfico mais encontrado em superfície anterior foi Ilha e 

posterior cume regular e ilha. 
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ANTROPOMETRIA, ESTADO NUTRICIONAL E ESTILO DE VIDA EM IDOSOS 

 

Richele Regina Gossenheimer Rauschkolb15 
Inézia Demartini Zanardi16 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência da longevidade populacional engloba todas as massas, sendo 

considerado um fenômeno que avança aceleradamente em países em 

desenvolvimento. Um exemplo disto é o Brasil, com estimativa para em 2025 dispor 

de mais de 30 milhões de indivíduos com mais de 60 anos, notabilizando números 

maiores do que qualquer outra faixa etária (IBGE, 2010). De acordo com o censo 

realizado e divulgado no site do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 

(2010) “são consideradas pessoas idosas aquelas que possuem 60 anos de idade 

ou mais”. Entender as repercussões e consequências do crescimento da população 

idosa brasileira é um grande desafio para saúde pública (ASSUMPÇÃO et al., 2014). 

Durante esta fase da vida, na terceira idade, ocorrem diversas mudanças 

fisiológicas e patológicas, como aumento do tecido adiposo e diminuição nos 

sentidos que influenciam negativamente a ingestão de alimentos, evidenciando que 

tais alterações provocam aumento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, 

visto que, as alterações associadas a alimentação inadequada ocasionam 

comprometimento do estado nutricional. Todos esses aspectos justificam a busca de 

condutas e diagnósticos nutricionais que visem a melhora da qualidade de vida e a 

prevenção de enfermidades desse grupo etário, “as consequências do processo do 

envelhecimento e estilo de vida adotados por essa população repercutem no cenário 

de saúde” (SOUZA et al., 2016).  

Sob esta ótica, a relevância desta pesquisa está no fato de compreender que 

a reestruturação necessária à assistência de saúde ao idoso exige um olhar 

diferenciado, embasado em estudos atuais e ações experimentais concretas.  

Desta forma, o estado nutricional possui destaque importante na qualidade de 

vida do idoso, pois a sua avaliação tem a finalidade de diminuir ou evitar danos à 

saúde. Porquanto, são utilizados os métodos antropométricos que oferecem 
                                                      
15Acadêmica de Enfermagem – Universidade do Contestado –UnC. E-mail: 

richeleregina26@outlook.com  
16Departamento da Educação – Universidade do Contestado – UnC. E-mail: inezia@unc.br  
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informações diretas, sendo considerados de fácil execução e baixo custo. Dentre os 

métodos mais utilizados para rastreamento do estado nutricional destacam-se o 

Índice de Massa Corporal (IMC) pelo fato de revelar informações simples das 

alterações físicas e classificar os indivíduos em grau de nutrição (SANTOS, 

SCHIERI 2005; PEREIRA, 2016) e a associação Relação Cintura Quadril (RCQ) 

pode dar informações adicionais quanto a natureza da obesidade, sendo largamente 

utilizada (OLIVEIRA et al., 2009; CORRÊA et al., 2017). Sendo que o IMC e RCQ 

podem ser considerados como fatores de risco para doenças cardiovasculares 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Neste cenário, o presente estudo, tem por objetivo analisar as medidas 

antropométricas, o estado nutricional e estilo de vida de um grupo de idosos de um 

município do estado de Santa Catarina. Os munícipes são em sua grande maioria 

descendentes germânicos e não há um histórico de acompanhamento do estado 

nutricional deste grupo de idosos. Desta forma, a avaliação nutricional é muito 

importante para detectar alterações precoces e se necessário, intervir de forma 

adequada, objetivando a prevenção de doenças e a promoção de uma vida 

saudável. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Universidade do 

Contestado – Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP-UnC).  

O objetivo do trabalho foi analisar as medidas antropométricas, o estado 

nutricional e o estilo de vida de um grupo de idosos de um munícipio do estado de 

Santa Catarina.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, cuja população estudada foi 

constituída por 45 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, integrantes de 

um grupo de idosos e residentes no município de Arabutã – SC. Participaram do 

estudo idosos lúcidos, que possuíam capacidade para responder ao questionário e 

condições para fazer avaliação antropométrica e que aceitaram participar da 

pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

excluídos da pesquisa idosos com problemas posturais e dificuldade em manter-se 

em pé. 
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O estudo foi efetuado em três etapas, inicialmente, nos meses de novembro a 

dezembro de 2018, foi realizado convite, explanado aos idosos todos os 

procedimentos, riscos, benefícios e o cadastramento dos que se dispuseram a 

participar. 

A segunda etapa, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 foi constituída 

pela aplicação de um questionário, composto por perguntas sobre as características 

sociodemográficas, os hábitos alimentares e o estilo de vida dos idosos. O 

questionário foi aplicado de forma individual e foi prestado auxílio aos entrevistados.  

A terceira etapa ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2019 onde houve 

as coletas das medidas antropométricas: altura, peso, circunferência da cintura (CC) 

e circunferência do quadril (CQ), efetuadas no encontro do grupo de idosos, em 

ambiente fechado e de forma individual a fim de evitar constrangimentos. 

Para levantamento de dados foram utilizadas variáveis dependentes e 

independentes: 

 Variáveis dependentes 

a) Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência da cintura (CC) e 

circunferência do quadril (CQ). 

b) IMC – Índice de Massa Corpórea: calculado com base nos dados de 

peso e altura obtidos, com o objetivo de avaliar o estado nutricional da 

população estudada.  

 Variáveis independentes 

a) Características sociodemográficas: sexo, faixa etária, escolaridade, 

moradia; 

b) Características comportamentais e saúde: estilo de vida, ingestão de 

bebida alcoólica e tabagismo; 

c) Características dietéticas: relativas ao número de refeições, ingestão de 

alimentos e autonomia na alimentação. 

 

A avaliação do estado nutricional foi realizada calculando-se o Índice de 

Massa Corporal (IMC) por meio da divisão de peso em quilogramas (kg) e a estatura 

em metros elevado ao quadrado (m²). Foram utilizados os pontos de corte 

recomendados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), considerando baixo peso 
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idosos que apresentavam valores <22 kg/m², com peso normal apresentando 

valores entre ≥ 22 e ≤ 27 kg/m² e sobrepeso valores acima de >27 kg/m². 

Para a avaliação da massa corporal foi orientado que utilizassem roupas 

leves e solicitado que ficassem com os pés descalços, posicionando-os sobre a 

balança e distribuindo o peso corporal igualmente. Empregou-se balança digital 

portátil, com capacidade de até 180 kg da marca Lumina. 

Ademais para a avaliação da estatura, foi orientado a manter posição 

ortostática, pés unidos, tirar os calçados e manter olhos alinhados horizontalmente, 

sendo utilizada fita métrica inextensível fixada na parede.  

Para a avaliação de Relação Cintura Quadril (RCQ) que é obtida pela 

equação circunferência da cintura/circunferência do quadril, foi utilizado o ponto de 

corte para homens: adequado ≤0,95e inadequado > 0,95 e para mulheres: adequado 

≤0,80 e inadequado >0,80 segundo pontos propostos por Pereira, Schieri e Marins 

(1999). 

Para medir a circunferência abdominal foi utilizada fita métrica inextensível 

colocada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca e a circunferência do 

quadril foi mensurada com a fita métrica ao redor do quadril na área de maior 

protuberância. Em todos os procedimentos manteve-se o cuidado para não 

machucá-los. 

O estudo seguiu as normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNC- Mafra sob 

parecer n° 2.987.911. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa com aplicação de questionários 

para os idosos, sendo 10 homens e 35 mulheres, obtiveram-se as informações 

sociodemográficas, estilo de vida, hábitos alimentares e as características 

antropométricas (IMC e RCQ) da população estudada.  

De acordo com as informações sociodemográficas dos 45 idosos 

entrevistados houve predominância do sexo feminino com 77,78% considerando que 

este gênero se destaca em diversos estudos sobre envelhecimento. Isto decorre, 

devido ao sexo feminino estar menos exposto a fatores de risco no ambiente de 
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trabalho e ter mais atitudes em relação a busca pelo cuidado e serviços de saúde 

(TORRES et al., 2009). 

Com relação à faixa etária houve predomínio de 42,22% de idosos entre 60 a 

69 anos e 42,22% entre 70 a 79 anos, sendo que 100% deles possuem filhos. 

Dentre os participantes da pesquisa houve prevalência de 66,77% de idosos que 

possuem de 1 a 4 anos de escolaridade. Este resultado demonstra as instáveis 

condições educacionais e culturais no período do início do século XX. Ferreira et al. 

(2012) descreve que as dificuldades de acesso à educação eram bem maiores há 

décadas atrás quando comparadas com a atualidade. O grau de escolaridade 

influencia nas escolhas, normas e hábitos alimentares (SILVA; BARRATO, 2010). 

Em relação ao estado civil, houve predominância de 53,33% de idosos 

casados, sendo que 62,22% residem com uma pessoa. Houve um percentual 

significativo de 40% viúvos e mesmo não representado a maioria, foi relevante o 

número de idosos que vivem sozinhos, constituindo 28,89% dos entrevistados. 

Como o ato de alimentar-se é considerado uma atividade social para a maior 

parte dos indivíduos, as pessoas que vivem solitárias e alimentam-se sozinhas 

podem sofrer alterações no apetite e a diminuição na ingesta de alimentos de 

qualidade nutricional, visto que, muitas vezes alimentam-se de lanches ou comidas 

rápidas. Fatores psicossociais como a perda do cônjuge e isolamento social e/ou 

vida solitária podem levar a alterações qualitativas e quantitativas em relação a 

ingestão alimentar e estado nutricional (MONTEIRO, 2009). De acordo com Ledwike 

JH et al. (2003) apud Pereira et al. (2016) o fato de morar sozinho também pode 

influenciar nos valores elevados de IMC, no sentido de que estes idosos tenderiam a 

consumir alimentos de baixa qualidade nutricional, induzindo ao sobrepeso. Na 

sequência, a tabela 1 apresenta os padrões alimentares da população estudada. 
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Tabela 1 – Padrões alimentares da população estudada 

Fonte: Autor (2019). 

 

Os dados da tabela 1 indicam que 91,43% das mulheres sempre preparam a 

própria refeição e 80% dos homens possuem a refeição preparada por um familiar. 

Quanto ao número de refeições realizadas 91,43% das mulheres e 60% dos homens 

realizam 4 refeições ou mais durante o dia, sendo que 5,71% das mulheres e 10% 

dos homens fazem 3 refeições ao dia e 2,86% das mulheres e 30% dos homens 

fazem 2 refeições ao dia. Verifica-se que, em se tratando de famílias tradicionais, 

seguem em média 3 a 4 refeições ao dia, tendo, geralmente a mulher como 

responsável pelo preparo das refeições e escolha do cardápio alimentar. Segundo o 

Variável 
Homens 

Número 
% 

Mulheres 

Número 
% 

Preparo das refeições 

Sempre prepara 1 10,00 32 91,43 

Um familiar prepara 8 80,00 0 0,00 

As vezes prepara 1 10,00 1 2,86 

Almoça em Restaurante 0 0,00 2 5,71 

Quantidade de refeições ao dia 

2 Refeições 3 30,00 1 2,86 

3 Refeições 1 10,00 2 5,71 

4 ou mais refeições 6 60,00 32 91,43 

Referente ao consumo de frutas e verduras 

Não costumo consumir 0 0,00 1 2,86 

1 a 2 vezes na semana 0 0,00 0 0,00 

3 a 4 vezes na semana 4 40,00 0 0,00 

Diariamente 6 60,00 34 97,14 

Referente ao consumo de carnes, ovos, leites e derivados 

Não costumo consumir 0 0,00 1 2,86 

1 a 2 vezes na semana 1 10,00 1 2,86 

3 a 4 vezes na semana 2 20,00 3 8,57 

Diariamente 7 70,00 30 85,71 

Referente ao consumo de pães e massas  

Não costumo consumir 3 30,00 1 2,86 

1 a 2 vezes na semana 1 10,00 1 2,86 

3 a 4 vezes na semana 1 10,00 2 5,71 

Diariamente 5 50,00 31 88,57 

Referente ao consumo de guloseimas 

Não costumo consumir 2 20,00 0 0,00 

1 a 2 vezes na semana 7 70,00 10 28,57 

3 a 4 vezes na semana 0 0,00 18 51,43 

Diariamente 1 10,00 7 20,00 

Frequência da utilização de óleo ou banha no preparo das refeições 

Não costumo consumir 1 10,00 3 8,57 

1 a 2 vezes na semana 1 10,00 1 2,86 

3 a 4 vezes na semana 2 20,00 10 28,57 

Diariamente 6 60,00 21 60,00 



 

68 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

Ministério da Saúde (MS) o idoso deve realizar três refeições ao dia e dois lanches 

saudáveis para o fracionamento adequado e diminuição do volume das refeições 

(BRASIL, 2010). Ainda o MS diz que o responsável pelo preparo da refeição deve 

dar preferência a alimentos com menos teor de gordura e de origem integral, variar 

nos alimentos que fazem parte do cardápio diário, valorizando o consumo de frutas e 

verduras (BRASIL, 2010).  

No que diz respeito ao consumo de frutas e verduras 97,14% das mulheres e 

60% dos homens as consomem diariamente, destacando que 40% dos homens 

comem frutas e verduras 3 a 4 vezes por semana. As frutas e verduras são ricas em 

fibras, vitaminas e minerais e devem estar presentes diariamente nas refeições, pois 

estão associados a redução de riscos de doenças crônicas (SECAFIM et al., 2016). 

O autor analisa, ainda, que é mais frequente um maior consumo de frutas pelo 

gênero feminino, resultado compatível nesta pesquisa.  

Em relação a ingesta de carnes, ovos, leite e derivados 85,71% das mulheres 

e 70% dos homens os consomem diariamente. Fato que pode ser devido a maioria 

dos idosos terem fácil acesso aos alimentos de origem animal, uma vez que a região 

é grande produtora de bovinos e aves. Carnes, ovos, leites e derivados possuem 

proteínas de aminoácidos essenciais, oferecendo proporções de alto valor biológico 

(PASSANHA et al., 2011). Além disso, consumir leites e derivados proporcionam 

ofertas de cálcio, sendo importante prover a continua manutenção (BRASIL, 2014). 

Com relação à pães e massas 88,57% das mulheres e 50% dos homens os 

consomem diariamente. Um percentual de 51,43% de mulheres afirmam consumir 

guloseimas de 3 a 4 vezes por semana e 20% as consomem diariamente, sendo que 

70% dos homens consomem guloseimas de uma a duas vezes na semana. Pães, 

massas e guloseimas, fazem parte dos alimentos considerados como carboidratos 

que são fundamentais para dispor energia, entretanto, é necessário consumo 

moderado. Salienta-se, a “cuca” como doce típico da região, consumida, 

expressivamente, por grande parte da população. Dietas ricas em carboidratos 

principalmente os refinados aumentam a ocorrência de sobrepeso e agravam a 

saúde (BORTOLI et al., 2011). 

Em relação ao consumo de banha ou óleo no preparo das refeições, 60,00% 

dos homens e 60,00% das mulheres os utilizam diariamente. A utilização frequente 

de gorduras saturadas e insaturadas utilizadas para cozinhar, refogar, fritar e 
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temperar saladas, sem o controle adequado são considerados os principais vilões da 

alimentação, tornando-se prejudiciais à saúde. O consumo elevado dos alimentos 

com gorduras participa na etiologia de hipertensão, diabetes, obesidade e 

dislipidemias (CASTRO et al., 2004). 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos sobre estilo de vida da população 

estudada.  

 

Tabela 2 – Estilo de vida da população estudada 

Variável 
Homens 

Número 
% 

Mulheres 

Número 
% 

Frequência do consumo alcoólico 

Nunca 1 10,00 19 54,29 

1 a 2 vezes por semana 3 30,00 12 34,29 

3 a 4 vezes por semana 1 10,00 3 8,57 

4 a 5 vezes por semana 5 50,00 1 2,86 

Tabagismo 

Nunca fumou 2 20,00 32 91,43 

Tabagista 1 10,00 0 0,00 

Ex-tabagista 7 70,00 3 8,57 

Praticante de exercício físico 

Sim 4 40,00 17 48,57 

Não 6 60,00 18 51,43 

Frequência de exercício físico 

1 a 2 vezes por semana 3 75 6 35,29 

2 a 3 vezes por semana 1 25 7 41,18 

3 a 4 vezes por semana 0 0 4 23,53 

Algum médico disse que o senhor possui doença crônica 

Sim 7 70,00 29 82,86 

Não 3 30,00 6 17,14 

Doenças Crônicas 

Hipertensão 4 57,14 23 79,31 

Diabetes 1 14,29 3 10,34 

Colesterol Alto 2 28,57 3 10,34 

Fonte: Autor (2019). 

 

De acordo com a tabela 2 a frequência do consumo alcoólico é representado 

por 54,29% das mulheres que relataram nunca consumirem álcool, em contrapartida 

34,29% das mulheres bebem de 1 a 2 vezes por semana. Com relação aos homens 

50% consomem bebida alcoólica diariamente. No quesito tabagismo 93,43% das 

mulheres entrevistadas relataram nunca ter fumado, entretanto, observou-se um 
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percentual considerável de ex-fumantes entre os homens constituindo 70%. A 

adesão aos programas de prevenção que passam na TV, jornais, rádio e serviços de 

saúde pode influenciar na diminuição da frequência do consumo de bebida alcoólica 

e hábito de tabagismo. Os Idosos possuem alta predominância no uso dos serviços 

de saúde, portanto, recebem mais informações e orientações em relação aos 

prejuízos que a bebida e o cigarro causam na saúde e qualidade de vida 

(LEVORATO et al., 2014).   

Os dados da pesquisa apontam que 51,43% das mulheres e 60% dos 

homens não possuem hábito de realizar exercícios físicos, sendo que praticar 

atividade física regularmente auxilia no desenvolvimento de hábitos saudáveis. 

Idosos que não praticam atividade física comparados aos que estão ativos, possuem 

o dobro de risco de doenças cardiovasculares, além disso, a atividade física regular 

diminui a velocidade do declínio destas doenças (BERNARDO et al., 2013). No 

entanto, nesta pesquisa aqueles que praticam exercícios, representam 48,57% das 

mulheres e 40% dos homens. Das mulheres 41,18% praticam exercícios com uma 

frequência semanal de 2 a 3 vezes e 75% dos homens com a frequência de 1 a 2 

vezes. Praticar exercícios físicos diários, principalmente os aeróbios, exercícios de 

peso e resistência em intensidade moderada estará garantindo a independência da 

vida do idoso (VELASCO, 2006). O Ministério da Saúde ressalta que os idosos 

devem realizar ao menos 30 minutos de exercícios físicos todos os dias da semana 

(BRASIL, 2010). 

Em relação aos problemas de saúde 82,86% das mulheres e 50% dos 

homens já ouviram de um médico que possuem alguma doença crônica. Destaca-se 

a predominância de 79,31% das mulheres e 57,14% dos homens que apresentaram 

hipertensão arterial. O envelhecimento populacional é acompanhado pelo aumento 

prevalente de doenças crônicas (MIRANDA, 2016). As alterações próprias do 

envelhecimento tornam os indivíduos mais suscetíveis ao desenvolvimento de 

hipertensão arterial, sendo que esta é uma das doenças crônicas de maior 

prevalência, acometendo em torno de 50% esta população e, ainda é considerada 

um dos principais fatores de risco para as demais doenças crônicas (FRANCISCO, 

2018). 

A partir das medidas antropométricas obteve-se o Índice de Massa Corporal 

(IMC), conforme apresentadas na figura 1. Dentre os métodos para avaliação 
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destaca-se o IMC - indicador antropométrico mais utilizado para avaliar o risco 

nutricional do idoso, por ser uma medida facilmente aplicável e possuir relação com 

a adiposidade, independente do envelhecimento (SANTOS; SICHIERI, 2005). 

 

Figura 1 – IMC para homens e mulheres 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

De acordo com a figura 1, a distribuição do IMC por gênero para homens 

idosos foi de 40% para baixo peso, de 50,0% para eutrofia e de 10% para 

sobrepeso. Isso pode justificar-se devido a baixa ingestão de guloseimas num 

percentual de 20% de homens que nunca consomem e 30% que consomem 1 a 2 

vezes na semana, sendo 40% praticantes de exercício físicos, além disso, 30% 

fazem 2 refeições ao dia, o que não é recomendado. Destaca-se que o baixo peso 

foi prevalente no gênero masculino compatível ao estudo de (PEREIRA et al., 2016). 

Com relação às mulheres a distribuição do IMC foi de 8,57% baixo peso, 42,86% 

para eutrofia e 48,57% para sobrepeso. O fator sobrepeso esteve presente em 

ambos os sexos sendo mais significativo no gênero feminino, compatível ao estudo 

realizado por Pereira et al. (2016) que objetivou diagnosticar o estado nutricional da 

população idosa brasileira. Pode-se verificar vide tabela 1, que 28,57% das 

mulheres entrevistadas consomem guloseimas de 2 a 3 vezes na semana, 51,43% 3 

a 4 vezes na semana e 20% comem doces diariamente. Este fato evidencia o 

percentual elevado de sobrepeso no gênero feminino juntamente com os dados da 

mesma tabela que apontam que 88,57% consomem pães e massas diariamente e 
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5,71% os consomem 3 a 4 vezes na semana, além disso, 51,43% das mulheres 

idosas não praticam exercícios físicos. 

Com relação ao consumo de gorduras e óleos no preparo das refeições 

destaca-se que 60% das mulheres os consomem diariamente e 28,57% os 

consomem 3 a 4 vezes na semana. Uma das causas envolvidas é o aumento na 

ingestão de gordura e açúcar, com a diminuição de fibras e carboidratos complexos 

nas últimas décadas (BORTOLI, 2011). 

Nesta pesquisa, optou-se em não comparar IMC entre os sexos, devido ao 

baixo número de homens idosos pertencentes ao grupo entrevistado. Porém, entre 

os 10 indivíduos observa-se que os resultados de IMC estão entre baixo peso e 

eutróficos. As mulheres por sua vez, apresentaram IMC predominante entre 

eutrófico e sobrepeso.  

Com relação à eutrofia, há uma correspondência de 42,86% no gênero 

feminino. Estes dados podem ser correlacionados pela indicação da tabela 1, na 

qual, 97,14% das mulheres consomem frutas e verduras diariamente, e 48,57% 

praticam exercícios físicos, sendo 41,18% que praticam de 2 a 3 vezes na semana. 

Um percentual de 91,43% das mulheres entrevistadas nunca fumou, sendo que 

54,29% nunca bebem e 34,29% bebem 1 a 2 vezes na semana. Há um tempo vem 

ocorrendo modificações nos padrões de problemas nutricionais na população em 

geral, com diminuição da prevalência de baixo peso e aumento de sobrepeso, 

inclusive em idosos (SASS, 2015).  

Além do IMC é recomendada a Relação Cintura e Quadril (RCQ) para avaliar 

a deposição da gordura abdominal (WHO, 1999 apud CASTRO, 2004). A RCQ é 

uma medida que estima gordura abdominal e se relaciona à quantidade de tecido 

adiposo visceral (EGGGER, 1992 apud CASTRO, 2004). A RCQ para homens e 

mulheres está representada na figura 2. 
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Figura 2 – RCQ para homens e mulheres 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Analisando Relação Cintura Quadril (RCQ) dos homens idosos verificou-se 

que 20% estão dentro do padrão adequado e 80% estão inadequados e com relação 

as mulheres idosas observou-se que 17,14% estão adequadas, e 82,86% 

inadequadas, ou seja, os inadequados estão propensos a riscos de doenças 

cardiovasculares, visto que as altas prevalências de RCQ em padrão inadequado 

estão correlacionadas com uma série de doenças como hipertensão arterial, 

diabetes e concentração sérica de lipídeos, entre outras (ROCHA et al., 2013). 

Evidenciou-se também que a associação entre os gêneros e RCQ estão 

correlacionadas ao envelhecimento e leva a redistribuição do tecido adiposo e 

internalização da gordura abdominal (CORRÊA, 2017). O acúmulo de tecido 

adiposo, especialmente na região abdominal, predispõe o indivíduo a uma série de 

fatores de risco por se associar com grande frequência a desfechos que favorecem 

a ocorrência de doenças (CORRÊA, 2017).  

No caso desta pesquisa, foi analisado que mesmo tendo um grande 

percentual de idosos apresentado IMC eutrófico, a RCQ apresenta-se com padrão 

inadequado, uma vez que a RCQ demonstra que pelo IMC o peso não tem 

proporcionalidade sobre a gordura abdominal. ARCQ pode representar um melhor 

parâmetro de massa gorda que o IMC em idosos e parece refletir melhor o prejuízo 

da saúde com o aumento de gordura dessa população (CABRERA et al., 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apontam aspectos sobre as medidas antropométricas, estado 

nutricional e estilo de vida em idosos. Entre os 45 idosos avaliados, houve 

predominância do sexo feminino, idosos casados e com baixa escolaridade. A 

maioria dos idosos realizam 4 refeições e consomem quantidades adequadas de 

frutas, verduras, carnes, ovos e leite, em compensação há o consumo aumentado 

de carboidratos e gorduras, que fato que vem aumentar a ocorrência de sobrepeso. 

Apresentou-se um consumo de álcool e tabagismo moderado e a maioria dos idosos 

não praticam exercícios físicos, fator que contribui para aumento de doenças e 

complicações.  

Para o Índice de Massa Corporal (IMC) o sobrepeso foi prevalente entre as 

mulheres e a eutrofia predominou entre os homens. Entre os idosos avaliados a 

prevalência de Relação Cintura Quadril (RCQ) inadequada foi alta tanto, no gênero 

feminino quanto no masculino, visto que, mesmo a eutrofia sendo prevalente, a 

relação Cintura Quadril (RCQ) estava inadequada, demonstrando frequência de 

aumento da adiposidade central e o sobrepeso dessa população. 

A qualidade do envelhecimento é resultado do estilo de vida e hábitos 

alimentares, sendo fator responsável que reflete a saúde dessa população. Por 

tanto, torna-se imprescindível analisar o estilo de vida da população idosa, pois a 

associação entre os hábitos saudáveis e controle de peso são indicados para 

prevenção e contenção das doenças. 
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INTRODUÇÃO 

 

Patógenos transmitidos por animais sinantrópicos são mundialmente 

importantes devido possuírem ampla distribuição geográfica e impacto na saúde 

humana e animal (JANSEN, 2002). 

Na América do Sul, destacam-se mais de 95 espécies reconhecidas de 

gambás, dentre elas: Didelphis Aurita, D. Marsupiais e D. Albiventris (CUBAS et al., 

2007; GARDNER, 2007). O Estado de Santa Catarina está inserido no bioma Mata 

Atlântica, o qual possui menos de 8% de sua extensão original (PINTO et al., 2006). 

Uma das consequências desta extrema redução de habitats e mudanças ambientais 

é o grande contato entre animais silvestres, domésticos e homem, facilitando a 

disseminação de agentes bacterianos e parasitários (AMBRÓZIO et al., 2013).  

Os gambás, como são popularmente conhecidos, são considerados 

mamíferos neotropicais sinantrópicos da Mata Atlântica, são onívoros, nômades, de 

hábitos solitários e essencialmente terrestres (MALTA; LUPPI, 2006). Podem escalar 

obstáculos com grande facilidade e percorrer longas distâncias, devido a isto seu 

território torna-se de difícil definição, pois percorrem e permanecem em uma 

determinada área por períodos relativamente curtos, ainda representam vasta 

importância aos nichos ecológicos em que habitam, recebendo ampla notoriedade 

                                                      
17Graduando/Bolsista FAP-UnC. Departamento de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado 

-UnC, Campus Canoinhas, Santa Catarina, Brasil. E-mail: lipe-kuhl@hotmail.com 
18Graduando/Bolsista PIBIC/CNPq. Departamento de Medicina Veterinária, Universidade do 

Contestado -UnC, Campus Canoinhas, Santa Catarina, Brasil. E-mail: julianobiolchi@outlook.com 
19Graduando-UnC. Departamento de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado –UnC, 

Campus Canoinhas, Santa Catarina, Brasil. E-mail: djalmogervasio@hotmail.com 
20Auxiliar de laboratório- UnC. Departamento de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado –

UnC, Campus Canoinhas, Santa Catarina, Brasil. E-mail: neide2016beije@gmail.com 
21Doutoranda em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, Brasil. Docente na 

Universidade do Contestado. Departamento de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado -
UnC Santa Catarina, Brasil. E-mail: giane@unc.br 

mailto:lipe-kuhl@hotmail.com
mailto:djalmogervasio@hotmail.com
mailto:neide2016beije@gmail.com
mailto:giane@unc.br


 

78 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

na cadeia alimentar, haja vista que sua alimentação generalista predispõe a infecção 

por distintos gêneros de protozoários, helmintos e bactérias (ANTUNES, 2005; 

CÁCERES 2002). Grande parte da superfície entérica nestes animais são 

colonizadas por microrganismos, dentre eles, vírus, fungos, protozoários e bactérias, 

as quais, em sua maioria são comensais simbióticas (TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ et 

al., 2011), entretanto é indiscutível a prejudicialidade desses patógenos à seres 

humanos e demais espécies, estando estes vinculados a dificuldade sobre o 

controle de microrganismos patogênicos dos animais de vida livre (RIBEIRO et al., 

2015).  

No decorrer dos tempos, o aparecimento de resistência a antimicrobianos 

tornou-se um dos grandes problemas da saúde pública mundial, afetando 

drasticamente a comunidade médica e veterinária por meio da utilização 

desenfreada de antibióticos (SANTOS, 2004). Por estar intimamente relacionada a 

morfologia e a composição da célula bacteriana e possuírem um código genético 

extremamente dinâmico, alguns fatores de resistência merecem maiores estudos 

devido a mutação espontânea e recombinação de genes constantes, aumentando 

desta forma sua variabilidade genética e sua existência nos meios em que habitam a 

julgar da possibilidade de transferência da microbiota animal para humana (MOTA et 

al., 2005; QUINN et al., 2005). 

Problemas vinculados à resistência microbiana em animais de vida livre são 

importantes para conhecimento na disseminação de doenças com potencial 

zoonótico, por contribuírem para a manutenção de genes de resistência no ambiente 

(AZAMBUJA et al., 2011). O impacto na saúde pública é altamente grande, 

compreendendo que a descoberta e síntese de novas drogas demandam tempo e 

alto investimento, torna-se imprescindível a implementação de novas estratégias 

(KOHL et al., 2016).  

Considerando a falta de pesquisas sobre a ocorrência de bactérias de 

importância em saúde pública particularmente no Brasil e os conhecimentos 

relacionados a suscetibilidade antimicrobiana em animais silvestres, é de suma 

importância a busca de efetivos índices para o controle epidemiológico e vigilância 

sanitária. Para tal, o presente estudo tem como objetivo avaliar a suscetibilidade e 

resistência antimicrobiana da microbiota entérica isolada de D. albiventris, no 

Planalto Norte Catarinense, município de Canoinhas, Santa Catarina.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a suscetibilidade antimicrobiana da microbiota entérica isolada de 

gambás no município de Canoinhas, Santa Catarina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Isolar bactérias da microbiota entérica de gambás; 

- Determinar a suscetibilidade antimicrobiana das cepas; 

- Identificar cepas com múltipla resistência antimicrobiana. 

 

METODOLOGIA  

 

O município de Canoinhas (latitude 26° 10' 40'' S; longitude 50° 23' 25'' W), 

localizado ao norte do estado de Santa Catarina, abrange uma área de 1.148,036 

km, correspondente a 10,4% da extensão territorial do Planalto Norte Catarinense. 

Município situado nas proximidades de uma importante Unidade de Conservação, a 

Floresta Nacional de Três Barras (Flona), a qual está localizada fora dos limites 

hidrográficos do Rio Canoinhas, importante bacia que recebe destaque na 

preservação da biodiversidade da região, a qual conta recentemente com alto grau 

de antropização, uma vez que Unidades de Conservação na área da bacia são 

ausentes. A explicação para esta ocorrência, pode ser a crescente interferência 

humana sobre a natureza, a ocasionante de significativas modificações nos mais 

variados níveis de habitats, a julgar que na história do município muito se explorou 

as florestas ricas em variedade vegetais e animais (TOMPOROSKY; MARCHESAN 

2016). A intensa fragmentação e simplificação dos ecossistemas atuais provocam 

demasiadas alterações nas comunidades bióticas, levando a transtornos na 

sobrevivência de espécimes silvestres, principalmente no que diz respeito à busca 

por alimento (Plano de manejo da Floresta Nacional de Três Barras, 2016). 

Entre os meses de outubro de 2018 e abril de 2019 foram coletadas amostras 

de fezes de 44 gambás da espécie Didelphis albiventris por meio de captura (33/44) 
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e recolhimento de animais em óbito (11/44). Em áreas rurais e urbanas no Município 

de Canoinhas, Santa Catarina, representadas na tabela 1. Os animais foram 

capturados, utilizando armadilhas do tipo Tomahawk (70x35x40cm), com 

autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob 

parecer n° 64418-1 e por métodos aprovados no Comitê de Ética em 

experimentação animal da Universidade do Contestado-UnC sob parecer nº 06/18. 

Os gambás amostrados foram identificados por meio de marcação auricular por 

perfuração circular (CÁCERES et al. 2012) e encaminhados pós-coletas para soltura 

pela Policia Militar Ambiental.  

 

Tabela 1 – Perfil dos animais utilizados de acordo com a área e coleta da amostra. 

ÁREA 
NECROPSIA CAPTURA 

Macho Fêmea Macho Fêmea 

Urbana 
18,2% 

(n=8/44) 
6,8% 

(n=3/44) 
6,8% 

(n=3/44) 
27,3% 

(n=12/44) 

Rural - - 
13,6% 

(n=6/44) 
27,3% 

(n=12/44) 

Total 25% (n=11/44) 75% (n=33/44) 

 

Para os animais capturados, foi necessária contenção física com utilização de 

luvas de raspas e de equipamentos de proteção individual (EPI). Para contenção 

química utilizou-se associação de cloridrato de Cetamina (30mg/kg) e cloridrato de 

Xilazina (2mg/kg) por via intramuscular (MALTA; LUPPI, 2006). As amostras foram 

coletadas com auxílio de suabes estéreis inseridos via cloacal.  

As amostras foram encaminhadas ao laboratório de Microbiologia da 

Universidade do Contestado (UnC), campus Canoinhas-SC, onde foram inoculadas 

em ágar sangue de carneiro desfibrinado 5%, e ágar MacConkey e incubadas a 

37ºC por 24 a 48 horas. Após crescimento bacteriano, realizou-se a identificação por 

meio da observação e análise das características culturais, morfológicas, tintoriais e 

bioquímicas, conforme Anvisa (2013). 

O Teste de suscetibilidade antimicrobiana (TSA) foi realizado pelo método de 

Kirby-Bauer, utilizando inóculo bacteriano em solução salina (0,85% NaCl) até se 

obter concentração correspondente a turbidez de 0,5 referente a escala de Mc 

Farland. O inóculo foi semeado com auxílio de suabe estéril por toda a superfície da 

placa de ágar Müeller-Hinton (CLSI, 2003). 



 

81 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

Os antibióticos testados foram Ampicilina (10μg), Amoxicilina (10μg), 

Amoxicilina com ácido Clavulânico (30μg), Azitromicina (15μg), Cefepima (30μg), 

Cefalexina (30μg), Cefalotina (30μg), Cefovecina (10μg), Ceftriaxona (30μg), 

Ciprofloxacina (5μg), Enrofloxacina (5μg), Levofloxacina (5μg), Norfloxacina (10μg) e 

Sulfazotrim (25μg). As placas foram incubadas em estufa a 37°C por 24 horas e em 

seguida, com o auxílio de régua milimétrica, realizou-se a medida do diâmetro do 

halo de inibição para cada disco de antibiótico testado, os resultados foram 

comparados com valores padrões, classificando as cepas bacterianas em: sensíveis 

(S), intermediárias (I) e resistentes (R) aos fármacos utilizados. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise do índice de múltipla resistência antimicrobiana (MRA), o número 

de antibióticos pelos quais a bactéria demonstrou resistência foi dividido pelo 

número total de antibióticos testados, considerando resultados de MRA>0,2 como 

multirresistente (KRUMPERMAN, 1983). 

A associação entre fatores como sexo, área de captura e cepas Gram 

positivas e negativas em relação à multirresistência, foi investigada pelo teste exato 

de Fisher, utilizando-se o nível de significância 5%, considerando resultados 

significativos quando p ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram isoladas 82 cepas bacterianas Gram negativas e positivas, obtendo o 

percentual de frequência absoluta em 53,66% (n=44/82) e 46,34% (38/82), 

respectivamente. Os isolados bacterianos mais frequentes entre as Gram negativas 

foram: Escherichia coli; Citrobacter sp.; Proteus mirabilis; Serratia sp.; Klebisiella sp.; 

Proteus vulgaris; Citrobacter freundii; Enterobacter cloacae; Klebsiella oxytoca; 

Klebsiella pneumoniae e Yersinia sp. e entre os isolados Gram positivos: 

Staphylococcus sp. e Bacilos (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Distribuição em frequência absoluta e percentual de cepas bacterianas isoladas de 
amostras de fezes de Didelphis albiventris. 

Microrganismo Frequência Absoluta Percentual 

GRAM POSITIVAS   

Bacilos Gram positivos 8 9,76% 

Staphylococcus sp. 30 36,60% 

GRAM NEGATIVAS   

Citrobacter freudii 1 1,22% 

Citrobacter sp. 3 3,66% 

Enterobacter cloacae 1 1,22% 

Escherichia coli 26 31,70% 

Klebsiella sp. 2 2,44% 

Klebsiella oxytoca 1 1,22% 

Klebsiella pneumoniae 1 1,22% 

Proteus mirabillis 3 3,66% 

Proteus vulgaris 2 2,44% 

Serratia sp. 3 3,66% 

Yersinia sp. 1 1,22% 

TOTAL 82 100% 

 

Nos resultados do TSA, constatou-se que os antimicrobianos com maior 

percentual de resistência foram: cefalotina, ampicilina e cefalexina (80,49%, 74,40% 

e 70,73%) respectivamente. O percentual de resistência para o grupo das Gram 

negativas foi de 86,36% (n=38/44) e para Gram positivas de 73,68% (n=28/38) 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Percentuais de resistência aos agentes microbianos de bactérias Gram negativas, Gram 
positivas e totais. 

Antibióticos Resistência GRAM - Resistência GRAM + Resistência total cepas 

Ampicilina 77,30% (n=34/44) 71,00% (n=27/38) 74,40% (n=61/82) 
Amoxicilina 86,40% (n=38/44) 44,70% (n=17/38) 67,07% (n=55/82) 
Amoxicilina com 
ácido clavulânico 

68,20% (n=30/44) 31,60% (n=12/38) 51,22% (n=42/82) 

Azitromicina 40,91% (n=18/44) 36,84% (n=14/38) 39,02% (n=32/82) 
Cefalexina 75% (n=33/44) 65,79% (n=25/38) 70,73% (n=58/82) 
Cefalotina 86,36% (n=38/44) 73,68% (n=28/38) 80,49% (n=66/82) 
Cefepima 22,73% (n=10/44) 60,53% (n=23/38) 40,24% (n=33/82) 
Cefovecina 38,64% (n=17/44) 63,16% (n=24/38) 50% (n=41/82) 
Ceftriaxona 29,54% (n=13/44) 55,26% (n=21/38) 41,46% (n=34/82) 
Ciprofloxacina 13,64% (n=6/44) 10,53% (n=4/38) 12,19% (n=10/82) 
Enrofloxacina 25% (n=11/44) 28,95% (n=11/38) 26,83% (n=22/82) 
Levofloxacina 11,36% (n=5/44) 18,42% (n=7/38) 14,63% (n=12/82) 
Norfloxacina 22,73% (n=10/44) 21,05% (n=8/38) 21,95% (n=18/82) 
Sulfazotrim 56,82% (n=25/44) 47,37% (n=18/38) 52,44% (n=43/82) 
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Considerando o índice de Múltipla resistência antimicrobiana (MRA) > 0,2, 

constatou-se que 69/82 (81,14%) de todas as cepas isoladas situam-se nos padrões 

de multirresistência (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Percentual de múltipla resistência de cepas Gram positivas, Gram negativas e total. 

 
 

Embora a frequência de múltipla resistência tenha sido superior em área 

urbana (57,32%) em relação a rural (26,83%), os fatores de múltipla resistência 

comparados a área, bem como resistência e sensibilidade em relação ao sexo, não 

influenciaram significativamente. Contudo, bactérias Gram negativas demonstraram 

maior nível de resistência entre as classes de antimicrobianos quando comparadas 

as Gram positivas (P=0,03) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Índice de Múltipla resistência e teste de suscetibilidade antimicrobiana em relação a área, 
classificação e sexo. 

MRA Cepas totais 

 MRA SMRA Valor P 

Rural 22 (26,83%) 4 (4,88%) 
0,99 

Urbano 47 (57,32%) 9 (10,97%) 

Gram negativa 41 (50%) 3 (3,66%) 
0,03 

Gram positiva 28 (34,15%) 10 (12,19%) 

Fêmea 
Macho 

37 (45,12%) 
32 (39,02%) 

8 (9,76%) 
5 (6,10%) 

0,83 

Nota: MRA: Múltipla Resistência Antimicrobiana; SMRA: Sem Múltipla Resistência Antimicrobiana; 
Legenda: Significativo se P ≤ 0,05. 
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Entre as bactérias Gram positivas isoladas com maior frequência destaca-se 

o Staphylococcus sp. Bannerman (2003) relata que frequentemente estas bactérias 

estão associadas a infecções e doenças em animais e humanos, como infecções de 

cateteres intravenosos, osteomielite, infecções do trato urinário, endocardites e 

demais infecções cutâneas. Ainda, Shittu et al. (2004) mencionam que linhagens 

deste gênero podem ser amplamente distribuídas na natureza e que estão entre as 

identificadas em marsupiais nos últimos anos, associadas a infecções graves como 

peritonites, choques sépticos e infecções em feridas.  

Apesar da cefalotina (Cefalosporina de primeira geração) possuir amplo 

espectro contra cocos Gram-positivos, a mesma mostrou-se altamente resistente 

para Staphylococcus spp., a qual deveria ser evitado no tratamento de seres 

humanos que apresentem eventuais afecções resultantes do contato com fezes 

destes marsupiais (VASCONCELOS et al., 2013). 

Por outrora, o patógeno Escherichia coli (Gram negativo) foi o mais 

comumente isolado entre o grupo. Apesar de encontrada no intestino de várias 

espécies animais, inclusive seres humanos, alguns sorotipos podem ser 

especialmente patogênicos, podendo causar meningite, síndrome hemolítica, 

gastrenterite e infecção no trato urinário em humanos, além de gastrenterite em 

distintas espécies animais (PHILLIPS et al., 2004).  

Van Den Bogaard (2000) relatou que E. coli também isoladas em amostras 

fecais de animais de produção como suínos e perus e também, de fazendeiros, 

mostraram-se resistentes à ciprofloxacina, divergindo entre os resultados 

encontrados nesta pesquisa a qual relata grande sensibilidade da bactéria a esta 

droga.  

Dentre as classes de antimicrobianos, as quinolonas de segunda geração 

também denominadas fluorquinolonas (ciprofloxacina, enrofloxacina, levofloxacina e 

norfloxacina) conhecidas por possuírem amplo espectro de ação e comumente 

utilizadas na medicina veterinária (SPINOSA; GORNIAK; BERNARDI, 2011), neste 

se apresentaram entre os menores percentuais de resistências totais (12,19%; 

26,83; 14,63% e 21,95%) respectivamente. Cohn et al. (2003), corroboram com 

informações de alta resistência a tratamentos no trato urinário de cães ao longo dos 

anos, contudo entre as cepas isoladas mostraram grande sensibilidade, revelando 
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que estes agentes microbianos mantiveram sua eficácia, e que as cepas advindas 

da microbiota entérica de D. albiventris são susceptíveis. 

As estratégias globais publicadas pela organização internacional de Saúde 

Animal (2016) que visa melhorar a conscientização, compreensão e o fortalecimento 

do conhecimento por meio da vigilância e pesquisa, bem como apoiar a boa 

governança e capacitação e incentivar a implementação de padrões internacionais 

reforçam a importância do controle da resistência antimicrobiana e o uso prudente 

dos fármacos. Esse é um fato que foi comprovado com os resultados obtidos neste 

trabalho, nos quais animais selvagens de contato desconhecido com 

antimicrobianos, obtiveram alto nível de multirresistência, deixando evidente a 

necessidade de maiores estudos para identificar os meios pelos quais estes 

microrganismos desenvolveram resistência em contato com o ambiente no qual 

estão inseridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre as cepas isoladas, notoriamente a presença de Staphylococcus sp. foi a 

que se manifestou em maior frequência, seguido da Escherichia coli. Em caráter 

antimicrobiano, notou-se que bactérias apresentaram maior resistência a 

antimicrobianos da classe dos betalactâmicos, sendo os menos eficazes: cefalotina, 

ampicilina e cefalexina, respectivamente. Os resultados obtidos a partir do cálculo de 

MRA constatou alto percentual de múltipla resistência das bactérias isoladas, 

evidenciando a importância da realização do teste de antibiograma para designação 

correta dos fármacos adequados para utilização na terapêutica, conscientização do 

uso adequado dos antibióticos, bem como estudos de transferência ambiental entre 

espécies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hipovitaminose D é considerada um problema de saúde emergente com 

distribuição mundial e por isso as suas consequências para a saúde pública não 

podem ser subestimadas (HOLICK, 2017). Apesar destes dados alarmantes, ainda 

são poucos os estudos que avaliam o status de vitamina D em populações de países 

de clima tropical como o Brasil. Recentemente, um estudo de meta análise revelou 

que apesar de o Brasil ser um país ensolarado, a prevalência de deficiência e 

insuficiência de vitamina D é alta em ambos os sexos e em todas as faixas etárias, 

principalmente nas regiões sul e sudeste (PEREIRA-SANTOS et al., 2018). Os 

estudos também apontam para a importância da verificação da prevalência de 

insuficiência de vitamina D em adultos, uma vez que nesta parcela da população, a 

hipovitaminose D está associada com um risco aumentado de desenvolvimento de 

doenças crônicas não ósseas (MAEDA et al., 2007; PETERLICK; CROSS, 2005). 

Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 

ocorre deficiência quando os níveis séricos de vitamina D são menores que 20 

ng/mL pois este seria o limite para o desenvolvimento de hiperparatireoidismo 

secundário. A insuficiência é definida quando os valores estão entre 21 a 29 ng/mL e 

valores entre 30-100 ng/mL são considerados suficientes (MAEDA et al., 2014).  

A forma ativa da vitamina D é um hormônio esteroide e sua principal função é 

regular a formação e reabsorção óssea e assim contribuir para a homeostase do 

cálcio e do fósforo. Evidências recentes sugerem também o envolvimento dessa 
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vitamina em outros processos celulares vitais, dentre os quais estão à diferenciação 

e proliferação celular, secreção hormonal (PTH, insulina, sistema renina-

angiotensina), influenciando assim processos fisiológicos como o controle da 

glicemia, pressão arterial e resposta imunológica (SHUCH; GARCIA; MARTINI, 

2008). 

As fontes alimentares de vitamina D são provenientes do colecalciferol 

(vitamina D3 – presente nos peixes gordurosos de água fria) e do ergocalciferol 

(vitamina D2 – de origem vegetal). Entretanto, muitas vezes essas fontes dietéticas 

são escassas e os indivíduos dependem principalmente da produção endógena de 

vitamina D, a qual se inicia na pele a partir do 7-dehidrocolesterol e depende dos 

raios ultravioleta B (UVB). Tanto a vitamina D da dieta quanto a produzida 

endogenamente são hidroxiladas por enzimas da família P450, convertendo-as em 

25-hidroxivitamina-D ou 25(OH) D, a qual se liga em proteínas plasmáticas. A 

ligação em proteínas plasmáticas torna esse metabólito estável no plasma, sendo a 

sua dosagem o teste mais adequado para se avaliar o status de vitamina D corporal, 

uma vez que se relaciona com a síntese cutânea e com a ingesta. Na prática, os 

imunoensaios automatizados são os métodos mais comumente utilizados pelos 

laboratórios clínicos na dosagem de 25(OH) D (PLUM, DELUCA, 2009). Nos rins, a 

enzima 25(OH) 1α-hidroxilase (1α-OHase), converte 25(OH) D em 1α, 25 

dihidroxivitamina D [1,25 (OH)2D] ou calcitriol, forma ativa da vitamina D que exerce 

a função biológica no organismo, através do aumento da absorção intestinal de 

cálcio e fósforo, estimulação da reabsorção óssea e da reabsorção renal de cálcio 

(SHUCH; GARCIA; MARTINI, 2008; PLUM; DELUCA, 2009). Os diferentes efeitos 

da vitamina D são mediados por vários receptores que regulam a transcrição de 

inúmeros genes (LICHTENSTEIN et al., 2013; FELDMAN et al., 2014).   

No Brasil, a dieta é geralmente pobre em alimentos fontes de vitamina D e a 

suplementação é raramente vista, de forma que a síntese epitelial é a principal fonte 

dessa vitamina. Embora não haja provas suficientes para apoiar a triagem para 

deficiência de vitamina D, algumas evidências sugerem fatores que podem aumentar 

o risco de deficiência de vitamina D (FELDMAN et al., 2014; KMIEĆ et al., 2015). 

Quanto mais uma localidade se afasta da linha do Equador, ou seja, quanto 

maior a latitude, menor é a incidência de radiação UVB que atinge a superfície. A 

incidência de luz solar também se modifica ao longo das estações do ano, sendo 
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menor nos meses de inverno (KMIEĆ et al, 2015). A quantidade de melanina na pele 

do indivíduo também é um fator importante a ser considerado, uma vez que quanto 

mais escura for a pele do indivíduo, maior será a necessidade de exposição ao sol 

para haver a síntese adequada de 25(OH) D (WEBB; KLINE; HOLICK, 1988; 

NEVES et al, 2012).  

Canoinhas está situada na região do Planalto Norte Catarinense, apresenta 

elevada latitude (26º 10' 38" S) e clima temperado, sendo considerada uma das 

cidades mais frias do país, características que colocam a população desta cidade 

em situação de risco para desenvolvimento de hipovitaminose D. Este estudo teve 

como objetivo avaliar o status de vitamina D em adultos na cidade de Canoinhas, 

Santa Catarina, através da determinação da concentração sérica de 25(OH) D e sua 

correlação com sexo, faixa etária, consumo alimentar, exposição solar, uso de filtro 

solar e fototipo de pele.  

 

METODOLOGIA 

 

Tratou-se de um estudo de corte transversal com 103 acadêmicos do curso 

de Farmácia, realizado na Cidade de Canoinhas - SC, no mês de setembro de 2014 

(final do inverno).  O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se a ferramenta 

“OpenEpi” (Estatísticas epidemiológicas de código aberto para saúde pública), 

considerando-se frequência antecipada de 40% (FELDMAN et al, 2014) e intervalo 

de confiança de 90%, resultando em uma população amostral de 103 indivíduos.  

Os critérios de inclusão nesta pesquisa foram: estudantes do curso de 

Farmácia, de ambos os sexos e de todas as faixas etárias e que não estivessem 

fazendo uso de suplementos que contenham vitamina D. Os critérios de exclusão 

foram: doença renal ou qualquer outra doença crônica. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Contestado - UnC, Canoinhas-SC, CAAE (Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética) número 30724714.4.00000.0117. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a determinação do estado nutricional, o inquérito foi realizado por meio 

do Questionário Quantitativo de Frequência do Consumo Alimentar (QQFCA). Foi 

feita a quantificação da frequência do consumo semanal de ovos, leite e seus 
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derivados, e peixes. A classificação do consumo foi nunca, às vezes (1-3 vezes na 

semana) e frequentemente (mais que quatro vezes na semana) (LIMA et al., 2007). 

Os participantes foram interrogados sobre seu fototipo de pele, de acordo 

com a classificação de Fitzpatrick (KAMIMURA et al., 2002), em fototipo I (branca, 

sempre queima, nunca bronzeia, muito sensível ao sol); fototipo II (branca, sempre 

queima, bronzeia muito pouco, sensível ao sol); fototipo III (morena clara, queima e 

bronzeia moderadamente, sensibilidade normal ao sol); fototipo IV (morena 

moderada, queima pouco, sempre bronzeia, sensibilidade normal ao sol); fototipo V 

(morena escura, queima raramente, sempre bronzeia, pouco sensível ao sol) e 

fototipo VI (negra, nunca queima, totalmente pigmentada, insensível ao sol). Os 

participantes também foram interrogados sobre exposição ou não ao sol, a 

frequência de exposição e utilização ou não do filtro solar. 

A 25(OH) D foi dosada no soro através da técnica de imunoensaio de 

eletroquimioluminescência Elecsys utilizando-se kits da Roche®. O método consiste 

num ensaio direto e competitivo, no qual a VDBP (vitamina D Binding Protein) é 

inativada durante a incubação e é usado um anticorpo policlonal dirigido à 25(OH) D, 

permitindo a sua detecção num analisador “Cobas e 411”. Foram considerados 

nesta pesquisa, valores de referência preconizados pela Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM) para o diagnóstico e tratamento da 

hipovitaminose D (MAEDA et al, 2014), a qual recomenda que o nível sérico para 

25(OH) D deve ser maior ou igual que 30 ng/mL. A insuficiência ocorre quando os 

níveis estão entre 21-29 ng/mL e a deficiência quando o nível é menor ou igual a 20 

ng/mL. 

Para análise e tabulação dos dados, foi utilizado o software estatístico 

GraphPad Prism versão 6.0. Foi determinado o intervalo de confiança de 95% para 

mostrar diferença estatisticamente significativa e foi considerado significativo o valor 

de P < 0,05. A normalidade e homogeneidade dos dados foram avaliadas pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Dados com distribuição normal foram expressos como 

média e desvio padrão e analisados através da análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguidos do pós teste de Tukey. Dados não paramétricos foram expressos 

como mediana e frequência interquartil (FIQ) e analisados através do teste de 

Kruskal-Wallis seguido do pós teste de Dunn.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 103 acadêmicos com idade média de 27,7 anos 

sendo 79 mulheres (77%) e 24 homens (23%) com predomínio de participantes 

adultos jovens de 20 a 30 anos (45%). A mediana da concentração de 25(OH)D na 

população estudada foi de 23,70 ng/mL, considerada insuficiente. A prevalência de 

deficiência de 25(OH)D foi de 39% (n=40); insuficientes 32% (n=33) e os suficientes 

29% (n=30). Sendo assim, observou-se que a maioria dos participantes (70,87%) 

apresentava níveis inadequados de vitamina D, caracterizando um cenário 

importante de hipovitaminose D. Não houve diferença significativa na média da 

concentração de 25(OH)D nas faixas etárias consideradas (F=0,1152; P=0,8913). 

A prevalência de hipovitaminose D varia entre diferentes estudos encontrados 

na literatura dependendo da população estudada, da exposição ao sol, da estação 

do ano em que os dados foram coletados e principalmente de acordo com os 

critérios utilizados para determinar insuficiência/deficiência de vitamina D (GOBBI, 

RONCADA, RODRIGUES, 2016). No presente estudo, a média geral de vitamina D 

na população estudada foi considerada insuficiente. Resultados semelhantes 

também foram encontrados em pesquisas realizadas por Gobbi et al. (GOBBI, 

RONCADA, RODRIGUES, 2016) em uma cidade da região sul do Brasil. De maneira 

semelhante, valores diminuídos de vitamina D foram encontrados em indivíduos de 

São Paulo (SARAIVA et al, 2005), sugerindo que o apesar de o Brasil ser um país 

ensolarado, isso não pode ser considerado como fator de prevenção.  

Em uma pesquisa realizada na Estônia (KULL et al, 2009), região com alta 

latitude comparada ao Brasil, os autores encontraram uma prevalência de 73% de 

insuficiência de vitamina D. Outro estudo (LOOKER et al, 2002) realizado com mais 

de 20.000 americanos mostrou uma prevalência de hipovitaminose D de 72% nos 

participantes, dados que se equiparam com esta pesquisa. Sendo assim, a 

prevalência de hipovitaminose D encontrada no presente estudo se assemelha mais 

com a encontrada em países de maior latitude e com menor irradiação solar. 

A mediana da concentração de 25(OH)D foi considerada insuficiente (25,27 

ng/mL) nas mulheres e deficiente (17,17 ng/mL) nos homens, demonstrando assim 

que nos homens a hipovitaminose D é mais acentuada que nas mulheres (U= 566,0; 

P=0,0029). Também houve diferença significativa na frequência de deficiência de 
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vitamina D, sendo que nos homens a frequência foi de 62,5% e nas mulheres 27,8% 

(P=0,0071).  

No Brasil, a maioria dos estudos sobre a prevalência de hipovitaminose D 

abordou idosos e mulheres na pós-menopausa (LICHTENSTEIN et al, 2013; 

BANDEIRA et al, 2010; NEVES et al, 2012). Entretanto, a avaliação da prevalência 

de hipovitaminose D em adultos vem se tornando cada vez mais importante uma vez 

que ela está correlacionada com maior incidência de doenças crônicas (UNGER et 

al, 2010; PETERLICK; CROSS, 2005). Quanto ao sexo dos participantes, este 

estudo teve maior proporção de mulheres participantes em relação aos homens, 

similar a outro estudo transversal realizado por Santos et al. (2002). Em nosso 

estudo, foi demonstrado que as mulheres apresentam status de vitamina D 

significativamente mais altos comparados aos homens, diferente do estudo de Unger 

(UNGER et al, 2010) que não encontrou diferenças significativas entre os valores de 

25(OH)D dos voluntários masculinos quando comparados às voluntárias femininas.  

Estima-se que atualmente um bilhão de pessoas em todo o mundo apresente 

deficiência ou insuficiência de vitamina D (PREMAOR; FURLANETTO, 2006) e o 

Brasil está inserido neste cenário apresentando também uma elevada prevalência 

de hipovitaminose D (PEREIRA-SANTOS et al., 2018). Diante disso e dos dados de 

prevalência apresentados neste estudo, para tentar explicar a alta prevalência de 

hipovitaminose D em Canoinhas-SC, pode-se considerar algumas hipóteses como a 

ingestão alimentar e fototipo.  

A frequência do consumo semanal de ovos (H=2,781; P=0,2490), leite e 

derivados (H=1,181; P=0,05541) ou peixes (H=5,139; P= 0,0766) não influenciou a 

mediana da concentração de 25(OH) na população estuda (Tabela 1).  

Tabela 1 – Concentrações séricas de 25(OH)D em função do item alimentar (ovos, leite e derivados e 
peixes) na população estudada.  

Consumo Frequência Mediana (FIQ) (ng/mL) P 

Ovos 
Nunca (n=12) 21,18 (9,49-26,22) 

0,2490 Às vezes (n=77) 24,12 (16,69-33,92) 
Frequentemente (n=14) 23,66 (17,29-43,94) 

Leite e derivados 
Nunca (n=04) 34,88 (14,61-40,79) 

0,05541 Às vezes (n=36) 24,09 (17,65-48,44) 
Frequentemente (n=63) 23,25 (16,11-62,12) 

Peixes 

Nunca (n=16) 28,24 (21,75-49,31) 

0,0766 Às vezes (n=65) 21,38 (16,05-62,12) 

Frequentemente (22) 25,89 (19,38-58,97) 

Obs.: Frequência semanal para leite e seus derivados; ovos e peixes: às vezes (1-3x/semana) e 
frequentemente (> 4x/semana). Dados expressos em mediana (FIQ). Valores de p referentes à 
análise de variância da concentração de 25(OH)D nas frequências de consumo semanais de ovos, 
peixes, leite integral e desnatado, segundo análise de Kruskal-Wallis. FIQ= frequência interquartil. 
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Entretanto, se forem considerados as medianas da concentração de 25(OH)D 

dentre os indivíduos classificados como suficientes (Tabela 2), houve influência da 

frequência de consumo de leite e derivados (H=6,085; P= 0,0477) e de peixes 

(H=9,691; P= 0,0079). Estes resultados sugerem que a dieta, através do consumo 

frequente de alimentos fontes de vitamina D, é um importante fator na manutenção 

de níveis adequados de 25(OH)D na população estudada.  

 

Tabela 2 – Concentrações séricas de 25(OH)D em função do item alimentar (ovos, leite e derivados e 
peixes) em indivíduos que apresentaram concentrações suficientes de 25(OH)D. 

Consumo Frequência 
Mediana (FIQ) 

(ng/mL) 
P 

Ovos 

Nunca (n=2) 40,1 (31,76-48,44) 

0,9235 
Às vezes (n=26) 40,71 (33,67-58,97) 

Frequentemente (n=2) 38,89 (33,83-43,90) 

Leite e derivados 

Nunca (n=2) 40,77 (40,71-40,82) 

0,0477 
Às vezes (n=11) 33,83 (30,95-45,30) 

Frequentemente (n=17)* 44,89 (34,68-62,12) 

Peixes 

Nunca (n=7) 40,20 (33,88-49,31) 

0,0079 Às vezes (n=18) 38,39 (31,63-48,67) 

Frequentemente (n=5) ** 45,83 (44,96-58,97) 

Obs.: Frequência semanal para ovos e peixes: às vezes (1-3x/semana) e frequentemente (> 
4x/semana); para o consumo de leite e derivados: às vezes (1-3x/semana), frequentemente (4-
6x/semana) e diariamente. Valores de P referentes à análise de variância da concentração de 
25(OH)D nas frequências de consumo semanais de ovos, peixes, leite integral e desnatado, segundo 
análise de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn. * P< 0,05 em relação aos que nunca 
consomem leite e derivados; ** p<0,01 em relação aos que nunca ou às vezes consomem peixes. 
FIQ= frequência interquartil. 

 

Dentre os participantes da pesquisa, 51,46% referiram expor-se ao sol pelo 

menos 15 minutos, uma ou duas vezes na semana e 48,54% referiram não se expor 

ao sol. Além disso, 69% afirmaram utilizar filtro solar. Não houve diferença 

significativa entre a mediana da concentração de 25(OH)D quanto à exposição ou 

não ao sol (U=1087,0; P=0,1171) ou utilização ou não de filtro solar (U=903,0; 

P=0,0755). Entretanto, nos indivíduos com níveis suficientes de vitamina D, quanto 

maior a frequência de exposição solar, maiores foram os níveis de vitamina D 

(F=10,09; P= 0,0003) (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Concentrações séricas de 25(OH)D em função da frequência de exposição ao sol nos 
indivíduos que apresentaram concentrações suficientes de 25(OH)D, expressos em média (DP). 

Frequência 
Média (DP) 

ng/mL 
P 

1-2 vezes 42,23 (8,802) 0,0003 

3-5 vezes 39,60 (8,439)  

mais de 6 vezes 61,12 (1,155) **  

Obs.: Valores de P referentes à análise de variância da concentração de 25(OH)D nas frequências de 
exposição ao sol, segundo análise de variância de uma via (one-way ANOVA), seguido do pós-teste 
de Tukey. ** p<0,01 em relação aos que se expõem de 1-2 vezes por semana ou 3-5 vezes por 
semana. 

 

Houve maior prevalência do fototipo de pele II (35,9%, n=37) referida como 

branca sensível. Em seguida, prevaleceu o fototipo de pele III (34,0%, n=35) morena 

clara; fototipo IV (16,5%, n=13) morena moderada; fototipo I (13,6%, n=14) branca 

muito sensível (Tabela 5). Não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

mediana da concentração de 25(OH)D em relação ao fototipo de pele dos 

participantes deste estudo (H=3,305; P=0,5081), nem na frequência de suficiência 

ou insuficiência de vitamina D de acordo com o fototipo. 

 

Tabela 4 – Frequência e mediana da concentração de 25(OH)D de acordo com o fototipo de pele. 

Fototipo (n) Frequência (%) 
Mediana (FIQ) 

ng/mL 

I (14) 13,6 28,10 (14,50-49,34) 

II (37) 35,9 23,70 (16,83-45,83) 

III (35) 34,0 21,38 (16,11-62,12) 

IV (17) 16,5 22,26 (16,50-56,05) 

Obs.: Análise de variância (P=0,5081) da concentração de 25(OH)D em relação ao fototipo de pele, 
segundo análise de Kruskal-Wallis. FIQ= frequência interquartil.  

 

Quando analisado o grupo dos suficientes, maior consumo de peixes, leite e 

derivados se mostrou de grande importância para a manutenção de concentrações 

adequadas de 25(OH)D durante o período de inverno. Estes dados estão de acordo 

com o estudo realizado por Neves et al. (2012), o qual também observou que a 

frequência do consumo semanal de peixes influenciou significativamente o status de 

vitamina D na população estudada.  

Fatores ambientais e estilo de vida tais como frequência de exposição ao sol 

e uso de protetor solar são considerados fatores que interferem nas concentrações 

séricas de 25(OH)D (KMIEĆ et al, 2015). No presente estudo, a exposição ao sol 

não influenciou na média geral da concentração de 25(OH)D, entretanto, teve 
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influência no status de vitamina D dos indivíduos suficientes. Canto Costa et al. 

(2006) afirmam que a síntese de vitamina D necessária para manter níveis 

adequados 25(OH)D ocorre quando o indivíduo é exposto ao sol entre 10 e 15 

horas, com exposição diária de 15 a 30 minutos em grandes áreas do corpo como 

braços e pernas. Apesar da utilização de filtro solar leva à redução dos níveis de 

25(OH)D através do bloqueio da síntese cutânea de vitamina D (GRANT; HOLICK, 

2005), nesta pesquisa, o uso de protetor solar não interferiu nos níveis de 25(OH)D. 

Neste estudo, quando analisado o grupo dos suficientes, um maior consumo 

de peixes, leite e derivados, bem como maior frequência de exposição ao sol se 

mostrou de grande importância para a manutenção de concentrações elevadas de 

25(OH)D durante o período de inverno. Tendo em vista que o presente estudo foi 

realizado na região Sul e no final do inverno, onde a latitude é mais alta e os dias 

mais curtos, os dados encontrados se assemelham mais aos relatados em países 

com baixa exposição solar. Pode-se sugerir também que a alta prevalência de 

concentrações inadequadas de vitamina D encontradas neste estudo esteja 

relacionadas estilo de vida, devido ao trabalho (confinamento), uso de roupas que 

limitam a exposição solar e dieta pobre em vitamina D. 

O fototipo II foi o mais prevalente, composto por pele branca e sensível ao sol, 

o que já era esperado, pois grande parte da população desta região é de imigração 

europeia, com características de pele branca e mais sensível à exposição solar. O 

tipo de pele tem sido um fator relevante para insuficiência da vitamina D, uma vez 

que existe uma relação inversa entre níveis séricos baixos de 25-OHD (< 20 ng/ml) e 

fototipo de pele pigmentada (XIANG; LUCAS; GRUIJL; NORVAL, 2015). Entretanto, 

neste estudo, a concentração de 25(OH)D não variou estatisticamente de acordo 

com o fototipo de pele. Uma provável justificativa para estes resultados refere-se aos 

polimorfismos no gene da CYP27B1, que codifica a enzima 1α-hidroxilase, e que 

apresenta forte correlação com variações nas concentrações da 25(OH)D. A DBP 

(Vitamin D Binding Protein) é o principal transportador de metabólitos da vitamina D, 

sendo seu fenótipo preditor de concentrações séricas da 25(OH)D, de maneira que 

certos polimorfismos podem ser mais eficientes na ligação, ativação e metabolismo 

da vitamina D e então interferir em seus níveis circulantes. Polimorfismos genéticos 

são grandes contribuintes na heterogeneidade nas manifestações clínicas da 
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hipovitaminose D, especialmente entre os grupos raciais (LAI et al, 2010; POWE; 

KARUMANCHI; THADHANI, 2014). 

É pertinente mencionar que o presente estudo apresenta algumas limitações, 

devido ao seu próprio desenho experimental transversal uma vez que os resultados 

foram obtidos através de informações auto relatadas (item alimentar, frequência de 

exposição ao sol, uso de filtro solar), as quais podem sofrer viés de memória.  

Entretanto, os resultados obtidos neste estudo podem ser considerados 

representativos da população estudada, uma vez que foram obtidos aleatoriamente 

e o tamanho da amostra foi calculada obedecendo critérios estatísticos.   

A alta prevalência de hipovitaminose D encontrada neste estudo pode estar 

relacionada com fatores ambientais, biológicos e nutricionais. A alimentação e a 

exposição solar são fatores importantes na manutenção dos níveis adequados de 

vitamina D nessa população. Apesar do seu alto custo, sugere-se que a avaliação 

dos níveis de 25(OH)D deveria ser adotada como parte da análise clínica de rotina 

em populações do Sul do Brasil, principalmente no inverno, para assim haver a 

detecção precoce da hipovitaminose e uma melhor adequação de vitamina D para 

cada indivíduo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de significância econômica, social e ambiental, 

está diretamente associada como uma das necessidades básicas do ser humano 

(VELOSO, 2013). 

O corpo humano é composto por 75% de água, nos vegetais pode 

representar até 90% da composição e a sua falta pode levar a deterioração de 

ecossistemas (ZERWES et al, 2015). 

Segundo Eckhardt et al. (2009), as águas subterrâneas vêm assumindo uma 

importância cada vez mais relevante como fonte de abastecimento, devido a uma 

série de fatores que restringem a utilização das águas superficiais. Muitos 

municípios brasileiros possuem seu abastecimento unicamente por meio de águas 

subterrâneas, pela facilidade de acesso ou mesmo por sua melhor qualidade física e 

química. 

No Brasil, a gestão dos recursos hídricos não era um fator preocupante, 

devido sua grande abundância, no entanto atualmente a diminuição de águas 

superficiais tem provocado o comprometimento do abastecimento e a 

desqualificação da água distribuída, levando a conclusão que a água é um recurso 

natural esgotável (RESENDE, 2002). Diante disto, a utilização de águas 

subterrâneas passou a ser uma opção em áreas onde há déficit de águas 

superficiais, ou então atuando como complemento destas (CAPUCCI, et. al. 2001). 

Para o consumo humano a água pode ser obtida de diferentes fontes. Uma 

dessas fontes, é o manancial subterrâneo, um recurso utilizado por ampla parcela da 

população brasileira. A água subterrânea pode ser captada no aquífero confinado ou 

artesiano, que se encontra entre duas camadas relativamente impermeáveis, o que 

dificulta a sua contaminação, ou ser captada no aquífero não confinado ou livre, que 
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fica próximo à superfície, e embora este seja mais vulnerável à contaminação em 

função do baixo custo e facilidade de perfuração, é mais frequentemente utilizada no 

Brasil (SILVA; ARAÚJO, 2003). 

Durante o processo de infiltração das águas no solo para a formação das 

águas subterrâneas, pode ocorrer o arraste de substâncias que levam a diminuição 

da qualidade da mesma (FREITAS; SANTOS, 2015). 

A contaminação das águas subterrâneas acontece por efluentes sanitários e 

industriais, agrotóxicos, fertilizantes e substâncias tóxicas. A gravidade da 

contaminação está relacionada com quantidade e concentração das substâncias que 

alcançam os mananciais subterrâneos sua toxicidade, persistência (BRASIL, 2009). 

No meio rural, o risco de doenças por água contaminada é alto, devido à 

presença de microrganismos patogênicos, como Escherichia coli, oriundos 

principalmente de fossas e pastagens (AMARAL et al., 2003). 

Considera-se hoje a água subterrânea um dos elementos de grande valor e 

importância no desenvolvimento do mundo, viabilizando, auxiliando e na maioria das 

vezes atuando como fonte única e indispensável no abastecimento de atividades de 

agricultura, pecuária, pequenos núcleos populacionais, cidades e industrias. Usado 

para atender a demanda dos mais variados fins os poços são utilizados no mundo 

inteiro (OLIVEIRA et al., 2016). 

No mundo nos últimos 25 anos foram perfurados mais de 12 milhões de 

poços. Nas últimas décadas no Brasil ocorreu um aumento considerável da 

utilização de água subterrânea para o abastecimento público isso se deve ao fato de 

que, elas apresentam água de ótima qualidade, custo baixo de captação e 

tratamento. O poço artesiano foi o primeiro sistema de captação de água desta 

natureza (CERQUEIRA, 2000) 

Os poços artesianos e semi-artesianos têm como característica ser tubular e 

apresentam maior profundidade. Temos um poço artesiano quando a pressão 

natural da água é capaz de levá-la até a superfície, onde a água vem mais pura e 

com mais sais minerais. Quando a água não jorra, sendo necessário a instalação de 

aparelhos para a captação da mesma, tem-se um poço semi-artesiano 

(VASCONCELOS, 2017). 

Para o consumo humano a água necessita ser pura e saudável livre de 

matéria suspensa visível, cor, gosto e organismos capazes de provocar 
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enfermidades. As impurezas dissolvidas na água refletem características do solo 

onde escoam. A qualidade da água é definida por sua composição química, física e 

bacteriológica (PALUDO, 2010). 

Os microrganismos mais utilizados para indicar contaminação fecal de 

humanos ou animais são os coliformes, cuja presença torna a água imprópria para 

consumo humano. Água potável, portanto, é aquela livre de coliformes totais e 

termotolerantes, sendo recomendada sua ausência em 100 mL (DANELUZ, 

TESSARO, 2015). 

Segundo a portaria nº 518/2004 Coliformes são definidos como bacilos Gram-

negativos, caracterizadas pela presença da enzima ß-galactosidade e pela 

capacidade de fermentar a lactose com produção de gás em 24 horas à temperatura 

de 44-45°C em meios contendo sais biliares. Podem ser encontradas fezes 

humanas e de animais, solos, plantas ou quaisquer efluentes contendo matéria 

orgânica (BRASIL, 2004). 

Bactéria pertencente ao grupo dos coliformes termotolerantes, a Escherichia 

coli é atualmente utilizada pelas estações de tratamento de água como indicador de 

maior representatividade da contaminação fecal. Ela representa percentuais em 

torno de 96 a 99% nas fezes humanas e de animais de sangue quente, por ter 

somente sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham 

recebido contaminação fecal recente este grupo de bactérias indica a ocorrência de 

poluição microbiológica (QUEIROZ, 2004). 

A competência do Ministério da Saúde em estabelecer Normas de 

Potabilidade da Água foi instituída no Decreto n° 79.367 de 9/3/1977. A Constituição 

Federal de 1988 atribui ao Sistema Único de Saúde, em seu Artigo 200, a 

competência de fiscalização e inspeção de bebidas e águas para consumo humano 

e a participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico. Em atendimento à Lei Maior, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1999) 

também traz dispositivos específicos sobre a fiscalização da água para consumo 

humano em seu Artigo 6º (BRASIL, 2012). 

A Norma vigente de potabilidade da água para consumo humano é a Portaria 

nº 2.914, de dezembro de 2011, que revogou a Portaria MS n° 518/2004 e dispõe 

sobre o padrão de potabilidade e os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano. Foram considerados, na revisão da 
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Portaria MS n° 518/2004, os avanços do conhecimento técnico-científico, as 

experiências internacionais e as recomendações da 4ª Edição das Guias de 

Qualidade da Água para Consumo Humano da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2004), adaptadas à realidade brasileira (BRASIL, 2012). 

Há ainda a Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) a qual dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas (BRASIL, 2008). 

De acordo com esta resolução as águas subterrâneas são aquelas que 

ocorrem naturalmente ou artificialmente no subsolo, e em seu art 3º classifica as 

águas subterrâneas em:  

 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de 
conservação de proteção integral e as que contribuam diretamente para os 
trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe especial;  
II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não 
exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas 
características hidro geoquímicas naturais;  
III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem 
exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às 
suas características hidro geoquímicas naturais;  
IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais 
não é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que 
podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, 
devido às suas características hidro geoquímicas naturais;  
V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente 
possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos 
restritivo; e  
VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses 
que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades 
antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade 
para uso (CONAMA, 2008) 

 

Conforme a Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, água para consumo 

humano é a água potável destinada à preparação e produção de alimentos, higiene 

pessoal e ingestão, independentemente da sua origem, e dever ser isenta de micro-

organismos como coliformes fecais e termotolerantes (BRASIL, 2011). 

Diante dessas preocupações, a água vem sendo discutida quanto ao seu uso, 

manutenção, quantidade e qualidade para consumo, pois encontra-se sujeita à 

depreciação de suas características em virtude do crescimento urbano, industrial e 
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rural mal planejado. A interferência nos recursos hídricos em áreas rurais é 

agravada por fatores como os esgotos domésticos, resíduos sólidos e fertilizantes 

utilizados na agricultura (DANELUZ; TESSARO, 2015). 

Frente ao exposto o objetivo do presente estudo foi analisar a qualidade 

microbiológica da água de poços artesianos e semi-artesianos da zona rural 

localizados na cidade de Frei Rogério-SC 

 

METODOLOGIA 

 

As análises foram realizadas em amostras provenientes da cidade de Frei 

Rogério, localizada no Centro Oeste de Santa Catarina, estando a uma altitude 

média de 950 metros. Sua população é de 2.480 habitantes e a economia do 

município depende da agricultura, onde destacam-se a produção de alho, feijão, 

soja, milho, e da pecuária. Possui uma indústria que desempenha um papel 

importante a Iguaçu Celulose e Papel. O clima é temperado apresentando uma 

temperatura média anual de 16,4Cº com verão quente e inverno frio com geadas 

frequentes (PREFEITURA MUNICIPAL FR, 2017) 

Para as análises, coletou-se amostras de águas subterrâneas de 12 poços 

utilizados para consumo humano do município de Frei Rogério SC, sendo nove 

poços artesianos, onde cada poço localizava-se em uma comunidade e abastecia 

em média 25 famílias, e três poços semi-artesianos estes de propriedades privadas, 

obtendo-se então 12 amostras de água. A coleta foi realizada com frascos estéreis 

de aproximadamente 200 mL e refrigeradas em caixa térmica até a chegada ao 

laboratório em tempo menor que 24 horas, para a realização das análises 

 As amostras de água de 7 dos poços artesianos foram coletadas diretamente 

da torneira de captação das águas subterrâneas, após assepsia com solução de 

hipoclorito de sódio 100 mg/L, deixando-as abertas, escorrendo por cerca de três 

minutos, antes da mesma ser direcionada a qualquer reservatório, 2 coletas de poço 

artesiano foram realizadas no primeiro reservatório após saída do poço e as demais 

coletas dos poços semi-artesianos foram realizadas diretamente no poço. 

Dos poços a serem analisados dois localizavam-se em zona urbana e onze 

poços se localizavam em área rural e não recebiam nenhum tipo de tratamento. 
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Foram analisadas doze amostras de água de poços, utilizando-se o método 

de contagem de coliformes totais e Escherichia coli com o uso de substrato 

cromogênico através do kit Aquatest Coli®. 

O método do substrato cromogênico define como coliformes totais bactérias 

na forma de bastonetes, gram negativas, não formadoras de esporos, aeróbias ou 

anaeróbias facultativas, que hidrolizam o substrato Orto-nitrofenil-β-D-

galactopiranosídeo (ONPG), transformando-o em Ortonitrofenol, reconhecendo 

como coliformes totais as amostras com bactérias que alteram a coloração do meio, 

de incolor para amarelo (SILVA et al., 2000). 

O resultado para Escherichia coli é positivo quando apresentam além da 

coloração amarela, fluorescência azul sob luz ultravioleta, devido à ação do 4-

metilumbeliferil-β-D-glucoronídeo (MUG) utilizado como substrato para indicar a 

presença da enzima b-glucoronidase. Esta enzima é caracteristicamente produzida 

pela Escherichia coli e quando o MUG é degradado pela b-glucoronidase o produto 

resultante 4-metilumbeliferona é fluorescente sob luz ultravioleta (360nm) (SILVA et 

al., 2000). 

Para análise enumerou-se doze frascos Erlenmeyer um para cada amostra 

com números de um a doze, transferiu-se 100 ml da amostra em análise e 

acrescentou-se o conteúdo do kit, agitou-se suavemente até a homogeneização do 

meio e logo após foi realizada a Incubação em estufa a 35°C durante 24h. As 

amostras coliformes positivas foram detectadas visualmente por desenvolvimento de 

cor amarela no meio de cultura. Após detecção de amostras positivas estas foram 

transferidas para tubos de ensaio para realização da contagem de bactérias e 

visualização de presença de Escherichia coli, sendo cinco tubos para cada amostra 

contendo 20ml cada tubo, a presença de Escherichia coli foi detectada pela 

observação de fluorescência azul submetida à exposição de luz UV (LABORCLIN, 

2017). 

Todos os resultados obtidos nas análises foram confrontados com base na 

Portaria Nº 2914/11 através da classificação qualitativa dos parâmetros 

(presença/ausência – P/A) dos coliformes totais e coliformes termo tolerantes em 

100 ml da amostra, devendo se enquadrar no parâmetro ausente para ser 

considerado como adequada para o consumo humano e presente como inadequada, 
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para obter a porcentagem de amostras contaminadas e não contaminadas. 

(BRASIL, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os métodos rápidos surgiram com a finalidade de se abreviar o tempo para 

obtenção dos resultados analíticos das análises laboratoriais, bem como 

proporcionar uma redução de custos. Em alguns métodos é possível ainda observar 

uma maior sensibilidade e especificidade que os métodos convencionais (Técnica da 

fermentação em tubos múltiplos) (FRANCO; LANDGRAF, 2003).  

As técnicas baseadas em substratos enzimáticos fluorogênicos e/ou 

cromogênicos, tem a finalidade de detectar a presença de enzimas específicas, 

utilizando substratos apropriados para estas enzimas. O princípio do método 

consiste em colocar a amostra na presença de tais substratos, os quais permitem 

detectar, identificar e quantificar de forma direta em placa de isolamento ou em 

caldo, evitando o uso de subculturas e testes bioquímicos para estabelecer a 

identificação de certos microrganismos. 

Na presente pesquisa, foram analisadas amostras de água de doze poços, 

das quais seis obtiveram resultados negativos para coliformes totais e 

termotolerantes, 3 foram positivas apenas para coliformes totais, detectadas 

visualmente por desenvolvimento de cor amarela no meio de cultura (figura 1), e 3 

amostras foram positivas tanto para coliformes totais com desenvolvimento de cor 

amarela, quanto para presença de Escherichia coli pela observação de fluorescência 

azul submetida à exposição de luz UV (figura 2). 

A análise das amostras através do Kit Aquatest Coli®, permite uma análise 

qualitativa e quantitativa, pela observação da alteração da cor do meio de cultura e 

pela correlação do número de tubos positivos e uma tabela de Número mais 

provável (NMP) respectivamente. 
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Figura 1 – Amostras positivas para coliformes totais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

 

Figura 2 – Amostra da esquerda positiva para Escherichia coli pela observação de fluorescência azul. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

 

A análise quantitativa (Tabela 1), foi realizada através da contagem do 

número de tubos positivos de cada amostra, determinando-se o número mais 

provável (NMP), tendo como base a tabela descrita na bula do Kit Aquateste Coli®.  

A partir desses dados, pode-se averiguar quanto à presença ou ausência de 

bactérias do grupo coliforme e também avaliar quando a contaminação fecal das 

amostras. 
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Tabela 1 – Resultados das análises microbiológicas para as amostras de água de poços do município 
de Frei Rogério SC 

Amostras Coliformes totais E. coli 

1 NPM/ ˃8,0 NPM/< 1,1 
2 NPM/ < 1,1 NPM/< 1,1 
3 NPM/ <1,1 NPM/< 1,1 
4 NPM/> 8,0 NPM/< 1,1 
5 NPM/ <1,1 NPM/ <1,1 
6 NPM/> 8,0 NPM/> 8,0 
7 NPM/ < 1,1 NPM/< 1,1 
8 NPM/< 1,1 NPM/< 1,1 
9 NPM/< 1,1 NPM/< 1,1 
10 NPM/ >8,0 NPM/ >8,0 
11 NPM/> 8,0 NPM/ > 8,0 
12 NPM/> 8,0 NPM/ < 1,1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

 

A Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) prevê que a 

água para consumo humano sem tratamento deve ocorrer ausência de E. coli em 

100 ml de água, e a água tratada deve ser ausente de coliformes totais e E.coli em 

100 ml.  

Portanto, as amostras 6, 10 e 11 estavam em desacordo com o padrão de 

potabilidade de águas para o consumo humano, devido a presença de E. coli, sendo 

assim classificadas como impróprias. 

Os resultados observados estão de acordo com outros estudos que concluem 

que a presenças de coliformes nas amostras das águas dos mananciais e dos 

domicílios tem relação direta com a presença de chuva, devido ao arraste de 

excretas humanas e animais. Concluiu-se também que a ausência de tratamento 

favorece o alto nível de contaminação encontrado (AMARAL et al., 2003). 

Conboy e Goss (2000) citam que a deposição, diária de resíduos orgânicos 

animal no solo, prática muito disseminada no meio rural, aumenta o risco da 

contaminação das águas subterrâneas, uma vez que esses animais são 

reservatórios de diversos microrganismos causadores de enfermidades humanas.  

Tessaro e Daneluz (2015), analisaram a qualidade da água em propriedades 

rurais do município de Dois Vizinhos, Paraná, concluindo que das 90 amostras 

analisadas, 23 atenderam à legislação vigente, enquanto que 67 estavam em 

desacordo, representando fator de risco à saúde, sendo inapropriadas para o 

consumo humano e animal.  

A utilização de fontes alternativas de água pela população do interior a expõe 

a doenças de veiculação hídrica, pois não há conhecimento dessas populações 
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sobre a falta de qualidade sanitária da água consumida sem nenhum tipo de 

tratamento associado à falsa ideia de que a água subterrânea seja potável 

(QUEIROZ et al., 2004). 

São vários os fatores responsáveis pela contaminação da água de poços 

artesianos e semi-artesianos em nível de propriedade, tanto rural quanto urbana: 

falta de manutenção do reservatório; localização inadequada do poço; e falta de 

cuidado e higiene com a água antes do consumo (COLVARA et al., 2009). 

Neste estudo vários poços analisados tinham como características serem 

abertos, possuir infiltração, localizar-se onde havia passagem de animais, em local 

de alagamento, possuir também ao seu redor muita matéria orgânica como folhas, 

mato e madeira, e alguns apresentavam no seu entorno lavouras. Estas falhas nas 

práticas em nível de propriedade estão diretamente relacionadas com os resultados 

obtidos pois representam fatores de contaminação tanto por coliformes totais quanto 

por E. coli. 

A contaminação de águas é um problema em diversas regiões do país, 

principalmente quando não há tratamento prévio antes do consumo. Em estudo feito 

na cidade de Tuparetama (PE) demonstraram que, aproximadamente 90% das 

amostras de água utilizadas em comunidades rurais estavam em desacordo com a 

legislação vigente e consideradas impróprias para o consumo humano. Para esses 

pesquisadores, a elevada contaminação microbiológica da água para consumo pode 

dever-se à falta de educação sanitária e de um sistema de esgotamento sanitário 

adequado (SCAPIN et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo avaliou a qualidade da água de 12 poços artesianos e semi-

artesianos da cidade de Frei Rogério – SC, onde os valores de Coliformes Totais e 

Escherichia coli em alguns desses poços preocupam, uma vez que três amostras 

estão em desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, a não utilização de 

métodos de desinfecção das águas consumidas pode acarretar graves problemas de 

saúde à população que se utiliza dessas águas para consumo. 

Com isso é de grande importância a conscientização dos consumidores desse 

tipo de água, bem como a necessidade de promoção de políticas públicas que 
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garantam acesso generalizado a água adequada ao consumo humano. É necessário 

monitoramento constante das águas de poços de zonas rurais, visto que são 

veículos de várias doenças a saúde humana. 
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CIENCIOMETRIA DA PESQUISA SOBRE ERVA-MATE (2013-2018) 

 

Eraldo Antonio Bonfatti Júnior28 
Elaine Cristina Lengowski29 

Josué Pires30 
Kauana Melissa Cunha Dickow31 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as espécies arbóreas presentes na Floresta Ombrófila Mista 

destacam-se a Araucaria angustifolia, que também dá nome a essa tipologia 

florestal, a Ocotea porosa e a Ilex paraguariensis (CUBAS, 2015). Esta última, 

conhecida popularmente como erva-mate, é uma planta pertencente à família 

Aquifoliaceae, a qual contém unicamente o gênero Ilex com aproximadamente 600 

espécies classificadas (SOUZA; LORENZI, 2012). 

A área de ocorrência natural da erva-mate abrange aproximadamente 

540.000 km2 de regiões subtropicais e temperadas da América do Sul, 

compreendendo territórios do Brasil, Argentina e Paraguai (MURAKAMI et al., 2013). 

No Brasil estão situados 450.000 km2 do total, incluindo a região centro-norte do Rio 

Grande do Sul, quase todo o Estado de Santa Catarina, centro-sul e sudoeste do 

Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e manchas em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais (SOUZA; LORENZI, 2012). 

As folhas servem para o preparo de bebidas estimulantes, conhecidas por 

chimarrão, quando consumida quente, ou tererê, quando consumida fria (BONFATTI 

JÚNIOR et al., 2018; CARDOSO; GROISMAN, 2018), além de servir para chá e 

como planta medicinal (DIAZ et al., 2013). É matéria-prima para balas, caramelos, 

sorvetes, refrigerantes, cosméticos, produtos de higiene, medicamentos, corantes e 

detergentes para uso hospitalar (BORILLE et al., 2005). Apesar dessa diversidade 

de produtos, sua utilização mais usual é para o preparo do tradicional chimarrão e 

na forma de chás (DALLABRIDA et al., 2016). 

A erva-mate possui importância social e econômica por ser uma cultura 

explorada predominantemente por pequenos produtores (SIGNOR et al., 2015), 
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compondo um dos sistemas agroflorestais mais antigos e característicos da região 

Sul do Brasil (FERMINO JÚNIOR; FOCKINK, 2017), além da geração de empregos 

ao longo de sua cadeia produtiva (BONFATTI JÚNIOR et al., 2018).  

A atividade ervateira está presente em aproximadamente 180 mil 

propriedades rurais, congregando cerca de 600 empresas e 700 mil empregos no 

Brasil (CHECHI et al., 2017). É considerada uma espécie com ligação direta com a 

permanência do homem no campo, pelo fato de sofrer pouco com as oscilações do 

clima, o que não ocorre com a maioria das espécies agrícolas (LUZ et al., 2017).  

A região sul do Brasil é a maior produtora de erva-mate. Em primeiro lugar 

está o estado do Paraná, seguido pelo estado de Santa Cataria e em último o estado 

do Rio Grande do Sul, historicamente, a erva-mate tem sido um dos principais 

produtos agrícolas da região sul do Brasil (PIRES et al., 2016).  Além desses três 

estados, tem-se como produtor no Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso do Sul 

(JUNKEIRA et al. 2017), que tem uma produção muito pequena em relação aos 

outros estados e que vem diminuindo a cada ano (WOLF; PEREIRA, 2015). 

As universidades e as instituições de pesquisas têm como objetivo, a partir de 

pesquisas realizadas, contribuir para o avanço da ciência e o desenvolvimento 

socioeconômico de um país (FAVATO; GODINHO, 2005). Produção científica é a 

forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no saber-

fazer-poder ciência; é a base para o desenvolvimento e a superação da 

dependência entre países e entre regiões de um mesmo país (WITTER, 1996). 

Publicar os resultados de suas pesquisas é um compromisso que os 

cientistas devem cumprir (MERTON, 1957). A publicação dos resultados de 

pesquisas tem três objetivos: divulgar descobertas científicas, salvaguardar a 

propriedade intelectual e alcançar a fama e o reconhecimento (OKUBO, 1997). 

O termo cienciometria foi criado pelo russo Vassily V. Nalomoy nos anos 

1960, e obteve notoriedade internacional com o aparecimento do periódico húngaro 

Scientometrics em 1977 (BRAGA, 2013). Este termo vem sendo difundido e é usado 

para descrever o estudo da ciência: seu crescimento, estrutura, inter-relações e 

produtividade (HOOD; WILSON, 2001); trata-se de um segmento das ciências 

sociais aplicadas, e vem sendo utilizada no desenvolvimento de políticas científicas 

(MACIAS-CHAPOULA, 1998). 
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A análise quantitativa da ciência ganha importância ao identificar as 

tendências e o crescimento do conhecimento em distintas disciplinas (SPINAK, 

1998). O levantamento de estudos publicados pode fornecer informações sobre o 

desenvolvimento de determinada linha de pesquisa ao longo dos anos (HAHN et al., 

2018), Assim sendo, a cienciometria pode ser considerada como um mecanismo que 

produz informações, através de indicadores científicos, com o intuito de situar a 

produção científica de países,  de instituições e dos autores (SILVA FILHO, 2019). 

 

OBJETIVO 

 

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi identificar, quantificar e 

qualificar a produção desenvolvida sobre erva-mate no período de 2013 a 2018, a 

partir dos artigos publicados e indexados no banco de dados do Portal de Periódicos 

CAPES, para análise de tendências e aspectos que, em tese, caracterizam a 

natureza desse campo. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo investigou as pesquisas sobre erva-mate no período 2013 a 2018. 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva com abordagem qualitativa 

(MARCONI; LAKATOS, 2017); para tanto, a base de dados utilizada foi o portal de 

periódicos CAPES, a qual possui um acervo de mais de 45 mil publicações 

periódicas, além de outros tipos de produções científicas como resumos de 

trabalhos acadêmicos e científicos, normas técnicas, patentes, teses e dissertações, 

cobrindo todas as áreas de conhecimento. 

Buscou-se a presença das palavras “erva-mate” e “Ilex paraguariensis” no 

título, palavras-chaves e assunto, filtrando para apenas artigos científicos em 

periódicos revisados por pares, dentro do período supracitado. Para fins de 

comparação também foram levantadas as publicações sobre Eucalyptus, Pinus e 

soja. 

Com os artigos primeiramente foi feita uma filtragem, excluindo-se aqueles 

que não tinham erva-mate como objeto de pesquisa. As variáveis coletadas foram: 

ano de publicação, país da revista de publicação, instituição, país e estado dos 
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autores. Com esses dados foi possível realizar a análise temporal das publicações, 

verificação das instituições envolvidas e eventual parceria entre elas. 

Os dados para as instituições envolvidas foram coletados a partir das 

informações presentes nos artigos para cada autor da publicação e, em seguida, 

esses dados foram tabulados e uma contagem foi realizada para o número de 

autores por instituição. Para as análises das instituições envolvidas, considerou-se 

apenas as instituições acadêmicas. 

Para a informação dos países de origem dos periódicos, após a tabulação de 

todos os dados, foi realizada uma pesquisa via google.com., na qual foi identificado 

o país de origem para cada um dos periódicos. Posteriormente foi realizada uma 

contagem para os países de publicação de cada artigo analisado. 

A quantificação por meio da estatística se apoiou em Tinoco et al. (2015) e 

Gazni et al. (2016). Com base nos dados tabulados, foram produzidos diagramas e 

gráficos a fim de esquematizar os dados, facilitando a leitura dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as pesquisas no portal de periódicos CAPES apenas para 

artigos oriundos de periódicos revisados pelos pares, foram encontrados 174 artigos 

sobre erva-mate, 22.236 sobre Eucalyptus, 35.238 sobre Pinus e 6.106 sobre soja. 

Esse pequeno número de artigos mostra que poucos pesquisadores têm se 

interessado na erva-mate. 

Quando realizada a pesquisa sem o filtro de “apenas artigos científicos em 

periódicos revisados por pares”, encontrou-se o número de 287 artigos no Portal de 

Periódicos CAPES e 8.080 na base de dados Google Acadêmico, no mesmo 

período. As revistas de periódicos indexados possuem critérios de publicações 

claros e minimamente rigorosos que vão qualificar o artigo (DORNELES, 2016), 

logo, os pesquisadores envolvidos com erva-mate estão buscando meios menos 

exigentes para divulgar suas pesquisas. 

Ao ler e filtrar os artigos encontrados constatou-se que apenas 64,4% do total 

de fato tinham como objetivo estudar a erva-mate. No restante a erva-mate era 

usada para contextualização e comparação de resultados. A média anual de 

publicações sobre erva-mate ficou em 12,8 artigos por ano. 
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Na análise da origem dos artigos considerou-se a localização dos seus 

autores. A maioria dos pesquisadores sobre erva-mate é do Brasil (86,8%), seguido 

pela Argentina (4,4%) e Estados Unidos da América (2,2%). De caráter nacional, a 

origem da maioria das pesquisas sobre erva-mate coincide com a área de 

ocorrência natural da referida planta, como mostrado na Figura 1. A relação da 

localização geográfica com os objetivos das pesquisas é coincidente na maioria dos 

trabalhos científicos no mundo (GAZNI et al., 2016).   

 

Figura 1 – Origem dos trabalhos publicados sobre erva-mate 

 

 

Das 27 instituições acadêmicas que tiveram publicações sobre erva-mate, 

observa-se que 38% dos autores estão vinculados a principalmente três 

universidades, conforme mostrado na Figura 2. A principal instituição acadêmica no 

âmbito da pesquisa sobre erva-mate é a Universidade Federal do Paraná, seguida 

pela Universidade Federal de Santa Maria e Instituto Federal de Educação de Santa 

Catarina. Novamente essa tendência das publicações coincide com a distribuição 

biogeográfica da erva-mate. 
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Figura 2 – Instituições acadêmicas que pesquisam sobre erva-mate 

 

 

Dentre os periódicos escolhidos para divulgação das pesquisas, 53,8% são 

de origem estrangeira, predominando periódicos dos Estados Unidos da América, 

com 35% do total. A maior porcentagem de publicações em periódicos estrangeiros 

ocorre quando os pesquisadores buscam divulgar suas pesquisas em revistas de 

alto impacto (VOLPATO, 2017). 

A Figura 3 mostra os estados de origem dos periódicos brasileiros em que se 

divulgam as pesquisas com erva-mate. Ao contrário da tendência encontrada na 

origem dos autores e instituições acadêmicas, não há concentração da origem dos 

periódicos na região sul do Brasil, sendo que 30% são originários do estado de São 

Paulo. 

 

Figura 3 – Origem de periódicos brasileiros em que artigos sobre erva-mate foram publicados 
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Os artigos encontrados se dividiram em cinco temáticas: Ciências da Saúde, 

Ciência dos Alimentos, Ciências Florestais, Desenvolvimento Regional e Ciências 

Econômicas. A Figura 4 mostra a distribuição dos artigos dentro de cada temática, 

em que quase 40% dos artigos publicados pertencem à temática “Ciências 

Florestais”. 

 

Figura 4 – Temática dos artigos sobre erva-mate 

 
 

As temáticas Ciências da Saúde, Ciência do Alimentos e Ciências Florestais 

são bastante internacionalizadas. Já na temática Desenvolvimento Regional foi 

encontrado apenas um artigo publicado em periódico estrangeiro. A pesquisa em 
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sobre entomologia florestal e um sobre conservação da natureza. 

Conforme mostrado na Figura 3, no período de estudo, sete artigos, ou seja, 

7,6% de toda a publicação produzida sobre a erva-mate tem como origem a 

Universidade do Contestado. Desses artigos, seis são da temática desenvolvimento 
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A Universidade do Contestado (UnC) foi responsável por mais da metade de 

todos os estudos que relacionam erva-mate e desenvolvimento regional; isso 

ocorreu porque os campi da referida universidade estão localizados em regiões 

produtoras de erva-mate e, também, devido à oferta do programa de mestrado em 
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graduação de Engenharia Florestal, a UnC contribuiu apenas com um artigo na 

temática Ciências Florestais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

 Pouco se pesquisa sobre erva-mate; 

 As pesquisas e institutos de pesquisas que trabalham com erva-mate 

correspondem com a distribuição geográfica natural da espécie; 

 Cada estado da região sul do Brasil tem uma instituição acadêmica que se 

destaca na pesquisa sobre erva-mate; 

 A maioria das pesquisas são da temática Ciências Florestais, seguido pelas 

temáticas Ciências da Saúde, Ciência dos Alimentes, Desenvolvimento 

Regional e Economia;  

 Há maior internacionalização nas pesquisas de Ciências da Saúde e 

Ciências dos Alimentos; 

 A maioria das pesquisas de Ciências Florestais trata de manejo e adubação 

da erva-mate; 

 A Universidade do Contestado tem grande participação no eixo 

Desenvolvimento Regional. 
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ESTRATÉGIAS DE COPING VIVENCIADAS POR PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM32 

 

Luzia Wasilkosky33 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch34 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente hospitalar pode ser compreendido como um contexto onde os 

profissionais da área da saúde, em um sistema dinâmico e multiprofissional nas 

diversas categorias, visam atender os usuários que buscam auxílio de serviço em 

diferentes níveis, tais como a promoção, prevenção ou recuperação da saúde 

(SVALDI; SIQUEIRA, 2010). 

Dessa forma, este ambiente de trabalho apresenta características específicas 

que de acordo com Kestenberg et al. (2015), variam considerando o setor de 

atuação dos profissionais de enfermagem. Esse fator caracteriza o exercício 

profissional de atendimento aos pacientes, além disso, por ser instável e 

imprevisível, é considerado como um ambiente estressante. 

A atuação profissional da enfermagem está voltada para o cuidado prestado 

aos pacientes, no qual o profissional tende a ficar mais próximo do paciente e de 

suas necessidades de saúde. Além disso, estes profissionais de enfermagem 

prestam assistência ao indivíduo tanto em suas questões físicas quanto na 

percepção do seu estado emocional em relação ao adoecimento (COSTA; GARCIA; 

TOLEDO, 2016). 

Considerando o desempenho das atividades que correspondem aos 

profissionais de enfermagem, é válido ressaltar que esta categoria de profissionais é 

exposta constantemente a agentes estressores. Um dos fatores relacionado ao 

estresse consiste nas atribuições e responsabilidades específicas nos diversos 

setores de atuação dentro de uma unidade hospitalar (KESTENBERG et al., 2015). 

                                                      
32Artigo vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Aplicações de Psicologia – GEPAP/UnC-

Mafra na linha de Pesquisa Aplicações e Intervenções em Psicologia Clínica e da Saúde. 
33Acadêmica do quinto ano do curso de Psicologia da Universidade do Contestado Campus- 

UnC/Mafra- SC. E-mail: luziawasi@hotmail.com   
34 Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado Campus – Mafra, Doutoranda em 

Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa NUPESC/UnC e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Aplicações de 
Psicologia GEPAP-UnC. Orientadora do estudo. E-mail: pollyana@unc.br.  
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mailto:pollyana@unc.br


 

125 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

De acordo com Benevides-Pereira (2010), o estresse é descrito a partir do 

conceito proposto pelo endocrinologista Hans Selye (1965), que através de seus 

estudos define o estresse como uma reação do organismo frente a situações que 

exigem adaptação do indivíduo. 

O estresse pode ser descrito sob três perspectivas diferentes: um estímulo, 

uma resposta ou como um processo. Quando se trata de um estímulo, é analisada a 

partir do impacto dos agentes estressores sobre o indivíduo, quando vista como uma 

resposta é associada ao considerar a tensão produzida a partir dos agentes 

estressores e quando é resultante de um processo é considerada a partir da 

interação entre o indivíduo e o ambiente (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2001). 

De acordo com Kestenberg et al. (2015), o estresse ocupacional vivenciado 

no ambiente de trabalho traz repercussões em relação a qualidade no desempenho 

das funções e no comprometimento com o trabalho, bem como, exerce influência 

sobre o nível de satisfação pessoal e até mesmo com o próprio ambiente de 

trabalho, considerando o relacionamento com colegas e gestores. 

Diante de situações que mobilizam estresse, o indivíduo tende a desenvolver 

estratégias de coping para enfrentar a situação. O termo coping é de origem inglesa, 

derivado do verbo to cope, que significa “lidar com”, “enfrentar” e “lutar” 

(KRISTENSEN; SCHAEFER; BUSNELLO, 2010). 

As estratégias de coping consistem em esforços cognitivos e 

comportamentais utilizados em situações geradoras de estresse para os indivíduos, 

a partir do momento que excedem os recursos adaptativos, seja por demandas 

internas ou externas (BENETTI, 2015). 

Os autores Antoniazzi, Dell’aglio, Bandeira (1998), citam o modelo que 

estabelece quatro pontos principais a serem considerados diante das estratégias de 

coping, descritas por Folkman e Lazarus (1980): o coping decorrente da interação 

entre o indivíduo e o ambiente; a principal função do coping consiste na 

administração da situação que gera estresse; o coping pressupõe a maneira como o 

indivíduo percebe e interpreta cognitivamente a situação; e o coping constitui a 

mobilização a partir dos esforços cognitivos e comportamentais na administração 

das demandas internas e externas do indivíduo. 

As estratégias de coping utilizadas diante de situações que mobilizam 

estresse possuem duas perspectivas: uma focada no problema, quando se refere 
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aos esforços para administrar, alterar o problema ou melhorar e outra focada na 

emoção, quando busca substituir ou regular o impacto emocional do estresse 

(SANTOS, 2013). 

De acordo com Fernandes (2016) apud Folkman e Lazarus (1980), o tipo de 

estratégia utilizada depende da função do coping diante da situação que gera 

estresse. Dessa forma, quando o coping é focado na emoção, tem a finalidade de 

regular o estado emocional associado ao estresse, já o coping focado no problema, 

é utilizado quando os esforços são direcionados para atuar diretamente na situação 

que originou o estresse. 

Desse modo, as estratégias de Coping focadas no problema são utilizadas 

diante da situação estressora, com a finalidade de resolvê-la e são voltadas para a 

ação do indivíduo frente à situação que desencadeou o estresse (BAGNI et al., 

2013). 

No entanto, as estratégias de Coping focadas na emoção são derivadas de 

processos defensivos onde o indivíduo evita confrontar-se com a situação geradora 

de estresse, a qual é interpretada como ameaça. Ao utilizar essa estratégia, reduz-

se a sensação desagradável gerada pelo estresse (BENETTI, 2015). 

As estratégias de coping focadas na emoção descritas por Fernandes (2016) 

apud Folkman e Lazarus (1996), são: o confronto que consiste no enfrentamento 

direto da situação estressante, o afastamento diante de possíveis situações 

geradoras de estresse, o autocontrole diante da situação com esforços para regular 

o estado emocional e a fuga e esquiva com a finalidade de escapar ou evitar o 

problema. 

Já as estratégias focadas no problema são, a busca por suporte social como 

conversar com amigos, colegas ou familiares, a aceitação da responsabilidade a 

partir do reconhecimento da sua contribuição para a situação de estresse, a 

resolução de problemas com o objetivo de alterar a situação e a reavaliação positiva 

em busca de significados positivos que geram crescimento pessoal (FERNANDES, 

2016 apud FOLKMAN; LAZARUS, 1996). 

A importância em identificar as estratégias de coping utilizadas por 

profissionais de enfermagem que atuam no ambiente hospitalar é que a partir deste 

estudo foi possível verificar quais as estratégias de coping que possibilitam 

minimizar o efeito dos estressores decorrentes da própria rotina de trabalho, 
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considerando que os processos defensivos derivados das estratégias de coping têm 

como objetivo regular a sensação física desagradável (NASCIMENTO et al., 2011). 

Diante do exposto, este estudo apresentou como problema: compreender 

quais são as estratégias de coping utilizadas por profissionais de enfermagem que 

atuam em um hospital geral? Justifica-se pela necessidade de verificar de que forma 

o profissional de enfermagem enfrenta as questões diárias referentes à sua função. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Tratou-se de um estudo de natureza básica. Quanto aos seus objetivos teve 

como proposta uma análise mista (quantitativa e qualitativa) e quanto ao método 

tem-se um estudo exploratório, descritivo e explicativo. Para a sua realização foram 

utilizados três instrumentos: um questionário sócio demográfico, a fim de levantar as 

características da população participante e as características do local de trabalho; 

um inventário de estratégias de coping 35 , que buscou verificar quais são as 

estratégias de coping utilizadas diante de situações de estresse36 e uma entrevista 

semiestruturada com perguntas abertas, alinhadas ao cumprimento dos objetivos.   

Participaram deste estudo, indivíduos que trabalham em um hospital geral do 

Planalto Norte de Santa Catarina (SC). A amostra foi aleatória, tendo todos os 

participantes que atendiam os critérios de inclusão37, sido convidados para participar 

do estudo. Desta forma, este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) com seres humanos, da Universidade do Contestado e recebeu 

parecer consubstanciado de aprovação N 2.714.577/2018. 

Após a aprovação, foi realizada a coleta de dados entre os meses de junho e 

agosto do ano de 2018. Os resultados quantitativos foram tabulados em excel para 

análise a partir do instrumento Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21) 

                                                      
35PAIS-RIBEIRO, José; SANTOS, Carla. Estudo conservador de adaptação do Ways of Coping 

Questionnaire a uma amostra e contexto portugueses. Aná. Psicológica, Lisboa, v. 19, n. 4, p. 491-
502, out. 2001. O Ways of Coping Questionnaire é um inventário desenvolvido por Folkman e 
Lazarus, no ano de 1988 e adaptado para a versão em português. 

36Os itens do inventário de estratégias de coping estão distribuídos em oito fatores, os quais 
correspondem a dois domínios principais, sendo o coping focado na emoção, que compreende os 
fatores de confronto, afastamento, autocontrole e fuga e esquiva. Já os fatores que compõe o 
domínio do coping focado no problema, são suporte social, aceitação de responsabilidade, 
resolução de problemas e reavaliação positiva (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996). 

37Critérios de inclusão: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); possuir 
Idade igual ou superior a 18 anos; apresentar disponibilidade para participar da pesquisa no período 
proposto e responder a todos os instrumentos envolvidos. 
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e os dados qualitativos foram transcritos e analisados a partir da análise de discurso 

de Minayo (GIL, 2002).  

Este estudo teve como objetivo geral compreender as estratégias de coping 

vivenciadas por profissionais de enfermagem que atuam em um hospital geral, 

sendo então, seus resultados apresentados através de gráficos e tabelas que estão 

discutidos sequencialmente pela temática proposta neste estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram deste estudo 46 profissionais da área de enfermagem. Do total 

da amostra: 87,0% são do gênero feminino e 13,0%, do gênero masculino. Quanto à 

idade, a predominância é de 18 a 27 anos em 41,3%, quando comparado com o 

total de participantes.  No que se refere à função dos entrevistados que participaram 

do estudo, 78,2% têm a formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e 21,7%, 

são enfermeiros.  

Com relação ao tempo em que atuam na unidade hospitalar, 82,6% atuam 

entre 6 meses a 4 anos no hospital, 13,0% atuam de 5 a 10 anos e 4,3% atuam de 

21 a 25 anos. Quanto à carga horária, 84,8% trabalham 6 horas diárias com plantão 

de 12 horas nos finais de semana e 15,2%, trabalham 9 horas diárias no hospital. 

Quanto ao turno em que estes profissionais desempenham suas funções: 

47,8% trabalham no plantão do período matutino, 37,0% trabalham no plantão do 

período vespertino e 15,2% atuam em tempo integral no hospital. Quando 

questionados se possuem outro emprego 21,7% afirmaram que possuem outro 

emprego como: cuidador de idosos, professor de curso profissionalizante ou ainda 

atuam em outros hospitais vizinhos, com o mesmo cargo na área de enfermagem. 

Quanto ao perfil de atendimento, 56,5% atuam nas unidades de clínica 

médica assistencial e 43,5%, atuam na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e na 

unidade de Urgência e Emergência. 

Com relação às estratégias de coping utilizadas pela amostra em situações 

que geram estresse, é possível classificá-las em dois domínios principais: o coping 

focado no problema e o coping focado na emoção.  

As estratégias de coping focadas no problema, segundo Nascimento et al. 

(2011), vão de encontro à fonte estressora, com a finalidade de removê-la ou 
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minimizá-la, dessa forma o indivíduo busca estratégias para resolver a situação e 

suas ações têm como finalidade diminuir ou evitar o agente estressor que 

desencadeou o estresse.   

Já as estratégias de coping focadas na emoção têm como finalidade regular o 

impacto emocional ocasionado em função do estresse. Dessa forma, o uso desta 

estratégia regula a sensação física desagradável, a qual pode apresentar caráter 

agressivo ao indivíduo (NASCIMENTO et al. 2011). 

Atendendo ao objetivo proposto neste estudo, é possível observar no gráfico 

a seguir, o uso de estratégias focadas tanto no problema quanto na emoção, 

relacionadas com o tempo de atuação enquanto profissionais do hospital geral. O 

gráfico 01 representa estes domínios para a amostra. 

 

Gráfico 1 – Coping focado no problema e na emoção relacionado com o tempo de trabalho no 
hospital. 

 
Fonte: Dados do estudo, (2018). 

 

Através da representação do gráfico é possível verificar a relação entre as 

estratégias de coping focadas no problema e na emoção considerando o tempo de 

trabalho no hospital. Desse modo, é possível verificar que na categoria dos 
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enfermeiros a predominância do uso de estratégias está focada no problema, com 

17,39%. Na categoria de técnicos de enfermagem, é possível perceber que o uso de 

estratégias focada no problema aparece com 28,26% e as estratégias focadas na 

emoção compreendem 23, 91% da amostra total.  

De acordo com Sousa et al. (2017), os enfermeiros que atuam nas unidades 

hospitalares desenvolvem atividades relacionadas à assistência e à gerência de 

coordenação do trabalho de enfermagem, considerando que atuam ainda no 

intermédio entre os familiares e a equipe de atendimento. Além da prestação de 

assistência de enfermagem, precisam desenvolver relações de interdisciplinaridade 

e apoio aos supervisores. 

Através do inventário de estratégias de coping, foi possível identificar os 

fatores que correspondem às estratégias de coping na amostra participante. As 

estratégias são representadas no gráfico 02 a seguir, no qual pode-se verificar os 

fatores que compreendem as estratégias utilizadas pela amostra a partir da situação 

que desencadeou estresse. 

 

Gráfico 2 – Estratégias de Coping diante do estresse 

 
Fonte: Dados do estudo, (2018). 

 

A estratégia de busca por suporte social em situações que geram estresse, 

aparece com a maior escore na amostra, com cerca de 23,91%. De acordo com 
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Pais-Ribeiro e Santos (2001), através desta estratégia o indivíduo recorre a outras 

pessoas que fazem parte do seu meio social, tais como amigos, colegas, familiares 

ou ajuda profissional na busca pela solução do problema (FERNANDES, 2016). 

Outra estratégia que aparece com maior escore na amostra trata-se da 

reavaliação positiva da situação que mobiliza estresse, com 19,57% da amostra 

total. No estudo realizado por Benetti et al. (2015), a reavaliação positiva foi a 

estratégia mais utilizada por auxiliares e técnicos de enfermagem. Essa estratégia 

refere-se à reavaliação cognitiva da situação, pois ao centrar-se nos aspectos 

positivos reduz-se a carga emocional depositada frente à situação e o agente 

estressor é redimensionado. 

Dentre as estratégias com maior escore na amostra encontra-se ainda o 

autocontrole da situação de estresse, com 15,22% da amostra total. O autocontrole, 

segundo Pais-Ribeiro e Santos (2001), refere-se aos esforços realizados com a 

finalidade de regular os sentimentos e ações decorrentes da situação de estresse.  

A estratégia relacionada à resolução de problemas aparece com escore de 

8,69% da amostra pertencente ao estudo. De acordo com Pais-Ribeiro e Santos 

(2001), consiste nos esforços realizados diante da situação estressante, em busca 

da resolução de problemas. Através desta estratégia, o indivíduo define o problema, 

lista alternativas e pode traçar um plano de ação (BENETTI et al. 2015). 

As estratégias de coping de confronto, afastamento e de fuga e esquiva 

apresentaram escore menor, correspondendo a apenas 6,52% em cada estratégia, 

totalizando 19,56% da amostra. O confronto consiste no enfrentamento direto em 

situações de estresse e pode ocorrer através da expressão de agressividade, já o 

afastamento ocorre a partir do desprendimento ou minimização da situação de 

estresse e o comportamento de fuga e esquiva ocorre quando o indivíduo tenta 

escapar ou evitar os problemas (FERNANDES, 2016). 

Além das acima citadas a busca por estratégias de coping podem variar entre 

estratégias focadas no problema ou na emoção. Na amostra foi identificado que 

13,1% dos entrevistados utilizam mais de uma estratégia de coping. Este dado 

também foi identificado no estudo de Benetti et al. (2015), em que profissionais de 

enfermagem usam mais de uma estratégia. Dessa forma, o uso de estratégias de 

coping é feito a partir da avaliação cognitiva do agente estressor, bem como do 

contexto em que ela ocorre. 
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Com relação aos dados qualitativos, foi organizado em tabela, segundo a 

análise de discurso proposta por Minayo (GIL, 2002). A tabela 1 representa a análise 

a partir de categorias, sendo que estas são classificadas em subcategorias positiva 

ou negativa para a amostra e, também, apresenta o conceito identificado para cada 

categoria. 

 

Tabela 1 – Análise de discurso sobre as estratégias de enfrentamento utilizadas em situações de 
estresse 

Categoria Subcategoria Conceito 

Estratégias de enfrentamento 
em momentos estressantes 

Perspectiva Positiva 
Busca por bem estar 

Diálogo 

Perspectiva Negativa Busca por fuga 

Fonte: Dados do Estudo (2018). 

 

Referente à categoria que abrange as estratégias de coping diante de 

situações que mobilizam estresse, foi identificada a subcategoria positiva que 

apresenta o conceito identificado como a busca por bem-estar. 

O bem-estar, segundo Siqueira e Pavodam (2008), pode ser entendido como 

o pleno funcionamento das potencialidades de uma pessoa. Dessa forma, a pessoa 

tem capacidade para pensar, raciocinar e usar do bom senso diante das situações 

que emergem do cotidiano. 

Os autores descrevem três formas de bem-estar: o bem-estar subjetivo, o 

psicológico e do trabalho. O bem-estar subjetivo consiste na avaliação que cada 

pessoa faz de sua vida, diante de experiências positivas e negativas. Já o bem-estar 

psicológico, é descrito a partir dos desafios enfrentados em diversas situações do 

dia a dia. No que corresponde ao trabalho, o bem-estar é considerado como 

satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional (SIQUEIRA; PAVODAM, 2008). 

Desse modo, a percepção dos entrevistados sobre a busca por estratégias 

que promovam bem-estar, é entendida pela amostra como atividades interativas 

como leituras, prática de exercícios físicos, e atividades de reflexão. Estes aspectos 

estão presentes no discurso dos entrevistados 02, 27, 35 e 39. 

 

Entrevistado 02: “Eu busco muito estudar, ler bastante, então procuro o foco 
em alguma outra coisa, fugindo um pouco dessa situação”. 
Entrevistado 27: “Sou muito pensativo, faço reflexões, pratico muito a fé e 
ouço música”.  
Entrevistado 35: “Me exercito”. 
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Entrevistado 39: “Pratico exercícios como, por exemplo, correr”. 

 

Outro conceito identificado na categoria que corresponde às estratégias de 

enfrentamento diante de situações de estresse é o diálogo, que se faz presente 

através de conversas e o apoio da equipe e de amigos próximos, como estratégia 

diante de situações que mobilizam estresse na amostra. 

Dessa forma, quando a comunicação entre a equipe de profissionais ocorre 

de maneira saudável e flexível, consequentemente traz resultados favoráveis tanto 

para a equipe quanto para os pacientes, tais como a integração entre os serviços 

prestados ao paciente e a promoção de entendimento entre os profissionais, 

favorecendo o clima organizacional e oferecendo cuidados integrais aos seus 

usuários (SOUSA et al., 2017). 

Desse modo, os entrevistados apontam que conversar consiste em uma das 

principais estratégias, considerando que a partir do diálogo é possível solucionar os 

problemas decorrentes da rotina do ambiente hospitalar. Isso se faz presente no 

discurso dos entrevistados 03, 11, 16 e 24, que justificam esta afirmativa. 

 

Entrevistado 03: “Comento com outras pessoas, mas não a envolvida com a 
situação”. 
Entrevistado 11: “Converso com a equipe para solucionar o problema e não 
acontecer de novo”. 
Entrevistado 16: “Converso com uma colega de trabalho”. 
Entrevistado 24: “Conversar com o gestor sobre a situação”. 

 

Referente à categoria que aborda as estratégias de enfrentamento diante de 

situações que mobilizam estresse, outra subcategoria identificada apresenta caráter 

negativo para a amostra, o conceito identificado é de busca por fuga.  

Diante de situações que desencadeiam estresse, os indivíduos podem reagir 

de maneiras distintas, de acordo com as experiências anteriores ou até mesmo o 

nível de estresse gerado pela situação. Segundo Straub (2005), a fuga ou evitação, 

como estratégia de coping para situações de estresse, consiste no afastamento 

físico ou psicológico do agente estressor. 

Diante das estratégias de enfrentamento utilizadas por indivíduos em 

situações de estresse, eles buscam auxílio de outras pessoas e amenizam as 

reações decorrentes do estresse através de atividades que possam distraí-los tais 
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como o uso de álcool, tabaco, calmante ou a prática de atividades físicas (SAPATA, 

2012, apud VAZ; SERRA, 2007). 

Alguns dos comportamentos de fuga identificados na amostra diante de 

situações que geram estresse são: chorar, dormir, fumar e comer em excesso. Este 

elemento é justificado no discurso dos entrevistados 16, 21 e 35, que justificam essa 

afirmativa. 

 

Entrevistado 16: “Choro bastante”. 
Entrevistado 21: “Dormir. Estou levando trabalho para casa. Comer (por 
ansiedade)”. 
Entrevistado 35: “Eu fumo”. 

 

É válido ressaltar que os indivíduos enfrentam diariamente situações que 

geram estresse, seja no ambiente familiar, no contexto pessoal e profissional, e a 

partir destas situações utilizam estratégias de coping. Sobre isso ColossI, Calesso-

Moreira e Pizzinato (2011), citam Lazarus e Folkman (1984), quando afirmam que as 

estratégias de coping são constantemente alteráveis e visam controlar, tolerar ou 

reduzir as demandas internas e externas que excedem os recursos da pessoa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo possibilitou verificar quais são as estratégias de coping utilizadas 

por profissionais de enfermagem que atuam em um hospital geral, diante de 

situações que geram estresse, bem como a relação de variáveis sóciodemográficas 

presentes na amostra estudada. 

O exercício profissional da enfermagem apresenta como essência do trabalho 

o cuidado com os pacientes que encontram-se adoecidos. No campo de atuação 

destes profissionais é possível verificar que é constituído, em grande parte, por 

mulheres, sendo que na amostra deste estudo, o gênero feminino compreendeu 

87,0% dos entrevistados. 

De acordo com a literatura38, constantemente os indivíduos são expostos a 

situações que exigem um posicionamento frente às demandas que mobilizam 

estresse. A forma de enfrentamento utilizada pelos indivíduos consiste na busca por 

                                                      
38 ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998. 
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estratégias de coping, que representam esforços cognitivos e comportamentais 

diante de situações de estresse. 

Desse modo, as demandas de estratégias de coping identificadas através do 

discurso dos entrevistados, está associada à busca por bem-estar e o diálogo como 

forma de resolução das situações estressantes. Foi identificado ainda que indivíduos 

também utilizam estratégias de fuga diante das situações que geram estresse, 

visando evitar o contato com os agentes estressores. 

Assim, as estratégias de coping identificadas na amostra, compreendem a 

busca pela resolução de problemas presentes na rotina de trabalho. Portanto é 

possível relacionar a busca por resolução de problemas presente na categoria dos 

enfermeiros, os quais teóricamente são os responsáveis por determinadas unidades 

do hospital e tendencialmente precisam resolver as demandas que surgem, sejam 

elas, assistenciais ou institucionais correspondentes as suas atribuições  

Dessa forma, através da realização deste estudo, é válido ressaltar a 

possibilidade de abordar a temática com o foco voltado para as estratégias de 

coping na rede pública de saúde, com profissionais da área de enfermagem, com o 

intuito de verificar se existem diferenças quanto às estratégias de coping, 

considerando a característica dos atendimentos prestados na rede pública. 
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ESTUDO DA ESTEREOPSIA E HABILIDADES PERCEPTUAIS VISUAIS EM 

PACIENTES COM AMBLIOPIA REFRATIVA 
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Marisa Liller Knop41 
Suellen Cristine Haensch42 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os conceitos classicamente atribuídos à ambliopia a caracterizam 

basicamente como uma redução da acuidade visual sem alterações patológicas 

(SCHEIMAN, 2008; OLITSKY, NELSON, 2012). Literaturas contemporâneas e 

atualizadas têm modificado essa concepção, considerando-a uma síndrome 

decorrente de uma experiência binocular anormal precoce do sistema visual durante 

o período crítico de desenvolvimento (DÍAZ E DIAS, 2002; SCHWARTZ, 2003; LEVI, 

LI, 2010; SANS, 2011; ZHANG et al., 2014). Essa anomalia pode ser desencadeada 

por situações como estrabismo, anisometropia ou erros refrativos bilaterais elevados 

e privação visual (VON NOORDEN, 2002; SANS, 2011;). 

Para Scheiman (2013), a ambliopia pode ser caracterizada em condições que 

com a melhor correção visual, a acuidade seja pior que 20/20 na ausência de 

anomalias estruturais ou patológicas, desde que ocorram certas condições 

associadas antes de 6 anos de idade. As crianças são mais propensas a 

desenvolver ambliopia durante os 2 a 3 primeiros anos de vida, sensibilidade que 

diminui até os 6 ou 7 anos, quando se completa a maturação visual (VON 

NOORDEN, 2002; SANS, 2011). 

Tratando-se da neurofisiologia da ambliopia, verifica-se que a disfunção visual 

é causada por alterações de respostas neuronais precoces no córtex visual (SANS, 
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2011; PORTELA et al, 2015). No olho amblíope, as células ligadas ao núcleo 

geniculado lateral são menores e estão presentes em menor quantidade que as 

células corticais. Assim, este olho perde a capacidade de regular certas atividades 

corticais, deixando a visão do olho deficiente mais opaca e menos brilhante em 

comparação ao olho normal. Se um dos olhos é submetido a um dos fatores de 

risco, pode haver um rompimento neuronal em toda a via visual, comprometendo 

seu desenvolvimento normal, provocando a supressão (SANS, 2011). 

Sua etiologia vem sendo atribuída prioritariamente a fatores neurológicos, 

descartando o enfoque na acuidade visual, pois além da redução desta, acarreta 

diminuição ou perda de funções visuais e da capacidade de analisar e responder a 

informação visual (SANS, 2011). Pode causar déficit de sensibilidade ao contraste, 

dificuldade na localização e distorção espacial, alterações do limiar de sensibilidade, 

adaptação escotópica e visão cromática, interação de contornos, fenômeno de 

amontoamento, anomalias oculomotoras e acomodativas. É possível ainda verificar 

redução substancial da estereopsia nesse distúrbio (DÍAZ; DIAS, 2002; SCHWARTZ, 

2003; OLITSKY; NELSON, 2012; PORTELA et al, 2015; LEDESMA, 2015). 

Doutrinas majoritárias sugerem classificação etiológica tradicional, dividindo a 

ambliopia, em orgânica e funcional. (SCHEIMAN, 2013; OLITSKY; NELSON, 2012). 

Na ambliopia funcional, especificamente no tipo refrativa, tema de interesse 

da presente pesquisa, a alteração tem como causa principal o erro refrativo 

significativo não corrigido em cada olho (SCHEIMAN, 2013; NOGUEIRA; 

FERREIRA; PINTO, 2013), não havendo ligação com causa patológica, ocorrendo 

apenas na ausência de alterações orgânicas (ARAKAKI et al, 2004; PAÑOS, 2008; 

AMARAL, 2010; OLITSKY; NELSON, 2012). 

A estereopsia é a forma mais elevada de cooperação binocular que adiciona 

uma nova qualidade de visão (VON NOORDEN, 2002). Os indivíduos com 

estereopsia podem perceber três dimensões a partir das imagens da retina. A 

medição da acuidade estéreo fornece uma avaliação sensível do nível de 

cooperação binocular (DÍAZ; DIAS, 2002). A qualidade da estereopsia é capaz de 

avaliar o grau de deterioração da acuidade visual em um olho (OLARTE; 

CORREDOR; CORTÉS, 2005 apud PRIETO-DIAZ, 1986). A aquisição da 

coordenação precisa olho-mão para alcançar, agarrar e manipular objetos foi um 

passo importante na evolução humana e é essencial para muitas das nossas 
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atividades diárias. Evidências quantitativas mostram que adultos normais executam 

essas ações de mão com muito mais velocidade, precisão e sucesso na conclusão 

da tarefa ao usar a visão binocular, em comparação com as condições em que a sua 

estereovisão funcional é reduzida pela oclusão monocular ou desfocagem da 

imagem (SUTTLE et al, 2011).  

As tentativas de melhorar diretamente a estereopsia em ambliopia têm sido 

surpreendentemente escassas, uma vez que os estudos recentes têm se aplicado 

na técnica de melhora da visão estereoscópica através da aprendizagem perceptual 

(XI et al, 2014).  

Um recente tema de estudo são as habilidades perceptuais visuais, onde 

freqüentes pesquisas avaliam se existe alteração das mesmas em indivíduos 

amblíopes ou que possuam alguma disfunção que afete a visão binocular. 

As habilidades perceptuais visuais são responsáveis pela capacidade de 

processamento e organização da informação a nível visual, formando parte da 

percepção visual e colaborando no desenvolvimento cognitivo. Isto requer a 

integração de todas as experiências sensoriais do corpo (STENSAAS, 2008).  

Merchán e Calderón (2011) ao citar Groffman (2006) e Cornsweet (1970), 

afirmam que a percepção é o processo ativo de localização e extração de 

informações obtidas a partir do meio externo. Esta seleção da informação é mediada 

por receptores e circuitos neuronais ligados a estes, estabelecendo relações entre 

as mudanças físicas no ambiente e as propriedades fisiológicas dos sistemas 

sensoriais de um organismo. A percepção é organizada em sistemas perceptuais, os 

quais realizam o processo de busca e obtenção das informações. 

As habilidades perceptuais visuais são aquelas habilidades que dependem da 

informação visual necessária para identificar os aspectos específicos e relevantes 

que permitem uma determinada tarefa. Tais habilidades, além de serem 

quantificáveis, também são habilidades que dependem da maturidade da criança e, 

por isso, têm sido comparadas e padronizadas (MARTIN, 2006) para estabelecer de 

acordo com a idade de amadurecimento do desenvolvimento da criança em que 

estado estão essas habilidades (MERCHÁN, 2008). 

De fato, muitas crianças com distúrbios do processamento visual podem ter 

boa acuidade, o que nos remete ao fato de que a acuidade visual não é o mais 

absoluto problema da ambliopia (STENSAAS, 2008).  
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Do ponto de vista clínico em significância e conduta, há um crescente 

interesse em saber se esses distúrbios afetam adversamente a capacidade do 

paciente para executar tarefas diárias, incluindo aqueles que necessitam de 

coordenação olho-mão hábil e, em caso afirmativo, se as deficiências resultam de 

desenvolvimento anormal da visão espacial binocular ou monocular (SUTTLE et al, 

2011).  

O treinamento das habilidades perceptuais tem sido proposto como meio de 

terapia para ambliopia e melhora da estereopsia. Por conseguinte, uma vez que 

acredita se atualmente que alterações nas respostas neuronais no córtex visual 

precocemente são a principal causa da disfunção visual no ambliopia, a 

possibilidade de promover a plasticidade do córtex visual (V1) de maneira 

completamente não invasiva por AP, abre um campo muito promissor no tratamento 

de ambliopia (PORTELA et al, 2015).  

Este estudo objetiva avaliar a estereopsia e habilidades perceptuais visuais 

em amblíopes refrativos, verificando sua relação segundo o tipo de ambliopia e 

severidade da acuidade visual; correlacionar a estereopsia com as habilidades e 

identificar qual habilidade mais comprometida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Em estudo bibliográfico, de campo, descritivo e quali-quantitativo, 

participaram da pesquisa 08 pacientes com ambliopia, com idades entre 6 e 18 

anos. Foram excluídos da amostra pacientes que já passaram por tratamento 

ortóptico, ou com outras alterações diversas de ambliopia refrativa, portadores de 

patologias oculares e estrabismos, ou que não sejam capazes de responder a algum 

dos testes aplicados. 

Após a seleção da amostra, aqueles que se enquadraram nos requisitos 

foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa, mediante termo de 

assentimento ou consentimento. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade do Contestado, conforme número do parecer 

1.594.202 de 16/06/2016. 

No primeiro atendimento foram aplicados os seguintes testes: acuidade 

visual, oftalmoscopia, reflexos pupilares, kappa, hirschberg, ppc, cover, ducções, 
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versões, biomicroscopia, ceratometria, retinoscopia estática, dinâmica e subjetivo. A 

partir dos resultados dos testes foi indicada a correção óptica apenas para aqueles 

que não estavam utilizando ou que necessitaram de atualização da correção em 

uso. Os demais continuaram a utilizar suas lentes. A correção foi utilizada por um 

período mínimo de trinta dias. Com este requisito cumprido, os pacientes retornaram 

para segunda avaliação, quando foram aplicados somente os testes de Random 

Dot, que aprecia a função da estereopsia em segundos de arco e TVPS-3, que 

avalia sete habilidades perceptuais visuais, sendo elas: discriminação visual, 

memória visual, relação espacial, constância visual da forma, memória sequencial, 

figura-fundo e fechamento visual. 

Após a reavaliação dos pacientes selecionados e coleta completa de dados, 

os resultados obtidos foram comparados de acordo com os valores padronizados 

descritos na literatura e foi realizada análise estatística de médias, de correlação de 

Pearson e de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram analisados 8 pacientes entre 06 e 18 anos, sendo 6 do sexo feminino 

(75%) e 2 do sexo masculino (25%).O tipo de ambliopia mais freqüente foi a 

isometrópica (63%), seguida da anisometrópica (37%). 

Para McCarthy (2013), a anisometropia é uma das principais causas de 

ambliopia refrativa, embora o seu mecanismo seja pouco compreendido. Pang 

(2012) também aponta a anisometropia como a causa mais frequente de ambliopia. 

Estudos clínicos recentes sugerem uma distribuição semelhante entre os tipos 

estrábica, anisometrópica (ou refrativa) e uma combinação de tipos estrábica e 

refrativa (BRADFIELD, 2013). Portanto, os resultados obtidos não entram em 

concordância com a literatura, já que a amostra se apresentou com maior número de 

pacientes com ambliopia do tipo isometrópica. Embora comprovadamente se 

conheça a veracidade da teoria, tal resultado possa ser justificado pelo fato da 

pequena amostra analisada. 

A classificação da ambliopia segundo o grau de severidade da acuidade 

visual em sua maioria traz concordância entre as opiniões dos autores. Nesse 

estudo, utilizou-se a classificação quanto a severidade proposta por Sales (2012), 
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definindo valores de acuidade visual entre 20/25 e 20/40 como ambliopia leve, entre 

20/50 e 20/100 como moderada e 20/200 ou pior para a ambliopia grave ou severa. 

 

Tabela 1 – Classificação dos pacientes avaliados quanto ao tipo de ambliopia, severidade da 
acuidade visual e estereopsia 

 Tipo de Ambliopia 
Severidade da 

Acuidade Visual 
*Estereopsia (Segundos de 
arco) Teste de RandomDot 

Paciente 1 Anisometrópica Severa 400” 
Paciente 2 Isometrópica Leve 100” 
Paciente 3 Isometrópica Leve 63” 
Paciente 4 Isometrópica Leve 400” 
Paciente 5 Isometrópica Leve 83” 
Paciente 6 Isometrópica Leve 400” 
Paciente 7 Anisometrópica Severa 400” 
Paciente 8 Anisometrópica Severa 160” 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A tabela 1 descreve a estereopsia, o tipo de ambliopia e a severidade da 

acuidade visual de cada um dos 8 pacientes avaliados, e sugere que há 

preponderância da severidade da acuidade visual sobre a estereopsia, uma vez que 

segundo os resultados obtidos, os pacientes da classe severa apresentaram valores 

estereoscópicos reduzidos, confirmando a afirmação de Olarte, Corredor e Cortés 

(2005) onde dispõe que quanto mais fina a estereopsia maior a acuidade visual 

necessária para obtê-la. É manifesta a relação intrínseca entre a acuidade visual e a 

estereopsia, porém como demonstrado, a visão estereoscópica parece ter 

comportamento variado entre os indivíduos, uma vez que o paciente 4 pertencente 

ao tipo ambliopia leve apresentou a estereopsia mais reduzida se comparada ao 

paciente 8 do tipo ambliopia severa, sugerindo que outros fatores adversos podem 

interferir nesta relação ou ainda podendo tratar-se apenas de casos isolados. 

Contudo, ao analisarmos de forma geral, na maioria dos casos de ambliopia severa 

a estereopsia demonstrou-se reduzida, é possível assentir ao proposto por Lee et al. 

(2003), de que quanto maior a severidade da ambliopia, maior será a deterioração 

da estereopsia. 

É evidente a relação entre o tipo de ambliopia e a severidade da acuidade 

visual, como representado, onde os pacientes 1, 7 e 8, coincidem 100% o tipo 

anisometrópica com a acuidade visual classificada como severa e os pacientes 2, 3, 

4, 5 e 6 pertencentes ao tipo isometrópico com severidade de acuidade visual leve, 

assim como exposto por Fern (1989) e Scheiman (2013) ao tratarem das 

características da ambliopia isometrópica, apontam que os erros refrativos também 
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podem privar o sistema visual de estimulação adequada, mas devem ser muito altos, 

e mesmo assim a perda visual raramente é severa.       

Segundo Díaz e Dias (2002), os valores normais de estereopsia variam entre 

14 e 40 segundos de arco, e quanto mais fina a estereopsia menor será seu valor 

(OLARTE; CORREDOR; CORTÉS, 2005). É conhecido através da literatura e da 

prática clínica a redução da visão estereoscópica na ambliopia assim como de 

tantas outras funções motoras e sensoriais.  

A ambliopia não tem impacto apenas sobre aspectos monoculares, tais como 

acuidade visual Snellen, acuidade Vernier, sensibilidade ao contraste e distorção 

espacial, mas também repercute a nível binocular como combinação binocular, 

interação binocular e estereopsia. A perda da estereopsia dificulta tarefas como a 

coordenação olho mão, leitura, desenvolvimento visuomotor ou a visualização de 

imagens e filmes em 3D (PORTELA et al., 2015).  

 

Gráfico 1 – Distribuição da estereopsia (Segundos de arco) da amostra de acordo com o Teste de 
RandomDot 

. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Assim como descrito na teoria majoritária, os resultados obtidos demonstram 

que os pacientes apresentaram redução substancial da estereopsia, e como explicita 

o gráfico 1, nenhum dos pacientes tem o valor da estereopsia considerado normal, 

ou seja, 100% da estereopsia dos avaliados encontram-se alteradas. A estatística 

descritiva dos resultados da amostra, onde foram tabulados os dados de 

estereopsia, obtendo a média de 250” de arco, valor este acima do considerado 

normal, confirmando a alegação dos autores quanto à alteração da estereopsia em 

amblíopes. 
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Tabela 2 – Classificação dos pacientes avaliados quanto ao tipo de ambliopia, severidade da 
acuidade visual e habilidades perceptuais visuais 

 
Tipo de 
Amblio

pia 

Severid
ade 

Acuidad
e Visual 

DV MV RE CF MS FF FV 

Pacie
nte 1 

Aniso. Severa Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Médio/ 
Alto 

Normal/M
édio 

Pacie
nte 2 

Iso. Leve Normal/M
édio 

Médio/ 
Alto 

Muito 
Superior 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Médio/ 
Alto 

Normal/M
édio 

Pacie
nte 3 

Iso. Leve Normal/M
édio 

Muito 
Superior 

Médio/ 
Alto 

Baixo/ 
Médio 

Baixo/Méd
io 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Pacie
nte 4 

Iso. Leve Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Médio/ 
Alto 

Baixo/ 
Médio 

Baixo/ 
Médio 

Pacie
nte 5 

Iso. Leve Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Baixo/Méd
io 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Médio/ 
Alto 

Pacie
nte 6 

Iso. Leve Baixo Baixo/ 
Médio 

Baixo/ 
Médio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Pacie
nte 7 

Aniso. Severa Normal/M
édio 

Normal/M
édio 

Baixo/ 
Médio 

Muito 
Baixo 

Baixo/ 
Médio 

Baixo/ 
Médio 

Baixo 

Pacie
nte 8 

Aniso. Severa Baixo/ 
Médio 

Baixo/ 
Médio 

Normal/M
édio 

Muito 
Baixo 

Normal/M
édio 

Baixo/ 
Médio 

Médio/ 
Alto 

Aniso. – Anisometrópica, Iso. – Isometrópica, DV – discriminação visual, MV – memória visual, RE – 
relação espacial, CF – constância da forma, MS – memória sequencial, FF – figura-fundo, FV – 
fechamento visual 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A tabela 2 demonstra o desempenho dos 8 pacientes de acordo com o tipo de 

ambliopia, grau de severidade da acuidade visual e o resultado qualitativo das 

habilidades perceptuais visuais, onde é possível constatar que nos dois casos de 

desempenho muito baixo em constância da forma coincidem com o tipo 

anisometrópica de grau severo. Ainda, os pacientes 2 e 3 do tipo isometrópico com 

severidade da acuidade visual leve, foram os únicos que apresentaram desempenho 

muito superior em alguma das habilidades. Dentre os 3 pacientes com ambliopia 

anisometrópica, 2 deles (pacientes 7 e 8) apresentaram desempenhos gerais das 

habilidades mais baixos que o restante dos avaliados. Isso demonstra que há certa 

relação entre o tipo de ambliopia e o desenvolvimento das habilidades. 

O cálculo estatístico de média foi feito através de uma recodificação dos 

níveis das habilidades, foram classificados em uma escala de 0 a 5 onde 0 

representa um nível muito baixo, 3 normal/médio e 5 muito superior. Na seqüência, o 

quadro 1apresenta a estatística descritiva dos resultados da amostra, onde foram 

tabulados por meio das colunas dos resultados das sete habilidades perceptuais 

visuais, demonstrando estatística descritiva da média dessas habilidades. 
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Quadro 1 – Estatística descritiva de habilidades perceptuais visuais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A interpretação do quadro acima demonstra que a habilidade mais 

comprometida é a constância da forma, pois possui a menor média entre todas as 

habilidades. 

Na ambliopia refrativa o desempenho visual está influenciado principalmente 

pela perda de resolução, enquanto a ambliopia estrábica mostra grande incerteza 

espacial, o que limita a sensação de onde está localizado o objeto fixado e 

incapacita para localizar estímulos visuais no espaço, gerando aumento na latência 

dos movimentos sacádicos. Somado a isso, se apresenta interação do contorno 

anormal, nível significativo de distorção espacial que afeta a percepção de quão 

longe está o objeto fixado em relação aos outros objetos, diminuição na 

sensibilidade ao contraste, déficits no processamento de informação espacial e 

temporal e algumas limitações no funcionamento de ordem elevado (BERMÚDEZ et 

al., 2016).  

Está afirmação aponta que a ambliopia estrábica tende a apresentar 

distorções espaciais e confusão na representação do espaço mais marcantes, não 

observadas na ambliopia refrativa. Esta fundamentação vai de encontro aos 

resultados obtidos através da pesquisa, uma vez que as habilidades perceptuais 

visuais dos pacientes não se apresentaram alteradas quanto esperado.  

No que concerne a razão pelo qual a constância da forma é a habilidade mais 

alterada na amostra realizada, poucas fontes tratam sobre essa questão na 

literatura. Todavia, é possível sugerir uma justificativa. Yanchyk (2012), faz uma 

relação entre a ambliopia e o fenômeno de Crownding.  

Discriminação Visual Memória Visual Relação Espacial Constância da Forma Memória Sequencial Figura Fundo Fechamento Visual

Média 2,625 3,125 3,125 2 2,875 2,875 2,875

Erro padrão 0,26305214 0,350382444 0,350382444 0,46291005 0,226581742 0,295048422 0,350382444

Mediana 3 3 3 2,5 3 3 3

Modo 3 3 3 3 3 3 3

Desvio padrão 0,744023809 0,991031209 0,991031209 1,309307341 0,640869944 0,83452296 0,991031209

Variância da amostra 0,553571429 0,982142857 0,982142857 1,714285714 0,410714286 0,696428571 0,982142857

Curtose 3,204994797 0,84046281 0,84046281 -0,7 0,741020794 -1,391715976 0,84046281

Assimetria -1,951030176 0,862279055 0,862279055 -1,018350154 0,067842565 0,276528318 -0,862279055

Intervalo 2 3 3 3 2 2 3

Mínimo 1 2 2 0 2 2 1

Máximo 3 5 5 3 4 4 4

Soma 21 25 25 16 23 23 23

Contagem 8 8 8 8 8 8 8

Nível de confiança(95,0%) 0,622019471 0,828522825 0,828522825 1,09460833 0,535780682 0,697678654 0,828522825



 

147 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

Esse fenômeno foi descoberto no início do século XX, durante a medição da 

acuidade visual em amblíopes e pacientes com perda de campo visual central. O 

crowding afeta a fidelidade da orientação dos caracteres isolados e a atenção afeta 

a aglomeração destes caracteres em níveis de processamento mais avançados. Em 

uma tabela de optotipo de Snellen, por exemplo, as letras das extremidades podem 

ser lidas facilmente, contudo, as centrais apresentam-se aglomeradas, ocasionando 

confusão e amontoamento. Na ambliopia também se aumenta significativamente o 

espaçamento crítico mínimo no campo visual central, embora mantenha-se mais 

perifericamente, isto é, o espaçamento crítico ao fixar é cinco vezes maior em olhos 

amblíopes do que em olhos de visão normal. Ressalta-se que quanto maior a 

excentricidade, maior será o amontoamento (BERMÚDEZ et al., 2016).  

As anomalias de sensibilidade ao contraste e acuidade visual, comprometem 

as tarefas de processamento visual, inclusive aqueles que exigem os fatores 

cognitivos como atenção. Os amblíopes não são precisos na discriminação de 

formas, apresentando limiares de identificação muito altos tanto para linhas como 

para curvas. A extensão de crowding também parece ser influenciada pelo campo 

visual.  

Um estudo recente mostra que em todos os quadrantes do campo visual, o 

crowding é mais pronunciado quando alvo e os detratores estão expostos na 

horizontal do que na vertical. Os detratores têm maior efeito na discriminação da 

orientação e o limite de resolução da atenção é mais grosseiro em campo visual 

superior do que em inferior (YANCHYK, 2012). Sendo assim, a apresentação do 

teste e disposição das figuras favorece o aumento do crowding, já que elas se 

enquadram neste padrão. 

A pobre acuidade visual associada a má qualidade de informação procedente 

da retina central e demais déficits presentes na síndrome da ambliopia com a 

possível ocorrência do fenômeno de crowding poderiam ser as responsáveis pela 

constância da forma encontrar-se mais alterada que as outras habilidades 

perceptuais visuais nos amblíopes refrativos. Lembrando que o teste de constância 

da forma do TVPS-3 avalia a capacidade de identificar aspectos invariantes da 

forma quando se altera o tamanho, a rotação ou orientação. 
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Quadro2– Matriz de correlação entre estereopsia e as habilidades perceptuais visuais. 

 DV MV RE CF MS FF FV 

Estereopsia 
-0,2464 
0,556 

-0,5207 
0,185 

-0,7014 
0,052 

0,1213 
0,774 

0,2585 
0,536 

-0,2213 
0,598 

-0,6289 
0,094 

DV – discriminação visual, MV – memória visual, RE – relação espacial, CF – constância da forma, 
MS – memória sequencial, FF – figura-fundo, FV – fechamento visual. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O quadro 2 apresenta a correlação de Pearson realizada entre a estereopsia 

e as habilidades perceptuais visuais, sendo representado pelo primeiro valor descrito 

em cada célula (r = correlação). Já o segundo valor, abaixo em negrito, corresponde 

ao valor de p, sendo este o nível de significância, com confiança de 95%. 

Observa-se na linha da estereopsia que não há correlação significativa com 

nenhuma das habilidades, ou seja, o valor p é maior que 0,05 de forma que aceita-

se a hipótese nula (não há significância estatística). Algumas correlações são altas 

como o caso da estereopsia e relação espacial (r=-0,7014) mas não é significativo 

(p= 0,052). O fato de não ser significativo pode ser conseqüência da pequena 

amostra, insuficiente para uma afirmação definitiva. Embora não se tenha obtido 

valor estatístico significativo, a razão dessas variáveis possuírem correlação forte 

negativa, implica que a redução de uma variável, no caso a estereopsia, gera 

simultaneamente, o aumento da outra variável, qual seja a relação espacial, 

podendo ser visualizado na análise de médias (quadro 2), onde a referida habilidade 

apresentou uma das melhores médias dentre as demais habilidades.O mesmo 

ocorre nos casos entre a estereopsia e a memória visual e fechamento visual, que 

apresentam correlação moderada, porém, sem significância estatística. 

Para Merchán (2008), a percepção visual depende e se desenvolve através 

da segunda unidade funcional do cérebro que se localiza nas regiões laterais do 

neocórtex nas superfícies convexas dos hemisférios, ocupando as regiões 

posteriores. Esta unidade é ocupada pela região visual (lobo occipital), a região 

auditiva (zona temporal) e sensorial geral (lobo parietal). Conforme evidenciado, 

para que exista um adequado processamento de informação é necessário que se 

estabeleçam conexões sinápticas necessárias para que a informação possa seguir 

da área primária para a secundária e está para a terciária, onde no interior da 

segunda unidade funcional do cérebro, também supõe-se que se realizam as 

habilidades perceptuais visuais.  
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Para Cudeiro (2007), a percepção é um processo ativo que envolve uma 

criação do cérebro, utilizando informações fornecidas pelos sentidos, mas não é 

uma réplica exata do mundo real. Vergara (2014) expressa a diferença entre vista e 

visão, onde, por um lado, a vista é a habilidade de ver algo com certa nitidez e, por 

outro lado, a visão vai além de enxergar 100%, é um processo dinâmico, de 

organização, interpretação e compreensão do que vemos e está em constante 

mutação. É um processo que integra a informação sensorial e motora gerado pelo 

cérebro e corpo dando significado e dirigindo os movimentos do corpo. Isto requer a 

integração de todas as experiências sensoriais do corpo, incluindo visão, audição, 

tato, olfato, equilíbrio e movimento (STENSAAS, 2008).  

A visão estereoscópica reduzida teoricamente acarretaria danos ao processo 

de desenvolvimento das habilidades perceptuais visuais, uma vez que a estereopsia 

integra o sistema sensorial e este participa dos sistemas de integração envolvidos 

no desenvolvimento das habilidades perceptuais. Conforme demonstrado nos 

resultados através da correlação de Pearson, há correlação entre a estereopsia e 

algumas habilidades, entretanto por não alcançar significância estatística tal 

afirmação não pode ser sustentada.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados nessa pesquisa estão de acordo com o descrito na 

literatura, dado que a estereopsia encontra-se alterada em 100% dos casos 

analisados, demonstrando que os amblíopes refrativos devem ter a sua visão de 

profundidade reduzida.  

A pesquisa ainda evidenciou que há relação proporcional entre o tipo da 

ambliopia, severidade da acuidade visual e estereopsia, dado que 100% dos 

amblíopes anisométropes possuem acuidade visual severa e estereopsia reduzida. 

Esses resultados afirmam mais uma vez os expostos da literatura sobre o assunto. 

No que concerne as habilidades perceptuais visuais, o estudo verificou que a 

habilidade mais alterada foi a constância da forma, pois 50% dos pacientes a 

apresentaram com valores abaixo do normal. Esse fator se deve possivelmente a 

redução da acuidade visual associada à qualidade de informação deficitária 

proveniente da retina central e demais alterações resultantes da ambliopia. 
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Ressalta-se que as habilidades perceptuais visuais dos pacientes não se 

apresentaram tão alteradas quanto esperado.  

O teste de correlação de Pearson revela existir correlação entre algumas 

habilidades perceptuais visuais e a estereopsia. No entanto, o teste de significância 

demonstrou não haver significância estatística. Sendo assim, possivelmente em 

função da pequena amostra avaliada, a afirmação não possui nível considerável de 

confiabilidade. Dessa forma, sugerem-se novas pesquisas afim de apurar a relação 

da estereopsia com as habilidades perceptuais visuais. 
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DESAFIOS E REALIDADES 

 

Renata Campos43 
Miriam Cristina José Valério44 

Daniel Rogério Petreça45 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde (MS) tem investido nas últimas décadas recursos 

financeiros e humanos para trabalhar aspectos considerados como fundamentais 

para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre estes programas 

destaca-se o Pró-Saúde que especificamente volta-se para uma reorientação dos 

profissionais em formação para que sejam capazes de responder às diferentes 

demandas populacionais e processos de qualificação para o SUS (ALBUQUERQUE 

et al., 2008).  

Corroborando e fortalecendo o conceito do Pró Saúde, foi implementado o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), instituído 

legalmente pela Portaria 421, de 03 de março de 2010, que tem sua essência 

voltada para o fortalecimento e qualificação das áreas estratégicas para o SUS, 

estando incluso a integração ensino-serviço, que é considerada frágil e desarticulada 

(BRASIL, 2009). Para que o PET-Saúde ocorra em sua efetividade, por um período 

de tempo, institui-se recursos financeiros, por meio de bolsas para tutores, 

preceptores, coordenadores e estudantes da área da saúde para que trabalhem com 

este fortalecimento na rede de atenção à saúde. Após a finalização dos recursos 

financeiros, deve-se garantir a sustentabilidade das ações. 

Desta forma, o PET-Saúde promove a interação da Instituição de Ensino 

Superior (IES), serviço e comunidade, como foco na associação teórico prática 

durante todo o processo de aprendizagem, configurado para os cenários de prática 
                                                      
43Universidade do Contestado, Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Meio Ambiente. 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia – UnC Mafra. Coordenadora Geral do PET Saúde 
Interprofissionalidade. Email: renatacs@unc.br (autor correspondente) 
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Coordenadora do Curso de Farmácia – UnC Mafra Coordenadora de grupo do PET Saúde 
Interprofissionalidade. Email: miriamc@unc.br 
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do serviço de saúde (HADDAD et al., 2012). Compreende-se também que o PET- 

Saúde visa estimular a constante capacitação dos trabalhadores inseridos no campo 

de trabalho, tornando-os coparticipantes de conhecimentos e práticas das áreas de 

demanda da população (MIRA, 2018).  

O trabalho, ou a ausência dele, é um importante determinante das condições 

de vida e da situação de saúde dos trabalhadores e entorno, pois vincula-se como 

determinantes da saúde e do bem-estar. Além do aspecto financeiro, que viabiliza as 

condições materiais, permite a inclusão social de quem trabalha, favorecendo a 

formação de redes sociais de apoio, importantes para a saúde. Desta forma, 

entende-se que o trabalho possa ter um efeito protetor, ser promotor de saúde, mas 

por outro lado, também pode causar mal-estar, sofrimento, adoecimento e morte dos 

trabalhadores. Os efeitos deletérios do trabalho na saúde aparecem como uma 

demanda dos usuários nos diversos pontos da rede de saúde, cujas principais 

portas de entrada são a Atenção básica e a rede de urgência e emergência 

(BRASIL, 2018). 

Em função desse contexto, a temática escolhida para este projeto foi a saúde 

do trabalhador. Tal decisão, é reforçada pelo fato de Santa Catarina (SC) ter altas 

taxas de mortalidade por acidente de trabalho. De acordo com o informativo 

Epidemiológico do Governo de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014) sendo 

que o risco de morrer em SC foi maior do que a média para a Região Sul e do Brasil 

entre 2000 a 2011. Além disso, as estatísticas oficiais envolvendo a saúde do 

trabalhador são precárias e não permitem avaliar com profundidade a magnitude do 

impacto das atividades econômicas neste âmbito  

Além dos acidentes de trabalho da área urbana, cita-se o setor agrícola que 

exerce uma forte influência na economia do estado de Santa Catarina. Neste setor, 

o uso de insumos é intenso/ excessivo favorecendo o desenvolvimento de 

intoxicações relacionadas a utilização de agrotóxicos, fazendo-se necessário 

promover ações que priorizem o acesso dos trabalhadores rurais aos serviços de 

saúde. 

A Universidade do Contestado (UnC) foi contemplada com o projeto 

PRÓ/PET Saúde pela Portaria nº 6 de 3 de abril de 2012. O tema de abrangência 

escolhido para esta atividade foi “Fortalecimento da rede de atenção à saúde do 

trabalhador como modelo de atenção à saúde”. Durante dois anos de atividades, 
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coordenador, tutor, acadêmicos, preceptores e docentes mapearam e melhoraram 

os cuidados à saúde do trabalhador. Muitas lacunas foram identificadas nos 

municípios de abrangência, sendo Mafra, Itaiópolis e Papanduva. É com base nas 

lacunas mapeadas que a UnC e colaboradores do serviço de saúde de três 

municípios, sendo Mafra, Rio Negrinho e Papanduva, se articularam e fizeram uma 

nova proposição para a qualificação da rede de atenção à saúde do trabalhador. A 

proposição tem como escopo de promover a interdisciplinaridade, 

interprofissionalidade, qualificação dos serviços na visão da reorientação dos 

processos acadêmicos e solidificação da integração ensino – serviço, o qual foi 

aprovada pelo Ministério da Saúde, e encontra-se em desenvolvimento desde 

dezembro de 2018. Neste edital 10/2018, a proposta central é o fortalecimento da 

Educação Interprofissional em Saúde (EIP). 

A EIP é definida quando duas ou mais profissões aprendem entre si, com e 

sobre as outras, para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados 

assistenciais, além de contribuir com a qualificação dos profissionais de saúde e a 

formação de estudante das diversas áreas da saúde, estando a centralidade deste 

conceito na capacidade de aprender a colaborar uns com os outros (COSTA et al., 

2018). As práticas interativas na EIP são reconhecidas como aliadas no 

desenvolvimento de competências profissionais e devem ser curriculares e não 

optativas, para que o processo de formação profissional em EIP seja consolidado 

(BATISTA; BATISTA, 2016).  

Esta formação deve ser crítica, promovendo aprendizado ativo que gere a 

integração básico-clínica no contexto de orientação pedagógica. Assim, o PET-

Saúde na Universidade do Contestado vem oportunizar a criação de novas 

demandas de modo a promover a interdisciplinaridade entre os cursos da saúde da 

IES, afim de permitir reorientação dos acadêmicos quanto a rede de atenção à 

saúde do trabalhador na sua face interprofissional.  A qualificação da rede de 

atenção à saúde do trabalhador é relevante nos municípios de Mafra, Papanduva e 

Rio Negrinho, pois são áreas de abrangência da UnC e se destacam pelo seu 

potencial nos setores agropecuário e industrial. 

Tendo como objetivo caracterizar a implementação do Programa PET-Saúde 

Interprofissionalidade na Universidade do Contestado em parceria com as 

secretarias de saúde dos municípios de Mafra, Rio Negrinho e Papanduva. 
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METODOLOGIA 

 

Estudo exploratório-descritivo, observacional, qualitativo. A implementação do 

PET-Saúde está sendo realizada na Universidade do Contestado e nas secretarias 

municipais de saúde de Mafra, Rio Negrinho e Papanduva com início em abril de 

2019 e término em março de 2021. A Equipe PET-Saúde (Figura 1) é composta por 

01 coordenador geral, 02 coordenadores de grupos, 02 tutores, 08 preceptores e 12 

acadêmicos, terá por finalidade garantir a sustentabilidade da EIP nos locais 

elencados. 

Para a análise da implementação a proposta foi dividida em: I) Papel da UnC 

e Integração ensino-serviço; II) Papel da Equipe PET-Saúde na sustentabilidade das 

ações. 

 

Figura 1 – Organograma da composição de trabalho da Equipe PET-Saúde Interprofissional da UnC. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PAPEL DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO E INTEGRAÇÃO ENSINO-

SERVIÇO 

 

A UnC enquanto promotora de conhecimentos e saberes tem papel 

fundamental no processo de qualificação para o trabalho. Alguns pontos foram 
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indicados pelos membros da academia como sendo prioritários para discussão e 

planejamento de mudanças (Figura 2) e pelos membros que trabalharam com a 

estruturação do projeto PET Saúde. 

 

Figura 2 – Temas prioritários do trabalho do PET-Saúde UnC. 

 
Legenda: DCN: Diretrizes Curriculares Nacionais; SUS: Sistema Único de Saúde; EIP: Educação 
Interprofissional em Saúde 

 

ADEQUAÇÃO DOS CURSOS ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS COM 

FOCO NA INTERPROFISSIONALIDADE. 

 

Uma análise inicial indica a necessidade de revisão dos Projetos Pedagógicos 

do Curso (PPCs), associando o aprendizado à prática, de forma a problematizar o 

modelo técnico-assistencial, com ampliação da compreensão dos processos da 

integralidade, e da educação interprofissional, resolução de problemas e tomada de 

decisões, de forma transversal e dialogada, respeitando as características dos 

diversos núcleos de práticas profissionais vivenciados em campo de estudo e de 

práticas.   

Importante ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

cursos de graduação na área da saúde trazem a necessidade de formação 

profissional e deve incluir o sistema de saúde vigente no país, bem como o trabalho 

em equipe e a atenção integral à saúde (ALMEIDA, 2003). Desta forma, entende-se 

que as IES, embora tenha sua autonomia, devam prezar por esta orientação das 

DCNs, para uma formação integral e alinhadas às necessidades do maior serviço de 

saúde que o país possui.  

  

 



 

158 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO E TRABALHO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE 

ALINHADAS AOS PROCESSOS DE MUDANÇA CURRICULAR. 

 

Tem-se como hipótese a falta de alinhamento conceitual sobre temas como 

multiprofissionalidade e interprofissionalidade, sendo necessário um nivelamento 

conceitual. As ações de EIP devem buscar pontos de convergência entre as DCNs 

de cada curso, oportunizando o trabalho coletivo com a intenção de otimizar a 

qualidade de atenção à saúde do trabalhador. Sendo esta área, uma das mais 

deficientes pelos colaboradores do SUS envolvidos na proposta deste PET-Saúde.   

A falta de alinhamento é comum na multiprofissionalidade. Este termo é 

definido como a sobreposição de disciplinas distintas que dão suporte a cada 

profissional (ALVARENGA et al., 2013). Entretanto, a interprofissionalidade se pauta 

no trabalho em equipe e na reflexão dos papéis de cada profissional com foco no 

atendimento do paciente, buscando a resolução de problemas com dialética bem 

estabelecida entre os pares (BATISTA, 2012). A interprofissionalidade é um ponto 

crucial a ser trabalhado pelas IES e também pelos serviços de saúde, tendo em vista 

que de acordo com Reeves (2016) o trabalho em equipe diminui custos e aprimora o 

cuidado aos usuários, oferecendo um serviço de qualidade e efetivo.  

 

PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE COM FOCO 

NO DESENVOLVIMENTO DO SUS A PARTIR DOS ELEMENTOS TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS DA EIP 

 

O fortalecimento da EIP terá como premissa a implementação de práticas 

colaborativas e integradas em saúde, incorporando a experiência profissional dos 

núcleos de assistência, estimulando dois pontos principais das DCNs: a tomada de 

decisão/autonomia e comunicação com foco na integralidade do cuidado, sendo um 

dos pilares do SUS. 

A integração ensino-serviço é fundamental para o cuidado ao usuário, a IES 

deve ter o SUS como uma escola e o SUS deve ter a IES como uma parceira para a 

qualificação da assistência para aqueles que ainda serão colaboradores. Além da 

graduação, esta integração pode acontecer por meio de residências com supervisão 

de preceptores. De acordo com Araújo et al. (2017) as residências multiprofissionais 
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são um espaço de construção de conhecimento e transformação de práticas 

articuladas às demandas do SUS com abordagens de assistência mais abrangentes.  

  

DESENVOLVIMENTO DA DOCÊNCIA E DA PRECEPTORIA NA SAÚDE PARA 

UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS E 

METODOLÓGICOS DA EIP 

 

Entende-se que a docência e a preceptoria sejam a ponte inicial entre UnC, 

serviços de saúde e comunidade. O trabalho na perspectiva interprofissional 

qualifica os serviços de saúde ofertado ao usuário, ao ponto que integra os 

profissionais na compreensão das habilidades de cada um. Entende-se que a 

educação interprofissional possa ser gerenciada da seguinte forma no PET-Saúde: 

(1) otimização das práticas e produtividade no ambiente do trabalho; (2) Melhoria 

dos resultados obtidos com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde e 

reabilitação dos pacientes; (3) Melhoria ao acesso à saúde, neste PET, 

especificamente aos trabalhadores e (4) Confiança e conforto em trabalhar em 

equipe interprofissional.  

A EIP, em partes, baseia-se na resolução de problemas (diários) de maneira 

crítica e reflexiva, buscando integrar os diversos profissionais balizando não 

somente a necessidade do conhecimento, mas também a necessidade de 

compreender na prática como acontece o trabalho em equipe (REEVES, 2010).  

Desta forma, entende-se que os sujeitos envolvidos docentes e preceptores a 

medida que transformam e incorporam conceitos e novas práticas, ao mesmo tempo 

participam do processo de aprendizado, caracterizando um processo de 

reorientação em via dupla (MITRE et al., 2008) e neste cenário as metodologias 

ativas tem se apresentado como uma importante ferramenta, tanto para os 

docentes, quanto preceptores.  

 

PAPEL DA EQUIPE PET NA SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES 

 

A equipe PET-Saúde Interprofissionalidade propôs atividades a serem 

executadas em 24 meses. Estas atividades foram selecionadas a partir de um 
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Brainstorming entre docentes e colaboradores do SUS em que foram elencadas as 

principais lacunas e como poderiam ser trabalhadas. 

 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADES PET 

SAÚDE 

 

Na figura 3 apresentamos os ideais para o 1º ano de desenvolvimento (2019 – 

2020) do projeto PET Saúde Interprofissionalidade. A figura nos traz o objetivo da 

ação, a estratégia e o resultado esperado. 

 

Figura 3 – Resumo das atividades a serem desenvolvidas no 1º ano (2019 – 2020) do PET-Saúde 
UnC. 

 
Fonte: Os pesquisadores (2018) 

 

O primeiro objetivo apontado refere-se ao processo de revisar os PPCs com 

foco na educação interprofissional. Entretanto, ressalta-se que neste apontamento 

de mudanças curriculares, há a resistência de docentes em propostas de EIP. Esta 
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demanda deve ser superada por movimentos que os docentes devem realizar a fim 

de incorporar a EIP em suas práticas pedagógicas, mas, principalmente na garantia 

de suporte institucional por meio de políticas de financiamento e valorização da 

docência interprofissional, comprometida com uma formação em saúde baseada na 

integralidade do cuidado. O olhar para os projetos e propostas devem ser passíveis 

de EIP (BATISTA; BATISTA, 2016). 

No ambiente Universitário tem-se que é necessário aperfeiçoar novas 

metodologias de ensino que possam ser transpostas aos serviços de saúde e a 

UnC. Devido as novas demandas e pelo processo de reorientação é necessário que 

as IES devem adotar novas propostas pedagógicas aprimorando as metodologias de 

ensino. As metodologias ativas estimulam o processo de ensino-aprendizagem e a 

problematização é a principal estratégia para a associação teórico prática (BERBEL, 

1998). A UnC se preocupa com esta formação docente e anualmente traz, em sua 

capacitação pedagógica assuntos relacionados à formação para as metodologias 

ativas.  

O projeto tem como intenção possibilitar aos acadêmicos a interação entre 

ensino-serviço-comunidade identificando a organização da rede de atenção à saúde 

do trabalhador, fluxos e contra fluxos do trabalhador urbano, rural e dos 

trabalhadores do SUS. Esta necessidade de avaliar como o trabalhador se integra a 

rede de atenção à saúde é amparada pela Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora - PNST (BRASIL, 2012). No capítulo II (Artigo 8º), a 

PNST traz que um dos objetivos desta política é:  

 

[...] b) identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos 
trabalhadores no território; c) realização da análise da situação de saúde 
dos trabalhadores; d) intervenção nos processos e ambientes de trabalho; 
e) produção de tecnologias de intervenção, de avaliação e de 
monitoramento das ações de VISAT.   

 

A avaliação da saúde mental dos trabalhadores também é foco para as ações 

do primeiro ano (podendo se estender até o segundo, dependendo dos achados) e 

será avaliada por vários ângulos. A busca de afastamentos de colaboradores do 

SUS e trabalhadores será feita a fim de investigar quantitativamente o que estes 

dados representam para o município. Entretanto, também será investigado os 

trabalhadores rurais, e neste quesito, o que mais tem sido destacado são as 



 

162 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

intoxicações por agrotóxicos. Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo. Os impactos desse fator na saúde pública são 

amplos e atingem os trabalhadores de diversos setores (CARNEIRO et al., 2015). 

O trabalho agrícola tem sido destacado como uma das profissões mais 

perigosas por se relacionarem com intoxicações agudas e crônicas, além de 

alterações de fertilidade e prejuízos ambientais (ILO/WHO, 2005). As intoxicações, 

por serem um problema de saúde pública, devem ser monitorados e assistidas pelas 

equipes de saúde. Ainda, destaca-se que as intoxicações devem ser analisadas com 

cautela devido ao grande número de falta de informação sobre a atividade laboral e 

possíveis casos de subnotificações (SANTANA; MOURA; NOGUERIA, 2013).  

Outro ponto que será observado é a relação das intoxicações com alterações 

psiquiátricas. Esta interdependência já foi descrita por Faria et al. (1999), em que se 

observou por meio de um estudo transversal, a ligação entre intoxicação e 

alterações mentais menores (FARIA et al., 1999). Em Mafra, um dos municípios 

integrantes do PET-Saúde, tem-se verificado altos índices de depressão e suicídio.  

Assim, será analisado se existem relações entre suicídios com intoxicações ou com 

dados ocupacionais referentes aos agricultores.  

Outro ponto a ser trabalhado no PET Saúde é identificar como são realizadas 

as notificações relacionados aos acidentes de trabalho tais como as obrigatórias, as 

instituídas pelos municípios e as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT). No 

Brasil, os números referentes à morbimortalidade por causas externas (incluindo os 

acidentes de trabalho) são preocupantes. Em Santa Catarina, as causas externas 

em 2012 foram proporcionalmente a terceira causa mais importante de óbito, 

contribuindo com 12,35% do total. É a primeira causa de morte na faixa etária mais 

jovem (entre 20 e 49 anos), tornando esses agravos um importante problema que 

pode ser evitado no âmbito da saúde pública (Governo do Estado de Santa Catarina, 

2014). 

As notificações têm relação com a estruturação das vigilâncias em Saúde. 

Para tanto, o PET Saúde avaliará se existe a articulação da vigilância em saúde nos 

três municípios envolvidos no projeto. De acordo com a PNST (BRASIL, 2012), o 

fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde são mandatórias, 

identificando os fatores de risco, com intervenções tanto nos ambientes e processos 

de trabalho, como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos trabalhadores. 



 

163 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

É fundamental que haja a integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com os 

demais componentes da Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde. 

 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO ANO (2020 a 2021) DE 

ATIVIDADES PET SAÚDE 

 

Apresentamos por meio da figura 4, as ações planejadas para o segundo ano 

de atividades.  

 

Figura 4 – Resumo das atividades a serem desenvolvidas no 2º ano do PET-Saúde UnC. 

 
Fonte: Os pesquisadores (2018). 

 

Neste período, um dos objetivos, é mapear a condição de saúde dos 

trabalhadores quanto ao seu estilo de vida e agravos, principalmente na construção 

civil, sendo um ramo econômico de grande importância para o Brasil, entretanto, é 

considerado uma das atividades mais perigosas no que diz respeito as condições de 

trabalho, liderando as taxas de acidente de trabalho, dentre eles, os fatais. Isto pode 

ser agravado por uma dura realidade que é o consumo de drogas lícitas e ilícitas 

favorecendo as incapacidades laborais, absenteísmo e enfermidades (ARAUJO et 

al., 2012; COCKELL, 2010). Em uma pesquisa realizada por Gavioli et al. (2014) foi 
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verificado que o uso de tabaco, álcool, maconha e cocaína tiveram prevalência 

elevada entre os trabalhadores da construção civil.  

Como uma meta bastante realista, mas audaciosa em termo de logística, 

propusemos estruturar na UnC um centro observatório em saúde do trabalhador, 

que subsidie o enfrentamento de problemas prioritários na saúde do trabalhador 

estabelecido a partir das necessidades dos municípios. A implementação deste 

centro na UnC em parceria com os serviços de saúde será de fundamental 

importância em diversos âmbitos. Destaca-se a necessidade deste centro para o 

enfrentamento de problemas prioritários na saúde do trabalhador e neste quesito 

destaca-se os agricultores, que muitas vezes permanecem marginalizados de uma 

assistência integral levando em consideração as peculiaridades de sua ocupação. 

De acordo com Faria (2007), pesquisas epidemiológicas com foco nas intoxicações 

por agrotóxicos no Brasil ainda possui várias lacunas a serem preenchidas. Estudos 

que utilizaram dados secundários têm uma enorme importância no sentido de 

contribuir para aperfeiçoar a qualidade destes bancos de dados, além de permitir 

avaliações das mudanças do perfil de morbimortalidade e necessidades emergentes 

(FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). Desta forma, um dos propósitos do centro 

observatório, é criar um sistema de vigilância para a melhora da notificação e a 

qualidade dos dados na saúde do trabalhador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação do PET-Saúde é uma estratégia do MS para fortalecer 

áreas prioritárias, e a EIP é uma dessas. O MS tem buscado parcerias com as IES e 

serviços de saúde com o intuito de estreitar a relação entre estes dois atores a fim 

favorecer o processo de ensino aprendizagem e transpor barreiras que favorecem a 

inserção de alunos qualificados dentro do SUS.  

Conclui-se que a implementação do PET-Saúde no ambiente universitário 

seja fundamental, entretanto, vislumbra-se dificuldades relacionadas aos aspectos 

teórico-práticos que exigirão um esforço em conjunto para que os resultados sejam 

alcançados, principalmente no fortalecimento da EIP na UnC e nos serviços de 

saúde. 
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PERFIL DOS FREQUENTADORES DE UMA ACADEMIA NO MUNICIPIO DE 

PAPANDUVA/SC 

 

João Guilherme França Kichileski46 
Joyce Gislaine Albrecht47 
Crisley Vanessa Prado48 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2017, o número de academias no mundo todo era em torno de 200 

mil estabelecimentos, tento em vista 174 milhões de frequentadores IHRSA Global 

Report (2018). Ainda segundo a IHRSA Global Report (2018), o Brasil só perde para 

os Estados Unidos quando se trata do número de academias no mundo. De acordo 

com a pesquisa, o Brasil possui cerca de 34 mil academias, com aproximadamente 

10 milhões de alunos. 

Segundo Iriart (2008) a atenção em relação ao corpo aumentou com as 

técnicas de cuidados e gerenciamentos, como dietas, musculação e procedimentos 

estéticos. Alguns possíveis fatores para homens e mulheres frequentarem 

academias são o condicionamento físico, estética e a saúde/reabilitação (LIMA, 

2014). A musculação tem grande destaque, e com isso teve uma evolução científica 

aumentada nos últimos tempos, e com as divulgações de pesquisas e artigos sobre 

seus diversos benefícios relatando a segurança na prática (CONTE et al., 2007). 

Segundo Santos et al. (2013) através das divulgações das mídias, o ser 

humano vem buscando meios para terem corpos considerados perfeitos, buscam a 

felicidade o ser belo. Os meios de comunicação influenciam para as pessoas 

frequentarem as academias, instigando corpos impecáveis e modelados, os típicos 

“malhados” (TAHARA, 2002). A mídia corporal por meios de comunicações gera 

desejos, querendo padronizar corpos. Estar com o corpo fora do que se considera 

padrão, gera cobranças e insatisfação (RUSSO, 2005), contribuindo de certa forma 

para a crescente iniciação nas academias. 

                                                      
46Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física Bacharelado, Universidade Do Contestado 

(UnC). E-mail: joki372@hotmail.com  
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(UnC). E-mail: joyce.layne01@hotmail.com  
48Acadêmico do curso de Graduação em Educação Física Bacharelado, Universidade Do Contestado 

(UnC). E-mail: crisleyprado1@hotmail.com  
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A preocupação com a saúde e bem-estar faz com que as pessoas busquem 

pela realização de mais atividades físicas (SILVA, 2017). Para Pereira (2015) o que 

determina a continuidade do indivíduo em dar continuidade aos exercícios, é a 

maneira de realizar exercício em sua rotina diária, tornando-o um estilo de vida. Se 

habituar os novos hábitos e a maior realização de atividades físicas é fundamental 

para a melhora da saúde, e da qualidade de vida (PRAZERES, 2007). Segundo 

Thomas et al. (2010) a rotina da atividade física é um habito complexo tendo 

influencias por vários fatores, entre eles: idade, nível socioeconômico, educação e 

sexo. 

Segundo Conte et al. (2007) na cidade de Canguçu foi realizada uma 

pesquisa com 117 frequentadores, com uma média de 30 anos, em torno de 70 kg e 

com 1,69 de altura, com relação as variáveis 87% era ativa no lazer, 66,7% tinha 

índice de massa corporal normal e a maioria não alcançava as recomendações de 

consumo diário de frutas, verduras e legumes, e não usavam suplementos 69.5%. 

No que diz respeito às variais relacionadas à academia, a maioria dos respondentes 

frequentavam há mais de 12 meses 56,5%, quatro ou mais vezes por semana 52%, 

á noite 525%. Concluindo-se que a maioria dos frequentadores das academias era 

do sexo masculino, jovem, ativa no lazer.  

Já no estudo de Rombaldi e Vilela (2015) realizado na cidade de Lins-SP, nos 

traz os seguintes resultados em relação aos seus frequentadores, que são homens 

em torno de 26 anos, peso em média de 81 kg, estatura de 1,76 com percentual de 

gordura 19%, já as mulheres têm idades em torno de 26 anos, peso em torno de 

62kg com1,64 de altura, e o percentual de gordura de 26,7%. Os homens costumam 

frequentar de 4 a 5 dias na semana a academia (7,07%), já as mulheres de 2 a 3 

dias (51,76%). Com isso o objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil dos 

frequentadores das academias na cidade de Papanduva/SC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Papanduva/SC através de questionário 

com a proposta de avaliar o perfil dos frequentadores das academias do município, 
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em um período de 15 dias as entrevistas foram feitas nos horários de 

funcionamento, matutino, vespertino e noturno. 

 

AMOSTRA/PARTICIPANTES 

 

A amostra foi composta por 105 pessoas de ambos os sexos, com idade 

acima de 18 anos, a coleta de dados foram feitos na cidade de Papanduva/SC na 

academia Power Gym devidamente registrada no CREF/SC, o preenchimento do 

questionário foi feito por entrevista ou preenchido pelos próprios frequentadores na 

academia. Os frequentadores foram devidamente convidados a responder o 

questionário com o consentimento livre, tendo em vista a total restrição das 

informações concedidas, e assim podendo ter total recusa a sua participação. 

 

INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS  

 

A elaboração do questionário teve como base as questões nos artigos de 

Vilela e Rombaldi (2015) e no artigo de Conte (2007), o questionário contou com 19 

questões fechadas com o objetivo de determinar as variáveis sociodemográfica (6 

questões), nutricionais (7 questões) e variáveis sobre a pratica de musculação (6 

questões). 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel 2016® e 

posteriormente foram enviados para o programa EpiDataAnalysis, para realizar as 

análises descritiva dos participantes e posteriormente foram organizados em forma 

de tabela. 

 

RESULTADOS 

 

Do total de participantes, a maioria era mulher (61,9%) com idade média de 

26 a 40 anos (46,7%). De acordo com a Tabela 1, 58,1% eram pessoas solteiras, 
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44,8% possuía superior completo, de três a cada dez participantes recebiam três 

salários mínimos e reportaram profissões não especificadas no questionário. 

 

Tabela 1 – Variáveis Socioeconômicas da amostra. Papanduva/SC, 2019. 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados nutricionais dos participantes, onde 

62,9% apresentaram IMC normal e 56,2% realizaram até quatro refeições ao dia. 

Dos respondentes, 65,7% nunca fizeram acompanhamento com nutricionista, porém 

81,0% cuidam de sua alimentação mesmo sem orientação profissional, já 40,4% 

feminino

n % n % n %

Sexo 40 38,1 65 61,9 105 100,0

idade

18 a 24 anos 9 22,5 23 35,4 32 30,5

26 a 40 anos 20 50,0 29 44,6 49 46,7

41 a 59 anos 9 22,5 12 18,5 21 20,0

60 ou mais 2 5,0 1 1,5 3 2,9

Estado Civil

Casado (a) 16 40,0 24 36,9 40 38,1

Solterio (a) 24 60,0 37 56,9 61 58,1

Separado (a) 0 0,0 4 6,2 4 3,8

Viuvo (a) 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Escolaridade

Fundamental Incompleto 1 2,5 0 0,0 1,0 1,0

Fundamental completo 4 10,0 2 3,1 6 5,7

Médio incompleto 2 5,0 5 7,7 7 6,7

Médio completo 6 15,0 18 27,7 24 22,9

Superior incompleto 7 17,5 13 20,0 20 19,0

Superior completo 20 50,0 27 41,5 47 44,8

Profissão

Autônomo 7 17,5 8 12,3 15 14,3

Saúde 5 12,5 9 13,8 14 13,3

Indústria 4 10,0 2 3,1 6 5,7

Comercio 10 25,0 13 20,0 23 21,9

Estudante 1 2,5 5 7,7 6 5,7

Educação 1 2.5 4 6,2 5 4,8

Aposentado(a) 2 5,0 0 0,0 2 1,9

Outros 10 25,0 24 36,9 34 32,4

Renda

1 salario minimo 4 10,0 26 40 30 28,6

Ate 3 salarios 14 35,0 23 35,4 37 35,2

Ate 5 salarios 13 32,5 11 16,9 24 22,9

Mais de 5 salarios 9 22,5 5 7,7 14 13,3

masculino total
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afirmaram estar consumindo algum tipo de suplemento dentre eles os mais usados 

são o wheyprotein (28,6%) e a creatina (13,3%). Em relação aos motivos para 

suplementação, destaca-se o ganho de massa muscular com 24,8%. 

 

Tabela 2 – Variáveis nutricionais da amostra. Papanduva/SC, 2019. 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

A Tabela 3 é relacionada às variáveis de treino, onde quatro a cada dez 

alunos frequentam a academia entre um a quatro anos, sendo que 73,3% 

frequentam semanalmente de duas a três vezes, com um tempo diário de treino em 

até uma hora (54,3%), sendo o turno da noite o mais frequentado (36,2%). Os 

motivos para frequentarem a academia mais citados foram permanecer saudável 

n % n % n %

IMC Classificação

Baixo peso (IMC < 18,5) 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Saudavel (IMC 18,5-24,9) 17 42,5 49 75,4 66 62,9

sobrepeso (IMC 25-29,9) 20 50,0 11 16,9 31 29,5

Obesidade (IMC > 30,0) 3 7,5 5 7,7 8 7,6

Cuida da Alimentação

Sim 37 92,5 48 73,8 85 81,0

Não 3 7,5 17 26,2 20 19,0

Já procurou Nutricionista

Sim 15 37,5 21 32,3 36 34,3

Não 25 62,5 44 67,7 69 65,7

Numero refeições diaria

Ate 4 refeições 26 65,0 33 50,8 59 56,2

5 ou mais refeições 14 35,0 32 49,2 46 43,8

Usa suplemento

Não 22 56,4 40 61,5 62 59,6

Sim 17 43,6 25 38,5 42 40,4

Quais suplementos usou

Polivitaminicos 7 17,5 2 3,1 9 8,6

Bebidas carboidratadas 2 5,0 0 0,0 2 1,9

Cafeina 5 12,5 6 9.2 11 10,5

Creatina 12 30,0 2 3,1 14 13,3

BCAA 7 17,5 3 4,6 10 9,5

Whey protein 17 42,5 13 20,0 30 28,6

Proteina 2 5,0 0 0,0 2 1,9

Outros 4 10 4 6,2 8 7,6

Permanecer saudavel 1 2,5 4 6,2 5 4,8

ter mais energia 4 10,5 4 6,2 8 7,8

Emagrecer 2 5,1 4 6,2 6 5,8

Ganha massa muscular 17 42,5 9 13,8 26 24,8

Complemento alimentar 4 10,0 3 4,6 7 6,7

masculino feminino total

Motivos de consumir suplemento
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(59,0%), emagrecer e ganhar massa muscular (24,8%). Vale destacar que 71,4% 

dos alunos estão satisfeitos com seus objetivos e 21,0% estando insatisfeito com os 

resultados esperados dentro da academia. 

 

Tabela 3 – Variáveis ao treino da amostra. Papanduva/SC, 2019. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foram analisados o perfil de 105 frequentadores de uma 

academia na cidade de Papanduva/ SC. O estudo aponta que a maioria dos 

frequentadores tem idade abaixo dos 40 anos e com um alto grau de escolaridade, 

de modo semelhante ao estudo de Vilela e Rombaldi (2015), que apresentou idade 

n % n % n %

Menos de 1 ano 11 27,5 17 26,2 28 26,7

De 1 a 4 anos 14 35,0 36 55,4 50 47,6

Mais de 5 anos 15 37,5 12 18,5 27 25,7

Frequencia semanal 

De 2 a 3 vezes na semana 26 65,0 51 78,5 77 73,3

De 4 a 5 vezes na semana 14 35,0 14 21,5 28 26,7

Turno que frequenta

Manhã 12 30,0 22 33,8 34 32,4

Tarde 14 35,0 19 29,2 33 31,4

Noite 14 35,0 24 36,9 38 36,2

Tempo de treino diario

30 minutos 1 2,5 7 10,8 8 7,6

Ate 1 hora 23 57,5 34 52,3 57 54,3

Mais de 1 hora 16 40,0 24 36,9 40 38,1

Permanecer saudavel 30 75,0 32 49,2 62 59,0

Melhorar desempenho esportivo 6 15,0 3 4,6 9 8,6

ter mais energia 4 10,0 3 4,6 7 6,7

Prevenir/tratar doenças/lesões 6 15,0 4 6,2 10 9,5

Diminuir estresse 8 20,0 13 20,0 21 20,0

Emagrecer 6 15,0 20 30,8 26 24,8

Ganha massa muscular 17 42,5 9 13,8 26 24,8

Totalmente satisfeito 10 25,0 12 18,5 8 7,6

Satisfeito 27 67,5 48 73,8 57 71,4

Insatisfeito 3 7,5 5 7,7 40 21,0

masculino feminino total

Movitos da frequencia à academia

Satisfação com seus objetivos

Tempo frequencia academia (anos)
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com menos de 30 anos e formação de ensino médio em sua maioria, sendo vista por 

causa da faixa etária citada anteriormente um dos fatores observados pode ser que 

o público já tenha conseguido uma graduação.  

No que diz respeito à variável nutricional, 62,9% apresentou seu IMC como 

saudável (18,5-24,9) muito semelhante ao estudo de Vilela e Rombaldi (2015) onde 

66,7% dos seus participantes tiveram seu IMC classificado com normal ou saudável, 

e ao estudo de Pereira et al. (2007), onde 61,5% apresentaram este resultado.   

Já se tratando do consumo de suplementos nutricionais, quase um terço dos 

pesquisados afirmam estar utilizando algum tipo sendo o mais utilizado o 

wheyprotein e creatina tento em vista o foco de ganha de massa muscular. Muito 

parecido com o resultado de Da Silva et al. (2018), onde 34,78% consomem 

wheyprotein, 13,04% creatina e 13,05 % BCAA, com o objetivo de ganho de massa 

muscular relatada por 31,25% dos entrevistados. Ainda 33,78% receberam 

indicação de nutricionista para consumo de suplementos e 28,38% por iniciativa 

própria. O estudo de Schneider et al (2012) encontrou resultados diferentes, onde 

apenas 19% dos entrevistados utilizaram os suplementos indicados por nutricionista 

perdendo apenas por indicação de educador físico (25%). No estudo feito por 

Schenider et al (2012) na cidade de Balneário Camboriú-SC, os suplementos mais 

utilizados foram wheyprotein, maltodextrina, BCAA entre os entrevistados. 

Já o estudo de Alves e Navarro (2010) mostrou que os participantes que 

usam suplementos alimentares têm como benefícios o ganho de força, disposição, 

energia, o aumento da massa muscular, melhora do desempenho e dos resultados, 

definição muscular, aumento da testosterona, do peso corporal, a diminuição da 

fadiga, suprir a má alimentação e até mesmo que não consegue treinar musculação 

sem o uso de suplementos, relatou uma melhora nos tônus muscular, resistência e 

mantêm a boa forma. A indicação dos suplementos aos participantes foi feita em sua 

maioria por professores de Educação Física 53% e academia 43%. Não foi citado 

neste estudo se os frequentadores faziam acompanhamento nutricional. 

Um dos principais suplementos utilizados no meio atlético para alcançar a 

hipertrofia muscular é a proteína do soro do leite, conhecida popularmente como 

wheyprotein. Segundo Souza, Palmeira, Ornelas (2012) é importante salientar que 

vários fatores contribuem para o ganho de massa muscular. Dentre os mais 

importantes estão os fatores nutricionais onde dois aspectos essenciais devem ser 
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considerados durante o processo de ganho de massa muscular: a quantidade 

mínima de proteína e de calorias. 

Sobre a frequência na academia, observamos que o período de maior público 

na academia é o noturno, com um tempo de treino diário em torno de uma hora 

sendo mais frequente de 2 a 3 vezes semanal sendo um público mais experiente 

com mais de um ano de academia. Diferente do estudo de Da Silva et al. (2018) que 

declarada por homens 28,29% e mulheres 25,66% tem uma frequência de cinco 

vezes semanal. Possivelmente um dos motivos a frequentarem o período da noite é 

que muitos trabalham durante os períodos de manhã e tarde e tendo apenas o 

período da noite como horário para conseguirem realizar suas práticas de atividade 

física.  

Se tratando dos motivos de frequentarem a academia, os principais 

resultados foram permanecer saudável, assim como ganho de massa muscular e o 

emagrecimento, se destacando também a diminuição do estresse. Oito em cada dez 

dos frequentadores relatou estar satisfeito ou totalmente com seus resultados na 

academia.  

Com o aumento de indivíduos receosos com a melhora da qualidade de vida, 

nota-se um aumento de público as academias, já que essa preocupação tem 

estimulado a compreensão a respeito da importância de atividade física para a 

saúde (SIQUEIRA, 2009). Para Mayara e Cunha (2013), a atividade física é 

fundamental para melhorar a qualidade de vida e saúde, já que ela atua sobre a 

mesma, diminuindo fatores de risco que previnem o surgimento de doenças crônico 

degenerativas.   

De acordo com estudos de Tahara e Silva (2003), a prática de atividade física 

está sendo muito valorizada nos dias atuais, alguns fatores que modificam a 

qualidade de vida das pessoas, estresse, sedentarismo, má alimentação, entre 

outros fatores, são princípios que levam pessoas ter uma saída, capaz de diminuir 

os efeitos deteriorantes da qualidade da existência.  

A mídia é uma grande influenciadora para a busca do corpo ideal, pois 

sempre está divulgando o corpo perfeito e mostrando a importância da realização de 

exercícios físicos. Estudos comprovam a relação da prática de atividade física com 

alguns benefícios para a saúde física e mental, dentre eles melhorias na capacidade 

funcional, aspectos antropométricos, metabólicos e psicológicos, associado a 



 

175 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

significativa mudança na autoestima, autoconceito, imagem corporal e funções 

cognitivas. 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente estudo aponta que a maioria dos frequentadores da academia 

eram mulheres abaixo dos 40 anos de idade e com um alto grau de escolaridade.  

Após os resultados obtidos, pode-se notar que um dos principais objetivos é 

permanecer saudável e a duração do treino é em torno de uma hora. Com a 

frequência de duas a três vezes na semana, sendo o turno mais frequentado o da 

noite.  

Quatro entre dez pessoas afirmaram estar consumindo algum tipo de 

suplemento, dentre eles os mais usados são o wheyprotein e a creatina, e os 

motivos mais citados para suplementação foram o ganho de massa muscular e 

emagrecimento.  

Como pesquisas futuras, sugere-se as buscas de estudos relacionados ao 

perfil dos frequentadores de academias de musculação, por terem grandes 

influencias na saúde e qualidade de vida das pessoas, e ser algo que está presente 

na nossa sociedade, com isso acreditamos que as academias merecem ser alvo de 

mais estudos.  
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PROJETO BROTAR: PRÁTICAS EDUCATIVAS VOLTADAS À 

SUSTENTABILIDADE 

 

Luciane Cristina Lazzarin49 
Alessandro Reinaldo Zabotto50 

Eduarda Biffi51 
 

INTRODUÇÃO 

 

Diante à oscilação de mudanças climáticas e a catástrofes naturais ocorridas 

nos últimos anos, o homem pode ser considerado como um dos maiores 

responsáveis pela deterioração do meio ambiente (ABRANTES; MIRANDA; 

VASCONCELLOS, 2014). Sendo assim, nota-se uma preocupação crescente por 

novas práticas de preservação ambiental que possam levar uma melhoria na 

qualidade de vida da atual população e das futuras gerações.    

“A degradação do meio ambiente teve início no século XIX com o crescimento 

industrial e tecnológico” (ROCHA; CARNIATTO, 2014, p. 2). O progresso econômico 

foi um dos fatos mais incentivadores da utilização irregular dos meios naturais, em 

face do desenvolvimento econômico, confrontando-se com a necessidade de 

preservação do meio ambiente (ARAUJO; JÚNIOR, 2016). 

Embora a temática sobre assuntos relacionados as questões ambientais têm 

crescido nos últimos anos, atualmente, o mundo enfrenta sérios problemas no que 

diz respeito a esse tema. A maneira com que o ser humano trata das questões 

ambientais nos últimos anos, não oferece nenhuma garantia de perpetuação para a 

população humana futura, até mesmo para outras espécies (ROCHA; CARNIATTO, 

2014).  

Com o crescente aumento de deterioração ambiental, se faz necessário 

estudar e praticar ações que minimizem a ação humana sobre a natureza. Diante da 

busca por práticas sustentáveis, torna-se relevante a implantação e execução de 

projetos relacionados a educação ambiental, a fim de levar conhecimento técnico a 
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comunidade, para que práticas sustentáveis possam se inserir no cotidiano das 

pessoas (ABRANTES; MIRANDA; VASCONCELLOS, 2014).  

Entre diversas ações praticadas em busca da preservação ambiental que leva 

a conscientização de práticas positivas, uma das mais importantes é a Educação 

Ambiental (EA). Esta por sua vez, possui o papel fundamental de expandir o 

conhecimento sobre cuidados a serem tomados com o meio ambiente devendo ser 

um processo de aprendizado permanente, baseado no respeito a todas as formas de 

vida (BRASIL, 1992, p. 1). Nos dias atuais, a Educação Ambiental está praticamente 

integrada em todos os níveis de ensino, através de políticas públicas que foram 

implantadas nas últimas décadas para a área ambiental. Porém, os professores, na 

sua maioria, atuam de forma independente por uma sociedade ambientalmente 

correta (GUIMARÃES, 2016). 

A evolução dos conceitos referentes a educação ambiental esta interligada 

com a medida em que o conceito de meio ambiente também evolui, além de ter 

relação direta com o conceito de sustentabilidade (DIAS, 2003). Atualmente, são 

inúmeras as pesquisas, projetos e estudos desenvolvidos em universidades e 

programas de pós-graduação referentes à preservação do meio ambiente, com foco 

principal na Educação Ambiental. Assim, o melhor ambiente para ensinar novas 

práticas de sustentabilidade ambiental é em escolas do ensino fundamental e médio 

que envolve crianças, jovens, pais e professores. No espaço escolar que os alunos 

aprendem a conviver e moldar seu caráter (DESCHAMPS, 2012). 

Portanto, é necessário que se desenvolvam métodos de ensino e aprendizado 

destinados exclusivamente para o homem em conjunto com a natureza, segundo 

Capra (2005, p. 240 apud ROCHA; CARNIATTO, 2014, p. 6): 

 

[...] um sistema de educação para a vida sustentável, baseado na 
alfabetização ecológica, dirigido às escolas de primeiro e segundo grau. 
Esse sistema envolve uma pedagogia cujo centro mesmo é a compreensão 
do que é a vida; uma experiência de aprendizado no mundo real (plantar 
uma horta, explorar um divisor de águas, restaurar um mangue), que supera 
a nossa separação em relação à natureza e cria de novo em nós uma 
noção de qual é o lugar ao qual pertencemos; e um currículo no qual as 
crianças aprendem os fatos fundamentais da vida que os resíduos de uma 
espécie são alimentos de outra; que a matéria que circula continuamente 
pela teia da vida; que a energia move os ciclos ecológicos vem do sol; que a 
diversidade é a garantia da sobrevivência; que a vida, desde os seus 
primórdios há mais de três bilhões de anos, não tomou conta do planeta 
pela violência, mas pela organização em redes. 
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Diante disso, a inserção da Educação Ambiental em escolas é de suma 

importância quando se busca desenvolver uma sociedade futura sustentável. É 

preciso ensinar quando ainda crianças práticas que preservem o meio ambiente, já 

que quando adultos a mudança de comportamento se torna mais difícil. Assim, 

caracterizando a escola como uma “mediadora” entre os alunos e o meio ambiente, 

moldando pessoas com valores sustentáveis (EFFTING, 2007). 

Dentre várias práticas sustentáveis que podem ser inseridas nesse contexto, 

a transformação de resíduos orgânicos em fertilizantes é uma das mais difundidas. 

Através da compostagem, é possível reduzir o lixo orgânico gerado pela população 

urbana, diminuindo assim o volume destinado aos aterros sanitários (BEZERRA et 

al., 2019). Aproximadamente 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil 

é de material orgânico, que são destinados em sua maioria para aterros sanitários, 

onde tais resíduos são depositados com os demais tipos de lixo e não recebem 

nenhum modo de tratamento (COSTA et al., 2016).  

Além da vantagem da redução do volume de resíduo no aterro, o processo de 

compostagem gera dois subprodutos: o fertilizante líquido (chorume), e o 

vermicomposto (adubo), ambos utilizados como substrato em hortas, jardins, etc.  

Segundo Rocha e Carniatto (2014, p. 20): 

 

Uma educação ambiental ‘voltada à reutilização minimizará o impacto dos 
descartáveis, introduzindo tais produtos novamente no sistema produtivo de 
forma a se transformar em novo produto’ ou dar-lhe nova destinação. Para 
ter o sentido de uma educação considerada completa, necessita versar 
‘sobre o consumo sustentável, a reutilização de materiais e redução de 
descarte de embalagens’, dentre tantas outras atitudes e competências. 

 

A educação para a sustentabilidade, se inserida no processo de ensino 

aprendizagem, poderá conscientizar a geração atual para que haja um futuro 

ambiental melhor, através de ações significativas impactando positivamente as 

futuras gerações (SILVA; SILVEIRA, 2016). A partir da Educação Ambiental, surgem 

ideias para formação de escolas sustentáveis, que além de ensinar os assuntos já 

citados nesse trabalho, podem realizar trilhas ecológicas que constituem um 

importante instrumento pedagógico para o conhecimento da fauna e flora local. 

O objetivo do projeto foi divulgar e conscientizar os professores e alunos das 

escolas municipais de Concórdia, sobre a importância da preservação do meio 
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ambiente através de atividades educativas visando contribuir para a formação de 

uma sociedade justa e sustentável. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente projeto de extensão foi realizado em algumas escolas municipais 

de Concórdia, Santa Catarina, planejada semestralmente entre os anos de 2017 e 

2018, inserido dentro dos Programas Institucionais da Universidade do Contestado 

(Programa UnC na Comunidade). A equipe foi composta por um professor do Curso 

de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil e alunos de graduação de 

diversas áreas. Os recursos utilizados para a realização das atividades nas escolas, 

como por exemplo mudas, material para confecção das composteiras, foram 

provenientes de doações e patrocínios.  

Inicialmente, foi realizada uma reunião em cada escola do município para 

apresentação do projeto. A partir da aceitação das escolas, um cronograma de 

trabalho foi proposto de acordo a disponibilidade da escola e dos membros da 

equipe. De posse do cronograma, o trabalho foi iniciado e desenvolvido conforme as 

atividades abaixo: 

I: Ciclo de palestras educativas com os temas: Cidades Sustentáveis, 

Compostagem de Resíduos Orgânicos e Educação Ambiental; 

II: Oficinas de compostagem de resíduos orgânicos com práticas recreativas; 

III: Projeto e implantação de horta comunitária;  

IV: Implantação da Trilha da Corticeira a qual está localizada nas 

dependências da Universidade do Contestado, Campus Concórdia, para a 

realização de atividades visando o conhecimento da fauna e flora local; 

V: Oficina de Permacultura; 

VI: Monitoramento diário da horta comunitária e compostagem; 

VII: Revisões bibliográficas em sala de aula sobre os temas abordados nas 

atividades práticas com os alunos e professores.  

 

Com a repercussão positiva das ações do projeto brotar na comunidade, 

várias escolas e instituições solicitaram atendimentos, palestras, oficinas e visita a 

trilha ecológica da UnC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As reuniões foram realizadas em 5 escolas da cidade para apresentação do 

projeto. Durante as reuniões, apenas uma escola não aderiu ao programa, sendo as 

demais favoráveis à sua realização. Além das atividades propostas pelo projeto, foi 

solicitado pelas escolas a inserção de mais atividades, evidenciando assim uma 

carência deste tipo de trabalho na comunidade. Cabe ressaltar que os professores 

têm o compromisso de trabalhar a temática do Meio Ambiente com a disciplina 

lecionada, visando incentivar os alunos à prática de ações sustentáveis. Por ser um 

agente facilitador, é importante a elaboração do conteúdo das disciplinas com o 

objetivo de alcançar uma visão ampla sobre o tema (Narcizo, 2009). 

Houve relatos por parte das escolas sugerindo que as atividades de extensão 

fazem a diferença na rotina escolar, por ser uma metodologia diferenciada de 

aprendizagem com troca de experiências entre a Universidade e comunidade. 

Para Jacobi et al., (2009, p. 67,68): 

 

Os processos de conhecimento buscam estabelecer cortes transversais na 
compreensão e explicação dos contextos de aprendizagem e de formação. 
O estímulo é para a interação e interdependência entre as disciplinas e, 
consequentemente, entre as pessoas para o desenvolvimento de 
metodologias interativas. 

 

Conforme relatos dos educadores, esse Projeto fez com que os alunos 

interagissem muito mais com o conteúdo apresentado, levando em consideração o 

envolvimento, entusiasmo, motivação e participação com as atividades 

desenvolvidas além de mudanças positivas no ensino e nível de sensibilidade, 

ressaltando o despertar da curiosidade. A escola faz parte do processo de formação 

dos alunos, tanto social como ambiental, refletindo os seus comportamentos no dia-

a-dia, exercendo influencia através dos conteúdos aplicados pelos professores 

(PONTALTI, 2005; NARCIZO, 2009). 

A primeira atividade realizada foram palestras na Universidade do 

Contestado, envolvendo alunos do ensino fundamental e médio. As palestras foram 

realizadas por alunos da graduação de diversos cursos, coordenadas pelo gestor do 

projeto. As diversas palestras com os temas Cidades Sustentáveis, Compostagem 

de Resíduos Orgânicos e Educação Ambiental, despertaram interesse dos alunos. 
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Após as palestras, os alunos puderam conhecer o dia a dia da Universidade com 

uma visita guiada pelo campus, com o objetivo de incentivar e despertar o interesse 

de todos para um espaço educador sustentável. Nesse contexto, destaca-se a 

importância dos professores engajados no projeto, mostrando que a questão 

ambiental é um problema coletivo e complexo, atingindo a sociedade como um todo 

(ALBUQUERQUE et al., 2015) 

 

Foto 1 – Palestra na Universidade do Contestado, Campus Concórdia 

 
Fonte: Autores 

 

Uma prática que foi implantada em todas as escolas e grupos atendidos pelo 

projeto Brotar, foi a oficina de compostagem, que demonstrou para os alunos na 

prática como fazer a separação do lixo e montagem da composteira. Foi destacada 

a importância da separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis. No decorrer do 

semestre, vários pais, alunos e professores entraram em contato com o coordenador 

do projeto para que ele os orientasse na confecção da sua própria composteira 

doméstica. Esses resultados nos mostram que a atividade prática na escola é de 

extrema importância para a divulgação do conhecimento. Devido ao trabalho ser 

feito com resíduos, a compostagem se torna uma atividade de baixo custo e pouca 

complexidade, sendo uma excelente ferramenta de Educação Ambiental para ser 

aplicada nas escolas (SOUZA et al., 2017). Assim, os espaços educadores, como as 

escolas, têm a possibilidade de demonstrar alternativas para a sustentabilidade e 
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incentivar a comunidade, conforme o Programa Municípios Educadores 

Sustentáveis, (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). 

 

Foto 2 – Montagem da Composteira doméstica 

  
Fonte: Autores 

 

A escola Nossa Senhora da Salete foi a instituição que recebeu o maior 

número de atendimentos do projeto, pois a demanda de trabalho foi maior. A direção 

manifestou interesse em reativar a horta da escola. Assim, os trabalhos foram 

realizados juntamente com os alunos, dando ênfase a produtos orgânicos e a 

utilização do composto gerado pela composteira da escola. A ideia foi manter a horta 

no mesmo local, porém, aumentar o tamanho e a estrutura. Para esta etapa, o 

projeto contou com a parceria estabelecida com o Escritório de Arquitetura “We Do 

It”, o qual projetou a horta e orientou sobre a execução. Os alunos da escola 

envolvidos no projeto realizaram o plantio das hortaliças, bem como a adubação, 

rega diária e cuidados necessários as mudas. A horta comunitária promove a 

integração entre os alunos e a comunidade, sendo um importante instrumento de 

Educação Ambiental. Promove ainda, o bem-estar com um ambiente saudável, de 

união e harmonia entre as pessoas (ZEMBRUSKI et al., 2018). Portanto, a atitude 

dessa escola confirma que a Educação Ambiental não pode estar desvinculada da 

realidade que os alunos vivem, devido a relação entre o conhecimento adquirido na 

escola com o conhecimento vivenciado em seus dias. Tendo consciência da crise 

ambiental em que vivemos, a Educação Ambiental é idealizada como nova direção 
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para a educação, fazendo parte de diversas áreas do conhecimento, inclusive, 

ultrapassando o ambiente escolar interagindo com a comunidade local (CARVALHO, 

2017). 

 

Figura 1 – Projeto Horta comunitária. 

 
Fonte: We Do It, 2017 

 

Foto 3 – Execução do Projeto Horta comunitária. 

 
Fonte: Autores 
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Após a construção da horta comunitária, foram realizadas atividades de 

permacultura, com o envolvimento dos alunos num processo extremamente didático 

e educativo, utilizando técnicas de bioconstrução. Os alunos produziram tinta à base 

de compostos ecológicos, misturando terra peneirada, água, cola branca e 

pigmentos naturais (erva-mate, café, colorau etc.). A permacultura é uma atividade 

proporciona aos alunos o contato entre a teoria e a prática, mostrando que se pode 

produzir de maneira ecológica, sendo este um processo eficaz de conscientização 

para a preservação ambiental (CAMPOS et al., 2018). 

A Trilha da Corticeira a qual está localizada nas dependências da 

Universidade do Contestado, Campus Concórdia, foi estruturada para receber a 

visita dos alunos das escolas participantes do projeto. A trilha foi aberta e 

estruturada pelos alunos da do Curso de Engenharia Ambiental, juntamente com 

entidades parceiras, para a instalação das placas de sinalização, corrimão de 

segurança e implantação das lixeiras. Após a conclusão dos trabalhos, 

aproximadamente 200 alunos das escolas visitaram a trilha, onde toram realizadas 

explicações a respeito da biodiversidade da fauna e flora do local. As trilhas 

ecológicas incentivam e provocam uma reflexão sobre a importância da preservação 

ambiental, sendo um instrumento de aprendizagem pedagógica (VIEIRA et al., 

2016). Assim, a atividade contribuiu para a conscientização dos alunos de várias 

séries, despertando nos mesmos o interesse no conhecimento e nas relações 

estabelecidas com o meio ambiente através da realização da trilha, adquirindo ainda 

conhecimentos sobre a fauna e flora local. 
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Foto 4 – Implantação da Trilha Ecológica. 

 
Fonte: Os autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto atendeu as expectativas e cumpriu com os objetivos propostos. As 

ações de educação ambiental e as práticas educativas despertaram a consciência 

ambiental da comunidade atendida. 

O projeto deve ser de duração continua, para que as ações atinjam cada vez 

mais pessoas da sociedade, visando a conscientização sobre a importância do meio 

ambiente para esta e futuras gerações, além do desenvolvimento de novas ações na 

comunidade. 

A trilha ecológica é um projeto que também necessita de continuidade, onde 

será possível abrir para visitação guiada, envolvendo alunos de diversos cursos para 

auxiliar como monitores, sendo inclusive um espaço rico em biodiversidade onde 

também poderão ser realizadas diversas pesquisas. 
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INTRODUÇÃO  

 

De acordo coma Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (BRASIL, 

2017), atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe interprofissional e dirigida à população em território definido, 

sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

A Atenção Primária em Saúde tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica devendo seguir os 

princípios e diretrizes do SUS, configurando um processo progressivo e singular que 

considera e inclui as especificidades loco regionais, ressaltando a dinamicidade do 

território, em consonância com a política de promoção da equidade em saúde, 

sendo a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
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Saúde - RAS, facilitadora da interprofissionalidade no âmbito da saúde pública, 

coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na 

rede, e com o apoio do NASF (BRASIL, 2010). 

Neste contexto a PNAB (Plano Nacional de Atenção Básica) (BRASIL, 2008), 

o Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF-AB é uma equipe interprofissional 

com diferentes áreas de conhecimento e atua com os profissionais das Estratégias 

de Saúde da Família - ESF, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos 

territórios sob responsabilidade das equipes de APS (Atenção Primária). Esta 

composição é definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de APS, 

mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da 

disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações (SANTOS, 

2017). 

Desta forma, a organização dos processos de trabalho do NASF-AB e ESF 

tem como foco o território sob sua responsabilidade e está organizada priorizando o 

atendimento compartilhado e inteprofissional, com troca de saberes, capacitação e 

responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os profissionais 

envolvidas (BRASIL, 2004). 

O trabalho do NASF-AB é norteado pelo referencial teórico-metodológico do 

apoio matricial. Segundo Campos (2014) apoio matricial é o compartilhamento 

interdisciplinar/interprofissional na atenção a saúde de forma integral e resolutiva. 

Aplicado à APS, isso significa, em síntese, uma estratégia de organização do 

trabalho em saúde que acontece a partir da integração das Estratégias de Saúde da 

Família envolvidas na atenção às situações/problemas comuns do território com 

equipes ou profissionais com outros núcleos de conhecimento diferentes dos 

profissionais das equipes de APS (BRASIL, 2014). 

A equipe NASF-AB tem grande influência na melhora de alguns fatores, 

qualificando as ações da APS e principalmente nas condições de saúde do usuário, 

são estes: a capacidade de escuta e de construção de vínculos positivos, que 

considerem a singularidade de cada usuário; a resolutividade clínica; o suporte 

técnico-pedagógico para os profissionais; o acesso a recursos situados fora da APS; 

os modos de organização e gestão das agendas; e o escopo de ações ofertadas na 

APS (CUNHA, 2010).  
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Segundo Casanova, Teixeira e Montenegro (2014), é fundamental reconhecer 

que o NASF-AB tem dois “públicos” diretos: as equipes de Saúde da Família e os 

usuários das áreas de abrangência. Nessa relação interprofissional, é fundamental 

que o NASF-AB atue através de mecanismos de identificação e escuta das 

demandas das equipes e que possam dialogar sobre sua prática também a partir da 

atenção direta aos usuários.  

Diante desse contexto, o trabalho teve como objetivo relatar a existência de 

atuação interprofissional entre APS (ESF) e NASF no município de Mafra – SC. 

Em 2014, o município apresentava somente 45% de cobertura por Estratégias 

da Saúde da Família. Qualquer cidadão mafrense tinha direito ao acesso aos 

serviços da Rede de Saúde, mesmo com a existência de uma unidade de atenção 

básica em seu bairro. Por muitas vezes o acesso desordenado provocava 

duplicidade de atendimento, prescrições de exames e receitas médicas, além do 

cuidado ficar fragmentado e descontinuado.  

A necessidade de coordenação entre níveis assistenciais tornou-se evidente 

sendo imprescindível a articulação entre os diversos serviços e ações de saúde 

relacionados às intervenções, de forma que, independentemente do local onde 

fossem prestados, deveriam ser sincronizados e voltados ao alcance de um objetivo 

comum. 

Sabendo que um fator fundamental para a legitimidade dos serviços de saúde 

é sua capacidade de atender de modo oportuno a demanda de um usuário, em 

especial, acolher os sofrimentos agudos dos usuários que buscam o serviço. A 

gestão municipal, entendeu a necessidade de ordenar o acesso e a coordenação do 

cuidado, em todo território, incluindo áreas urbanas e rurais. Assim, a implantação 

das equipes de Saúde da Família, como modelo de Atenção à Saúde, faz a AB 

avançar na perspectiva de ser a porta de entrada preferencial da Rede de Atenção à 

Saúde - RAS. 

Desta forma iniciou-se o processo de ampliação da cobertura da Atenção 

Básica e em 2015 atingiu-se 100% cobertura de Estratégias de Saúde da Família – 

ESF, através de 18 equipes de saúde distribuídas em 13 Unidades de Saúde - UBS.  

 

A atenção primária à saúde (APS) atua como ordenadora e coordenadora 
do cuidado, estabelecendo o contato inicial dos indivíduos, família e 
comunidade com a rede de serviços do SUS (MENDES, 2011) e com o 
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objetivo de fortalecer e ampliar o escopo de atuação da APS, o MS instituiu 
os Núcleos de apoio à Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2008). 

 

Em 2015, foi instituída no município uma equipe NASF composta por 

assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional de 

educação física, nutricionista e psicólogo, abrangendo 09 das Estratégias de Saúde 

da Família, distribuídas em 6 UBS.  

“O NASF foi instituído em 2008 pela portaria nº 154 do Ministério de Saúde, 

em dezembro de 2012 seus paramentos foram adequados pela Portaria nº 3124” 

(GONCALVES et al., 2015). 

A estrutura de trabalho dos ESFs e NASF em Mafra segue os moldes 

estabelecido na Política Nacional da Atenção Básica como ordenadora do cuidado. 

Os acessos aos serviços especializados são regulados exclusivamente pelas 

equipes de saúde da família, como auxílio de Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. 

Protocolos clínicos foram desenvolvidos para habilitar os atendimentos, bem 

como, qualificar os encaminhamentos para a RAS. Protocolo para estratificação de 

risco para Diabetes e Hipertensão, Saúde Mental (CHIAVERINI, 2011), Dieta 

Enteral, são exemplos de processos instituídos no município visando padronizar os 

fluxos de atendimento, referência e contra referência. 

O caderno de Atenção Básica nº 39 estabelece critérios para fazer o 

planejamento inicial das ações do NASF com as equipes do ESFs, e necessário o 

conhecimento da área de abrangência e o diagnostico epidemiológicos. 

 Nos primeiros encontros e essencial reforçar as pactuações definidas e 

estabelecer outras que se façam necessárias (BRASIL, 2014)  

A construção e a pactuação real de fluxos, critérios e normas de 

comunicação, acesso e cuidado entre serviços e profissionais através da Atenção 

Básica trouxe ao sistema de saúde mafrense a ordenação do cuidado. Além disso, 

para que a ordenação do cuidado fosse feita a partir da AB, foi necessário 

empoderar os profissionais e coordenadores das unidades básicas de saúde para 

que tomassem decisões que resultassem na garantia de serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico disponíveis em outros pontos de atenção da rede, com o 

apoio do NASF.  
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Outra ação importante no processo de organização dos fluxos foi à 

implantação do acolhimento, que objetiva qualificar o acesso, considerando critérios 

de risco e vulnerabilidade na definição do tempo e do modo de se atender o usuário.  

A organização do cuidado às doenças crônicas não só pela prevalência e pela 

importância, mas também por ela demandar outro tipo de acolhimento, com mais 

vínculo, mais investimento na autonomia do usuário, com maior fortalecimento da 

dimensão pedagógica, maiores níveis de integralidade e maior coordenação do 

cuidado e articulação entre os serviços traz um potencial importante para integrar a 

Atenção Básica e a Atenção Especializada e o NASF. 

Diante desse contexto, o trabalho teve como objetivo relatar a existência de 

atuação interprofissional entre APS (ESF) e NASF no município de Mafra – SC 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é um relato de experiência descritivo-exploratorio, 

realizado na secretaria municipal do Município de Mafra- SC. 

O município de Mafra possui 100% cobertura de Estratégias de Saúde da 

Família – ESF, através de 18 equipes de saúde distribuídas em 13 Unidades de 

Saúde - UBS. Possui uma equipe NASF composta por assistente social, 

farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional de educação física, 

nutricionista e psicólogo, abrangendo 09 das Estratégias de Saúde da Família, 

distribuídas em 6 UBS.  

A estrutura de trabalho do NASF do município de Mafra foi desenvolvida a 

partir de estudos epidemiológicos e reuniões de planejamento junto às ESFs 

atendidas. Cada equipe de Saúde da Família, pactuou as atividades a serem 

desenvolvidas conforme as suas necessidades.  

Mensalmente a atuação interprofissional pode ser observada nas reuniões 

entre a equipe NASF com cada UBS da área de abrangência para discussões de 

casos, matriciamento, educação permanente, além do planejamento das ações em 

conjunto, definição de estratégias de intervenções no território e outras ações de 

acordo com a demanda das equipes. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo NASF em conjunto com as ESF estão: 
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Quadro 1 – Ações desenvolvidas pelo NASF em conjunto com as ESF 

Ginástica Popular 

Grupo de Coluna 

Grupo de Emagrecimento 

Grupo de Controle do Diabetes 

Grupo de Apoio Psicológico – GAP 

Grupo de Amparo a Vida – GAV 

Grupo Pais que Curam – GPC 

Grupo de Tabagismo 

Grupo Qualidade de Vida 

Grupo Qualidade de Vida para Idosos 

Oficina para gestantes e mães com crianças até 2 anos 

Visitas domiciliares 

Consultas compartilhadas 

Consultas Individuais 

Avaliação Paciente Disfágico Acamado 

Identificação sobre a Qualidade de Vida e Voz e Deglutição em Idosos 

Fonoaudiologia na Amamentação 

Programa Saúde na Escola – PSE 

Assistência farmacêutica 

Educação permanente 

 

Vale ressaltar que foram elaborados projetos para cada ação desenvolvida 

em conjunto com o NASF, com a descrição detalhada das atividades, contendo 

introdução, objetivo, metodologia e materiais necessários. 

Como forma de documentar o trabalho realizado, todas as ações 

desenvolvidas, independente de sua periodicidade são registradas no sistema e-

SUS e contém lista de presença. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados descritos a seguir são referentes aos últimos dois anos, podendo-se 

observar uma diminuição dos atendimentos individuais e um aumento nas atividades 

em grupo, em 2016, 1.291 e em 2017, 1.108 atendimentos individuais. Em 2016, 

490 e em 2017, 573 atividades em grupo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Atendimentos (2016/2017) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Estes dados demostram maior resolutividade e melhor direcionamento dos 

casos dentro da rede, após discussão dos mesmos, nas reuniões de equipe. Através 

do matriciamento com as ESFs o NASF, houve redução da necessidade de 

consultas individuais, bem como melhor direcionamento para atividades coletivas e 

encaminhamentos qualificados para a atenção secundária. 

“De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o NASF pode realizar 

em seu processo de trabalho diversas atividades, dentre elas o atendimento 

individual específico ou em grupo” (BRASIL, 2014). 

Em algumas atividades em grupo, como por exemplo no grupo com 

gestantes, utilizou-se a ferramenta de pesquisa de satisfação para avaliação da 

percepção das gestantes quanto as informações recebidas dos profissionais de 

saúde. Este instrumento permitiu a devolutiva referente as ações desenvolvidas pelo 

NASF em parceria com as ESF. 

Dentre as atividades coletivas, além das reuniões com as ESF, ainda 

destacamos as atividades intersetoriais, onde o NASF é um parceiro estratégico das 

equipes de Saúde da Família na articulação com instâncias e serviços territoriais 

formais, como os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e os 

Conselhos Tutelares, bem como articulação com as redes de apoio social informais 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Ações desenvolvidas pelo NASF em parceria com as ESF 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Barros et al. (2015) destacaram que as reuniões de equipes são primordiais 

para o desenvolvimento do trabalho e que no exercício cotidiano é necessário 

investir nos processos comunicacionais intra e interequipes para a construção de 

espaços de confiança e parceria. 

Foram apontadas a realização de reuniões sistemáticas mensais com os 

profissionais da ESF como forma de favorecer a discussão de casos, a aproximação 

das equipes e o aprimoramento do processo de trabalho. 

A adesão da equipe NASF e das ESF’s no Programa de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq) também trouxe qualificação para as 

ações desenvolvidas no município (BRASIL, 2013). A utilização do instrumento de 

autoavaliação (Amaq), através dos padrões estabelecidos e dos resultados 

almejados, trouxe não só a identificação de problemas, mas também a ferramenta 

para a realização de intervenções no sentido de superar as dificuldades (BRASIL, 

2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados mostram o aumento na adesão aos grupos de prevenção e 

promoção, demostrando melhor entendimento sobre o cuidado em saúde por parte 

das ESF, NASF e dos usuários atendidos, levando ainda a redução dos 

encaminhamentos para a atenção secundária. 
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Além de fluxos organizados, foi necessário acesso à informação e diálogo 

entre profissionais e serviços para dar condições às equipes de AB e NASF se 

responsabilizarem pelo cuidado do usuário no seu caminhar pela RAS. 

As 18 equipes de saúde da família, distribuídas em 13 Unidades de Saúde - 

UBS no território mafrense, conhecidas pelas pessoas, perto de suas casas são, de 

fato, as portas de entrada mais acessadas dentre os serviços do SUS. Essa 

facilitação crescente do acesso ao serviço e seus tempos de espera, já 

apresentaram redução, tanto pelo grande investimento na ampliação da oferta 

quanto pela indução da implantação de dispositivos organizacionais de qualificação 

do acesso, como o acolhimento.  

Outro fator importante para que um usuário buscasse sua UBS é justamente a 

expectativa de que seu problema seja resolvido na própria, ou que a mesma possa 

ajudá-lo a acessar o serviço que supostamente resolverá seu problema, portanto, 

ela deve ser também resolutiva e porta de entrada para outros serviços do sistema.  

A promoção de novos estilos de vida, em todas as fases da vida, o incentivo 

ao autocuidado, a prevenção de agravos associada à clínica ampliada nas ESFe 

NASF, o acesso a medicamentos, exames, orientações, atividades de educação em 

saúde, o despertar do sentimento de pertencimento, os grupos de apoios e incentivo 

a participação popular, são exemplos da melhoria proporcionada com a implantação 

da Atenção Básica como ordenadora do cuidado. 

A atuação interprofissional no município de Mafra, configura-se como uma 

estratégia para superar e auxiliar na mudança do modelo fragmentado para a 

atenção integral a partir da APS, auxiliando no direcionamento das linhas de 

cuidado, favorecendo maior articulação e qualificação da rede de serviços que 

compõe o sistema de saúde.  

Por se tratar de um trabalho muito bem articulado entre as ESF abrangidas e 

a equipe NASF é notório a qualificação do atendimento ofertado ao usuário 

mafrense trazendo benefícios para a saúde da população. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde mental tem sua importância reconhecida pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 2016) desde a sua origem, o que se reflete na sua própria definição 

de saúde, como não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, mas 

como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Há pelo menos 

quatro anos, esta definição ganhou uma maior evidência, em resultado de muitos 

progressos nas ciências biológicas e comportamentais. Estes, por sua vez, 

aprimoraram a nossa maneira de compreender o funcionamento mental e a profunda 

relação entre saúde mental, física e social. 

Um estudo realizado entre os anos de 2003 e 2007, por Cunha (2007), sobre 

absenteísmo de servidores públicos da secretaria estadual de administração de 

Santa Catarina, aponta que a Licença por Tratamento de Saúde - LTS constituiu a 

maioria dos benefícios funcionais concedidos, cujos principais grupos de patologias 
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62Enfermeira, Especialista em Saúde Pública. Preceptora do Pet-Saúde pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Papanduva. 
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motivadoras foram transtornos mentais e comportamentais (29% dos afastamentos), 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (18%), fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde (14%), lesões, 

envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas (8%) e 

doenças do aparelho circulatório (6%), num total de 16.056 funcionários analisados. 

As doenças relacionadas ao estado físico dos servidores públicos se tornam 

mais evidentes, tendo em conta que o sofrimento psíquico nem sempre é avaliado 

como uma doença, e se tem um julgamento indevido perante aos colegas de 

trabalho e a população em geral. 

Cunha (2007) ressalta também que as áreas do governo com maior 

percentual de servidores afastados em relação ao total do estado foram a Educação 

e a Saúde, ambas com taxas de afastamento de cerca de 21%. O índice de 

absenteísmo-doença do Estado foi de 6,1% e a taxa de afastamento de 19,31%, 

sendo que os custos diretos dos afastamentos aproximaram-se de R$ 50 milhões. 

Estes afastamentos, segundo Oliveira, Baldaçara e Maia (2015) podem ser 

atribuídos ao aumento do estresse relacionado ao trabalho e vem sendo destacado 

como uma das importantes causas de Transtornos Mentais eabsenteísmo.  

Diniz et al. (2012) mencionam que no Brasil há um senso comum de que os 

trabalhadores públicos não gostam de trabalhar, são preguiçosos, lentos e tratam as 

pessoas com negligência, tudo por causa de sua estabilidade no emprego. A 

garantia de emprego e a estabilidade funcional, que foi realizada para proporcionar a 

continuidade do bom trabalho apesar de quem esteja no poder foi transformado em 

um vilão no processo funcional público. Com isso faz com quem o funcionário 

público desvalorize o seu próprio trabalho, fazendo com que fique desmotivado e 

muitas vezes acabe não desempenhando o seu melhor funcionalismo.  

Sendo assim, o funcionário público tem como principal demanda a 

desvalorização do seu trabalho. Bem como ocorrem cada vez mais afastamentos em 

relação ao funcionalismo público, como cita Cunha, Blank e Boing (2005) em um 

estudo realizado entre os anos de 1995 e 2005 que a tendência ao aumento da 

média de dias de afastamento reflete mudanças no perfil de morbidade dos 

servidores públicos, com o predomínio de transtornos mentais e doenças do sistema 

osteomuscular, que exigem maior tempo de recuperação para o retorno ao trabalho. 
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Silva e Mendes (2012) citam que a auto cobranças e exigências são fatores 

que podem ocasionar desinteresse ou desmotivação para o trabalho, ocasionando o 

desgaste físico e emocional, assim como sentimento de desajuste e de 

desqualificação. Ainda, sendo comum a identificação de trabalhadores desolados 

por suas rotinas e atividades executadas. 

Concordando com Silva e Mendes (2012), Dejours (2007) diz que, identificou 

que a causa da angústia e do sofrimento psíquico está ligada ao fato do trabalhador 

não saber se suas falhas são determinadas por incompetência ou por anomalias do 

sistema técnico. O desconhecimento conduz o trabalhador a assumir o medo e a 

sensação de incompetência como sentimentos reais. Estes sentimentos levam o 

trabalhador à incapacidade de enfrentar situações que fogem à rotina do trabalho, 

influenciando seu sofrimento psíquico e contribuindo para agravar algum sintoma ou 

para arrastar paulatinamente o trabalhador à loucura (DEJOURS, 2007). 

Sendo assim, os transtornos mentais relacionados ao trabalho estão se 

tornando cada vez mais presentes e frequentes na vida dos trabalhadores brasileiros 

(LEÃO; GOMEZ, 2014). 

Tendo como premissa as melhorias das condições de saúde que possam se 

relacionar com o absenteísmo, entende-se que o monitoramento das características 

relacionadas ao trabalho é fundamental para que se torne possível à estruturação de 

condições capazes de fortalecer o trabalho (ARAÚJO; PALMA; ARAÚJO, 2017).   

Incentiva-se a população em geral a busca por tratamento para esse e 

qualquer outro transtorno mental, orientando-os a procura pela rede de atenção 

primária do município, através das estratégias de saúde da família (ESF), centro de 

atenção psicossocial (CAPS), e qualquer outra forma de apoio que possa auxiliar no 

decorrer de seu tratamento. Para com os funcionários públicos essa demanda não 

se diferencia, tendo a rede a obrigação de total sigilo e descrição perante o 

tratamento do mesmo, o qual por muitas vezes após estabilidade do caso retorna ao 

seu trabalho podendo dar continuidade ao tratamento no seu ESF de referência ou 

até mesmo no CAPS.  

Este artigo justifica-se porque estudos de avalição da saúde mental dos 

servidores públicos são poucos desenvolvidos. Entendemos que a avaliação pode 

ser compreendida e utilizada como um instrumento potencial para a aplicação das 
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práticas psicossociais, no contexto de mudar a forma de visão das pessoas para 

com a saúde mental. 

Desta forma, este artigo tem por objetivo principal: Avaliar as principais 

causas do absenteísmo de servidores públicos de um município do planalto norte 

catarinense. Os objetivos específicos são: Identificar o perfil dos servidores públicos 

que foram afastados do trabalho; Verificar os principais Códigos Internacionais de 

Doenças (CIDs) referentes aos afastamentos dos servidores públicos na amostra 

escolhida; Analisar a prevalência de atestados relacionados à saúde mental neste 

período. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de avaliação simples com abordagem quantitativa. 

Onde a abordagem quantitativa define-se pelo uso de estatísticas para quantificar o 

modo de coleta e tratamento dos dados (PRODANOV-FREITAS, 2013). 

O universo da pesquisa foram os atestados dos servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de Mafra/SC, deste universo, houve a seleção da amostra 

definida por parte ou subconjunto que pertencem à determinada população ou 

universo, selecionado de acordo com uma regra ou um plano (PRODANOV-

FREITAS, 2013), Desta forma, a amostra foi composta pelos atestados 

apresentados pelos servidores públicos ao setor de recursos humanos (RH) da 

prefeitura em questão no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 

2018.  

Todos os preceitos éticos foram seguidos para esta pesquisa. O acesso aos 

atestados foi permitido pelo responsável do setor de RH em que assinou um Termo 

de concordância em fornecer os dados. Ainda, a pesquisa passou pela dispensa do 

Comitê de Ética da Universidade do Contestado, por se tratar de uma pesquisa em 

banco de dados. 

Os dados foram compilados em uma planilha utilizando o excel 2010. As 

variáveis quantitativas discretas foram expressas por média, mediana, desvio 

padrão, valores máximos e mínimos. Para variáveis categóricas empregou-se o teste 

de qui-quadrado (x2). Neste teste a hipótese nula é de que as variáveis são 

independentes. A hipótese alternativa é de que as variáveis estão associadas, ou 
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dependentes. Quando necessário, as variáveis discretas foram transformadas em 

categóricas para o emprego do teste. Os dados foram apresentados em forma de 

tabelas e gráfico e analisados a luz do referencial teórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC possui 1.380 funcionários, sendo eles 931 

mulheres e 449 homens, sendo que para esta pesquisa foram analisados 100% dos 

atestados desses que equivalem a 62 deles.  

Ao observar esses atestados foi possível identificar que no mês de janeiro de 

2018 haviam 11 colaboradores afastados de seu trabalho, sendo que 05 deles, já 

possuíam atestados desde o ano de 2017, entretanto, esses dados não foram 

utilizados para a análise. 

Na tabela 01 foram apresentados os dados dos atestados organizados por 

sexo e faixa etária. 

 

Tabela 01 – Demonstrativo de faixa etária dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de 
Mafra/SC, afastados no ano de 2018 

VARIÁVEIS N. DE ATESTADOS % 

Sexo 
Masculino 18 44,41 
Feminino 44 55,59 

Feminino 
De 18 à 30 anos de idade 02 2,68 
De 31 a 50 anos de idade 24 29,36 
Acima de 51 anos de idade 18 23,55 
Total 44 55,29 

Masculino 
De 18 à 30 anos de idade 00 00 
De 31 a 50 anos de idade 08 17,18 
Acima de 51 anos de idade 10 27,23 
Total 18 44,41 

Total Geral  62 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Observa-se na tabela 01 que o grupo prevalente a afastamentos por atestado 

médico foi o de mulheres 55,59% (n=44), sendo elas representadas por 4,73% das 

servidoras públicas, com a faixa etária entre 31 e 50 anos de idade 29,36% (n=24), 

tendo elas totalizado 3.222 dias de afastamento. 

Em relação aos afastamentos do sexo feminino, o período mínimo foi de 150 

dias e o máximo 1.630 dias. 
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O tempo de afastamento dos servidores públicos do sexo masculino, 

representados por 4,01% dos servidores públicos homens, com relação a atestados 

entregues no ano de 2018 ao setor de RH da Prefeitura Municipal de Mafra/SC 

totaliza 2.544 dias de afastamento com 18 atestados entregues. 

A diferença entre homens e mulheres que obtiveram atestados médicos no 

ano de 2018 é de 678 dias a mais de afastamento por parte das mulheres, sendo 26 

atestados médicos a mais entregues.  

No que se refere a dias de afastamento, foi realizado um levantamento geral, 

contabilizando a quantidade de tempo do afastamento. Observa-se que dos 100 

atestados apresentados, em sua grande maioria possuem afastamento de 30 dias 

totalizando 24 atestados entregues, inteirando 720 dias de afastamento. Porém os 

atestados que mais deram tempo de afastamento foram os 07 atestados com tempo 

de afastamento acima de 100 dias 29%. Quando mensurado em anos o tempo total 

de afastamento sendo ele 5560 dias, daria em torno de 13 anos. Tendo em vista que 

a proporção de atestados apresentados com CIDs especificados no mesmo, e 

entregues ao setor de RH faz com que esses valores se dispersem, fazendo assim o 

entendimento do diagnóstico médico e o motivo do afastamento do funcionário 

público. 

Comparando a quantidade de dias de afastamento por atestados médicos 

(n=5.560) com a quantidade de colaboradores da Prefeitura Municipal de Mafra/SC 

(n=1.380) calcula-se uma diferença de 4.180. 

A idade dos participantes era de 48,68 ±10,9 anos (mínimo de 26 e máximo 

de 73 anos) 

Quanto a variável dias de afastamento dos 63 casos analisados, a média foi 

de 92 ± 90,23, com período mínimo de 4 e máximo de 365 dias. 

Na tabela 03, podemos observar, através de agrupamento dos CIDs10 

presentes nos atestados médicos apresentados, conseguindo assim observar a 

maior prevalência de afastamento por CIDs10, quantidades desses apresentados e 

por dias de afastamento. 
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Tabela 02 – Relação de afastamento referente aos CIDs10 apresentados, agrupando os mesmos e 
obtendo o tempo de afastamento dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Mafra/SC 

VARIÁVEIS N 
% 

Agrupamento CID10 Atestados Total de Dias 

CID10 inicial C 03 575 8,63 
CID10 inicial F 04 998 14,06 
CID10 inicial I 16 553 8,68 
CID10 inicialJ 05 454 7,83 
CID10 inicial K 03 460 7,07 
CID10 inicial M 16 1583 29,19 
CID10 inicial N 01 45 0,78 
CID10 inicial O 01 182 3,14 
CID10 inicial S 02 455 7,85 
CID10 inicial Z 11 740 12,77 

Total 62 5560 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na tabela 02 observa-se que entre os CIDs10 mais frequentes no ano de 

2018, excetuando-se o CID denominado “outros exames não específicos”, que 

aparece em 10 situações (12,77%), os mais frequentes foram os CIDs com inicial M, 

em 29,19% (n=16) o qual é relacionado a problemas de coluna e de lesão por 

esforço repetitivo. Em seguida aparece os atestados com CIDs10 de inicial F 

(14,06%) o mesmo sendo relacionado a transtornos mentais e psicológicos. Em 

seguida o agrupamento de inicial J (7,83%) o qual é relacionado a problemas 

pulmonares e respiratórios. Os demais atestados obtiveram valores de referencia 

menores que 05, ficando assim demonstrados no gráfico B.  

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (FERNANDES, et. 

al, 2018) as Doenças mentais são a segunda maior causa de licenças de saúde para 

servidores públicos. De acordo com os dados divulgados, mais de 300 milhões de 

pessoas ao redor do mundo sofrem de depressão. Quando dura muito tempo, a 

depressão pode se tornar uma doença grave e afetar o desempenho dessas 

pessoas no trabalho e na escola ou o relacionamento com a sua família. Menos da 

metade dos que são afetados recebem qualquer tipo de tratamento para ajudar com 

o problema. Em alguns países, esse número pode ser ainda menor do que 10%. 

Existem diversas causas para isso, desde a falta de recursos e de profissionais 

treinados até o estigma que é associado a doenças mentais. Casos de depressão e 

outras condições psiquiátricas estão crescendo globalmente. De acordo com os 

dados da pesquisa houve um aumento de 18% da patologia nos últimos dez anos e, 

até 2020, será a doença mais incapacitante do planeta. Somente no Brasil, quase 

6% da população sofre com a doença – número superior ao dos outros países da 
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América Latina. Ainda de acordo com a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam 

anualmente, sendo a segunda maior causa de morte para pessoas entre 15 e 29 

anos. 

No gráfico 01 pode ser observado que os CIDs10 que apareceram com maior 

frequência foram os do grupo com inicial M - Doenças do sistema osteomuscular e 

do tecido conjuntivo, totalizando 1583 dias de afastamento referente a 19 atestados 

entregues. Logo em seguida aparece os CIDs10 do grupo com inicial F – 

Transtornos Mentais e do Comportamento, tendo eles 14 atestados entregues e 898 

dias de afastamento. Atestados com CIDs10 de inicial I – Doenças do aparelho 

circulatório aparecem 06 vezes gerando 503 dias de afastamento, os de inicial J – 

Doenças de aparelho respiratório aparecem 05 vezes com 454 dias de afastamento. 

Os CIDs10 com inicial C – Neoplasias/tumores apareceram em 03 atestados os 

quais acarretaram 500 dias de afastamento, assim como os de inicial K – Doenças 

do aparelho digestivo que também aparecem 03 vezes nos dados coletados, porém 

tendo 410 dias de afastamento, seguido dos CIDs10 de inicial S os quais aparecem 

02 vezes e possuem afastamento de 455 dias. Os demais CIDs10 os quais possuem 

inicial N – Doenças do aparelho geniturinário e O – Gravidez, parto e puerpério 

possuem apenas um atestado gerando 182 e 45 dias de afastamento 

respectivamente. 

 

Gráfico 1 – Relação de afastamento por grupos de CID. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2019 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

C F I J K M N O S Z

QUANTIDADE ATESTADOS QUANTIDADE DIAS

https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo#M00-M99_-_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo#M00-M99_-_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo


 

210 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

Chiavegato Filho e Pereira Jr (2004) apud Dale e Dias (2018) referem que 

atualmente as DORT refletem as condições de trabalho dos indivíduos das mais 

diversas funções, patologia que tem origem em múltiplas causas, devido a um 

conjunto de fatores da situação laboral, ocasionando impactos psicológicos, 

biológicos e sociais.  

Na tabela 03 apresentamos a quantidade de atestados por setor e os dias de 

afastamento. Os dados da secretaria de administração foram compilados junto com 

os dados de motoristas e vigilantes. 

 

Tabela 03 – Distinção por setor de atuação do funcionário público com dias de afastamento e 
quantidade de afastamentos no setor 

VARIÁVEIS N 
% 

Setor de trabalho Quantidade Atestados Dias de Afastamento 

Secretaria de Administração 22 978 17,59 
Secretaria de Obras 13 880 15,83 
Secretaria de Assistência 01 30 0,54 
Secretaria de Saúde 21 846 15,54 
Secretaria de Educação 42 2746 49,39 
Secretaria de Agricultura 01 62 1,12 

Total 100 5560 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Pode ser observado na tabela 03 que a secretaria que mais apresentou 

atestados no ano de 2018 foi a de educação composta por 658 colaboradores, com 

49,39% (n=42) tendo o total de 2.746 dias de afastamento. Logo em seguida 

apresenta-se a secretaria de administração obtendo 47 colaboradores, com 17,59% 

(n=22) dos afastamentos totalizando 978 dias de afastamento. Já a secretaria de 

saúde que vem na sequência com 361 colaboradores, foram apresentados 15,54% 

(n=21) dos atestados analisados, totalizando eles 846 dias de afastamento. 

Demonstrados esses no gráfico C. A secretaria de obras a qual contém 57 

colaboradores apresentou 13 atestados médicos com 880 dias de afastamento. As 

secretarias de assistência com 55 colaboradores e de agricultura com 11 

colaboradores apresentaram apenas 01 atestado dos participantes da pesquisa 

sendo que houve 30 e 62 dias de afastamento respectivamente nos setores. 

O CID10 prevalente em relação a afastamento por transtorno mental foi o 

CID10 F10.2 com 28,57% (n=04) comparados aos outros CIDs10 do mesmo 

agrupamento, tendo 27,84% (n=250) de dias de afastamento. Seguido do CID10 

F41.2 que obteve 14,29% (n=02) de afastamento, tendo ele totalizado 24,72% 
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(n=222) de dias afastados. Apesar de os demais CIDs10 aparecerem apenas uma 

vez, temos casos como o atestado com CID10 F32.0 que apresenta 13,36% (n=222) 

de afastamento.  

No gráfico 02 estão descritos os atestados com relação a transtornos mentais 

apresentados nos dados da pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Relação de atestados apresentados com CID10 em saúde mental 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No gráfico 02 observamos a quantidade de atestados médicos entregues e 

identificados com CID10 com inicial F relacionados a transtornos mentais, o qual tem 

o total de 14 atestados entregues com 898 dias de afastamento, como já descrito 

anteriormente, mas agora segregados em seus diagnósticos específicos. O CID10 

com maior prevalência foi o F10.2 o qual é designado a transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência (BRASIL, 

2008). Seguido do CID10 F41.2 que obteve 02 atestados entregues e 222 dias de 

afastamento, o qual é relacionado a transtorno misto ansioso e depressivo (BRASIL, 

2008). Os demais obtiveram apenas 01 atestado entregue com diferentes tempos de 

afastamento. 

Apesar da hipótese de que as doenças mentais levam a um maior período de 

afastamento das atividades laborais, a análise estatística demonstrou que a causa 

do afastamento (CID) não esteve associada ao tempo em dias de afastamento (p = 

0
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0,857) demonstrando diferença em relação ao que aponta a Organização Mundial da 

Saúde, que aponta o álcool como uma das principais causas de afastamento entre 

servidores públicos, sendo uso de modo excessivo é responsável por várias 

doenças, como a dependência, cirrose hepática e câncer (FÁVERO, et al. 2018). 

Silva-Junior e Fischer (2017) apud Fernandes et al. (2018) a saúde do 

trabalhador é afetada pela utilização de substâncias psicoativas, e na atualidade, 

temas referentes ao uso de álcool e outras drogas são recorrentes, sendo comum 

casos de afastamento do trabalhador devido ao uso nocivo dessas substâncias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa podemos concluir que os casos de maior 

afastamento referem-se a dores lombares e nas articulações e em segundo lugar 

temos os transtornos mentais. Não há diferença estatística entre afastamento de 

homens e mulheres e o setor com mais afastamentos é o administrativo. 
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SUICÍDIO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRINHO, SÃO BENTO DO SUL E 

CAMPO ALEGRE67 

 

Antonio Alvaro Ferreira das Chagas68 
Fernanda Cristina Neidert Batista69 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Salles (2017) o suicídio pode ser definido como um ato 

intencional de dar fim a própria vida, e essa ação pode ser influenciada por diversos 

fatores como biológicos, sociais, ambientais relacionados com a essência e 

existência deste. Nos últimos 45 anos, a Organização Mundial da Saúde (2002) 

promoveu pesquisas com foco na temática dos suicídios, identificando que houve 

neste período um aumento considerável de 60% nas ocorrências. Mundialmente, 

estima-se que no ano 2000, ocorreram cerca de 1 milhão de suicídios, ou seja, a 

cada 40 segundos um indivíduo retirava intencionalmente a própria vida.   

 

No ano 2012 cerca de 804 mil pessoas se suicidaram no mundo, o que 
representa uma taxa de mortalidade de 11,4 em cada 100 mil pessoas, 
sendo 15,0 para mulheres e 8,0 para homens. O suicídio é a segunda causa 
de mortes no mundo entre jovens de 15 a 29 anos e é responsável por 50% 
das mortes violentas entre os homens e 71% entre as mulheres. Quanto 
aos métodos mais usados para se cometer o suicídio no mundo, o 
envenenamento, o enforcamento e o uso de armas de fogo estão entre os 
mais frequentes (SALLES, 2017, p. 85).  

 

No Brasil, os estudos relacionados com o suicídio cresceram 

significativamente, e por conta disso, no ano de 2017, o Ministério da Saúde lançou 

uma cartilha apresentando os estudos e dados epidemiológicos referente à anos 

anteriores (de 2011 a 2016). Frente às informações obtidas por meio deste estudo, 

observou-se que a Região Sul do Brasil apresentou dados epidemiológicos 

alarmantes em relação às ocorrências de suicídio, destacando-se o Rio Grande do 

                                                      
67Pesquisa desenvolvida com recursos do Programa de Bolsas Universitária do Governo do Estado 

de Santa Catarina – UNIEDU, no ano de 2018. 
68Acadêmico do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho. 

Endereço: Rua Padro Simões de Oliveira, n°315, Centro. Email: aalvaro0516@gmail.com  
69Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho. Endereço: 
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Sul em primeiro lugar e Santa Catarina em segundo lugar. Pesquisas desenvolvidas 

por Schmitt e colaboradores (2008) ressaltam que no Estado de Santa Catarina o 

coeficiente de mortalidade por suicídio é o dobro da média nacional, sendo em torno 

de 7/100.000 habitantes. 

O suicídio é um fenômeno comportamental que acompanha toda a história da 

humanidade nos mais diferentes contextos. Das sociedades mais primitivas às mais 

modernas sempre existiram relatos de pessoas que buscam intencionalmente um 

meio de dar fim a própria existência, por razões diversas. No entanto, a comoção e o 

dano emocional aos grupos sociais que perdem uma pessoa por morte 

autoprovocada são inevitáveis. Para Louza Neto e Elkis (2007) nas últimas décadas 

o suicídio tornou-se uma questão de saúde pública grave no mundo todo, sendo 

uma característica humana que envolve fatores e características complexas.  

Estudar o suicídio em um grupo social implica em buscar respostas que 

podem se adequar a aquele contexto assim faz-se importante estudar as 

particularidades de cada população por perfil social, cultural ou geográfico, que 

ajudem a identificar especificidades do comportamento suicida apresentado e assim 

poder encontrar mecanismos que colaborem para a prevenção de ocorrências. A 

realização de estudos em grupos específicos implica uma busca por respostas 

adequadas àquele contexto, uma vez que é possível destacar as particularidades 

daquela população através do estabelecimento do perfil social, cultural ou 

demográfico, por exemplo. Estes dados mais detalhados podem auxiliar na 

identificação do comportamento suicida característico daquele grupo, e ainda, é 

capaz de colaborar para a prevenção de outras ocorrências. 

As circunstâncias frequentemente apontadas como causas do suicídio são 

múltiplas, e em muitos casos, contraditórias. Entende-se que não há somente uma 

causa específica, pois cada suicida manifesta seu estado íntimo e subjetivo naquela 

situação. Contudo, é possível citar que o ato é motivado por uma contrariedade ou 

uma mágoa, onde o outro, não possui condições mínimas para afirmar qual é o 

limite da intensidade da dor para tornar a vida de um ser humano insuportável 

(DURKHEIM, 2000). 

Talvez a questão a ser respondida nesse campo não esteja relacionada a 

opção pela morte como saída para os desafios da vida, mas, sim, a necessidade 

que o indivíduo encontra em equilibrar suas aspirações pessoais e os padrões 
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estabelecidos pelo contexto sociocultural onde está inserido. Diante do cenário 

apresentado, tanto em nível macro (mundial), quanto em nível micro (nacional e 

estadual), e o impacto destas ocorrências nos serviços sociais e de saúde, e em 

demais esferas públicas, este estudo teve por objetivo realizar um estudo detalhado 

sobre as ocorrências de tentativa de suicídio e suicídio em três municípios da 

Região do Planalto Norte de Santa Catarina, sendo eles: Rio Negrinho, Campo 

Alegre e São Bento do Sul. Pode-se identificar, de maneira geral, que os dados da 

região estudada se encontram acima da média nacional, indicando uma alta 

prevalência de eventos desta natureza.  

A coleta de dados do presente estudo ocorreu em órgãos de serviços de 

saúde e segurança pública, onde pode-se constatar outro fenômeno de extrema 

importância, pois os profissionais alegam que estas situações pouco são detalhadas 

em suas descrições, quanto a ausência de dados completos em outras 

circunstâncias. Os profissionais alegam que neste tipo de ocorrência obtêm-se 

informações muito escassas sobre as circunstâncias e descrições detalhadas sobre 

o caso. 

Diante dos dados coletados desta pesquisa pode-se constatar 

preliminarmente que, os municípios São Bento do Sul e Rio Negrinho apresentam 

altos índices de ocorrência de suicídios, e em períodos muito próximos, 

comprovando a existência do “efeito werther”. E ainda, a predominância de 

ocorrências em pessoas do gênero masculino, com idade entre 40 e 50 anos. A 

seguir, dados mais detalhados obtidos através da pesquisa serão apresentados. 

 

METODOLOGIA 

 

Para Gil (2008) as pesquisas apresentam como objetivo fundamental 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos, e com este intuito de realizar uma exploração acerca da temática do 

suicídio que esta pesquisa foi organizada. Esta Pesquisa de caráter exploratório e 

investigativo, apresentou como objetivo o levantamento de dados quantitativos sobre 

os comportamentos suicidas nos municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul e 

Campo Alegre, no período de 2012 à 2017. E, da mesma forma, almejou, 
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informações qualitativas que pudessem justificar as causas que influenciam na 

ocorrência destas situações. 

As Instituições que autorizaram a coleta de dados foram: Delegacias de 

Polícia Civil (Rio Negrinho e São Bento do Sul), Policia Militar (Rio Negrinho, São 

Bento do Sul, Campo Alegre), Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, Vigilância 

Epidemiológica de Rio Negrinho, Secretaria de Saúde de Campo Alegre. 

As coletas de dados ocorreram conforme análise documental, nos registros 

realizados por estas Instituições referente as ocorrências.  Além dos dados 

numéricos, serão registradas as informações quanto as causas dos acontecimentos 

e demais fatores de influência, como por exemplo: caracterização da população que 

cometeu os atos, formas utilizadas, ambientes e demais aspectos para 

caracterização demográfica desta população. 

Após a coleta dos registros obtidos com as instituições, foi realizada uma 

análise documental. Além dos dados estritamente estatísticos, pretendeu-se 

observar as informações que diziam respeito ao tipo da população, a maneira 

utilizada para retirar a vida, o local e outras informações pertinentes. 

Ao término do levantamento dos dados, os mesmos foram transcritos para 

tabelas do programa Microsoft Excel e analisadas conforme os objetivos propostos 

pelo estudo. Posteriormente, realizou-se discussões com embasamento teórico 

sobre a temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para Cescon, Capozzolo e Lima (2018, p. 185) o suicídio na atualidade é 

compreendido como um fenômeno multidimensional, que resulta de uma interação 

complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos, 

sendo considerado um tema tabu em muitas sociedades. Diante desta condição 

multidimensional é um tema que exige constantes pesquisas e análises, levando em 

consideração as mais variadas características dos locais em que ocorre.  

Frente a  importância da temática abordada pela pesquisa, os dados obtidos 

nos três municípios selecionados para a realização do estudo (Rio Negrinho, São 

Bento do Sul e Campo Alegre), encontram-se em conformidade com os boletins 

epidemiológicos apresentados pelo Ministério de Saúde no ano de 2017. Em um 
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primeiro momento serão apresentados os índices gerais das ocorrências, no período 

estudado, conforme gráfico n°01. 

 

Gráfico 1 – Índice Geral das Ocorrências 2012 - 2017 

 
Fonte: Batista e Chagas (2018). 

 

Os dados obtidos apontam o município de Rio Negrinho com a média de 4 

suicídios por ano, durante o período estudado, para uma população de 42.106 

habitantes. O município de São Bento do Sul registrou média de 5,2 óbitos por ano, 

para uma população 81.893 habitantes. E Campo Alegre, registrou a média de 0,8 

suicídios por ano para 11.980 habitantes.  

Rio Negrinho possui um índice de 9,49 /100.000 habitantes; São Bento do Sul 

6,42/100.000 habitantes e Campo Alegre 6,67/100.000 habitantes, acima, portanto 

da média nacional brasileira. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da 

Saúde de 2017, o índice mais alto em 2015 foi de 5,7/100.000 habitantes. Já para 

Santa Catarina o índice oficial registrado é de 7,50/100.000 habitantes, e o maior 

índice nacional, por estado, é o do Rio Grande do Sul, sendo de 9,22/100.000 

habitantes. 

Para Botega (2014) os estudos sobre as tentativas de suicídio, comprovam 

que os dados superam o número de suicídios em pelo menos dez vezes, porém não 

existem estudos específicos que retratem somente as ocorrências de tentativas de 

suicídios detalhadas. A partir da obtenção das informações acerca dos dados gerais 

das ocorrências, o presente estudo pode organizar sua ótica de análise sob uma 

perspectiva mais detalhada, buscando descrever as ocorrências em cada município, 

inicialmente por gênero, conforme tabela n°01.  

21
18 2020

26

4

Rio Negrinho São Bento do Sul Campo Alegre

Tentativas de suicídio Suicídio



 

220 
Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais (ISBN: 978-85-63671-89-9) 

Tabela 1 – Dados por gênero tanto em tentativas quanto nos suicídios 

Gênero/ 
Município 

Rio Negrinho São Bento do Sul Campo Alegre 

Tentativas de 
suicídio 

Suicídio Tentativas de 
suicídio 

Suicídio Tentativas de 
suicídio 

Suicídio 

Feminino 17 4 9 5 19 1 

Masculino 5 16 9 21 16 3 

Fonte: Batista e Chagas (2018). 

 

Ainda em relação a tabela n°01 pode-se destacar que as informações 

apontam que os municípios estudados estão em concordância com os índices 

brasileiros no que se refere a proporção de ocorrências por gênero, as taxas 

nacionais apontam que as mulheres fazem um número maior de tentativas 69% do 

total de casos, enquanto os homens são mais efetivos e respondem por 79% dos 

óbitos por suicídio (BRASIL, 2017).  

Com relação a identificação das idades dos indivíduos envolvidos nas 

ocorrências de tentativa de suicídio ou suicídio, a tabela n°02, apresenta os dados 

de forma detalhada em cada município que compreendeu o estudo. Os dados 

obtidos para os municípios quanto a idade das vítimas de suicídio, mostram a faixa 

etária com maior incidência entre 40 e 49 anos. E portanto, está em acordo com o 

estudo de Sehnem e Paloski (2011), para o estado de Santa Catarina, enquanto que 

a nível nacional a faixa com a maior ocorrência de casos é acima de 70 anos. 

 

Tabela 2 – Dados por idade tanto em tentativas quanto nos suicídios 

Idade Rio Negrinho São Bento do Sul Campo Alegre 

Tentativas de 
suicídio 

Suicídio Tentativas de 
suicídio 

Suicídio Tentativas de 
suicídio 

Suicídio 

0 – 9 anos 1 - - - - - 

10 – 19 
anos 

3 2 2 1 - - 

20 – 29 
anos 

6 2 3 3 - - 

30 -39 anos 8 3 6 2 - - 

40 – 49 
anos 

- 6 4 11 - - 

50 – 59 
anos 

3 4 1 2 - - 

Acima de 
60 anos 

- 3 2 7 - - 

Fonte: Batista e Chagas (2018). 

 

Ao analisar o período das ocorrências de suicídios e tentativas de suicídios, a 

pesquisa apresentou seguintes dados, conforme a tabela n°03, indicando que a 

concentração de casos por período demonstra que o município de Rio Negrinho 
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registrou uma maior concentração de tentativas nos meses de maio, agosto e 

outubro e de óbitos no mês de novembro. Enquanto São Bento do Sul registrou 

maior concentração de tentativas no mês de Junho e óbitos nos meses de agosto e 

setembro e Campo Alegre não especificou as datas das ocorrências. 

 

Tabela 3 – Período de Ocorrência no ano.  

 Rio Negrinho São Bento do Sul Campo Alegre 

 Tentativas de 
suicídio 

Suicídios Tentativas de 
suicídio 

Suicídios Tentativas de 
suicídio 

Suicídios 

Janeiro 1 - - 1 - - 

Fevereiro 1 2 2 2 - - 

Março - - 2 2 - - 

Abril - 2 1 1 - - 

Maio 5 3 1 1 - - 

Junho 2 1 4 3 - - 

Julho 1 1 1 2 - - 

Agosto 4 2 1 5 - - 

Setembro 2 - 1 4 - - 

Outubro 4 2 2 2 - - 

Novembro 1 6 1 1 - - 

Dezembro 1 2 1 2 - - 

Fonte: Batista e Chagas (2018). 

 

Para Almeida (2000), o denominado “efeito de wether” pode ser considerado 

como uma das justificativas da proximidade de suicídios e tentativas de suicídio em 

um período muito próximo. O romance escrito por Goethe, apresenta características 

de um casal suicida e por muito tempo vem sendo considerado como uma 

justificativa para análises dos estudos referente a esta temática. Autores como Brent 

et al. (1992) também consideram que algumas ocorrências de suicídio podem 

encorajar os demais através de imitação, por isso das ocorrências tão próximas. No 

caso dos três municípios estudados, tanto os dados obtidos, quanto a experiencia 

dos pesquisadores na área da saúde demonstra que possa existir uma relação de 

proximidade entre as ocorrências, o então denominado “efeito de werther”, pois em 

curtos períodos, diversos indivíduos comentem o ato.  

Além dos indivíduos sentirem-se encorajados a cometerem o ato, após terem 

o conhecimento de uma ocorrência, pode-se identificar que também existem 

influências no que diz respeito ao método utilizado para cometer tal ato, podendo 

também justificar-se através do “efeito werther”. Nos municípios analisados, pode-se 

identificar que mais de 70% das ocorrências apresentaram o enforcamento como um 

método para cometer o ato, conforme apresenta os dados o gráfico n°02. A 
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aprendizagem dos indivíduos após terem conhecimento de outra ocorrência é 

justificada além do “efeito werther” também pelo processo denominado de 

modelagem, onde de acordo com psicólogos behavioristas a aprendizagem ocorre 

por intermédio da observação e imitação dos comportamentos de outrem. 

A predominância do enforcamento como método letal mais utilizado aparece 

em dados nacionais com 62% dos casos de mortes por suicídio. Em Santa Catarina, 

no ano de 2009 foram 364 para o total 498 mortes por suicídio, que tiveram como 

método, enforcamento, estrangulamento ou sufocação ou 73,09%, enquanto nos 

municípios estudados a proporção foi de 82 %.  

 

Gráfico 3 – Métodos utilizados para tentativas de suicídio por município 

 
Fonte: Batista e Chagas (2018). 

 

Envenenamento e intoxicação são os meios mais empregados nas tentativas 

de suicídio nos municípios estudados representando 86,27%, enquanto em âmbito 

nacional a taxa é de 57,6%, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde (2017). Este dado após ser analisado em conjunto com todas as demais 

informações aumenta o alerta necessário com os fatores que possam estar sendo 

desencadeadores destas ocorrências nos três municípios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação do ser humano com a vida e a morte é sempre um campo fértil para 

estudos e discussões, ao longo de toda a história conhecida da humanidade, 
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encontramos rituais religiosos, lendas, superstições, neuroses, delírios e tantas 

outras manifestações objetivas e subjetivas, individuais ou grupais que ajudam o ser 

humano a enfrentar o seu maior medo, “morrer”. Por isso a temática da morte 

intencional chamada tecnicamente de suicídio é um fenômeno social tão intrigante e 

impactante, que ao se dispor a descrevê-lo todo pesquisador acaba chegando a 

poucas certezas.  

Este estudo pautou-se em explorar as ocorrências de tentativas de suicídio e 

de suicídio em três municípios de pequeno porte na Região Norte do Estado de 

Santa Catarina. Como resultado, foram obtidos dados alarmantes e a sensação de 

que estamos diante questões preocupantes, seja pelo alto índice de perdas de vidas 

e estados de luto que abalam outras tantas vidas em curso, ou ainda pelos poucos 

recursos que se dispõe para trabalhar sobre o tema, visto a escassa especificação 

de dados e falta de compartilhamento de informações. 

O site oficial do Ministério da Saúde do Brasil, apresenta um histórico das 

ações que vem sendo tomadas nos últimos anos visando reduzir o impacto social, e 

financeiro causado pelo comportamento suicida, pois, “segundo a OMS 1,4% do 

ônus global ocasionado por doenças no ano 2002 foi devido a tentativas de suicídio, 

e estima-se que chegará a 2,4% em 2020”. (Ministério da Saúde, 2003, p. 7).   

A partir desse conjunto de medidas instituídas ao longo da última década, foi 

possível constatar que o processo de notificação, assistência, e monitoramento do 

comportamento suicida ainda requer muitos ajustes visto que os registros de 

tentativas de suicídio encontrados estavam pouco consistentes; e não condizem 

com os relatos encontrados nos serviços sociais, nem com dados estatísticos de 

estudos do Ministério da Saúde proporcionalmente aos casos de óbitos, assim como 

não há registro de tentativas em muitas das instituições pesquisadas em que os 

profissionais consultados admitem que os casos são tratados pelo estado clínico e 

não pela natureza da ação causadora. 

A partir desse conjunto de medidas instituídas ao longo da última década, foi 

possível constatar que o processo de notificação, assistência, e monitoramento do 

comportamento suicida ainda requer diversos ajustes. Nesta pesquisa foi visto que, 

no que concerne o registro de tentativas, muito pouco é informado, não é emitido um 

documento formal especificando a circunstância, e torna assim a média encontrada 

diferente da estipulada pelo Ministério da Saúde.  
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Percebeu-se da mesma forma que alguns registros não condizem com os 

relatos encontrados nos serviços sociais e que alguns profissionais da saúde 

admitem que os casos são tratados pelo estado clínico e não pela natureza da ação 

causadora. 

Das informações que se destacam no contexto pesquisado, vale ressaltam-se 

dois em especial. Primeiro, a concentração de casos em espaços temporais muito 

curtos como, por exemplo, o município de Rio Negrinho registrou 7 óbitos no ano de 

2017 sendo que 4 deles ocorreram entre as datas 28 de outubro e 26 de novembro, 

intervalo de 28 dias. Enquanto o município de São Bento do Sul registrou 9 óbitos no 

mesmo ano sendo que 8 ocorreram entre 30 de maio e 05 de setembro, ou seja, em 

um intervalo de 98 dias. Esses dados reforçam a teoria do “efeito Werther”, ou ação 

por imitação como fator determinante do ato suicida.  

Um segundo ponto é a concentração de óbitos por faixa etária, onde o estudo 

encontrou um maior número de casos na faixa dos 40 aos 49 anos de idade, período 

denominado como meia idade, esse fator sugere um estudo mais aprofundado das 

perspectivas e qualidade de vida dessa população específica nos municípios 

estudados. Portanto, recomenda-se a continuação da pesquisa, enfocando nos 

fatores predisponentes a ocorrências de tentativas de suicídio e suicídios nesta faixa 

etária.  

Em síntese, a pesquisa demonstrou dados de grande relevância tanto social 

quanto cientificamente, pois estudos específicos como este são pouco 

desenvolvidos nas regiões do interior dos estados, curiosamente onde os índices 

apresentam-se mais elevados. Assim, se faz necessário um olhar mais atento das 

redes de segurança, saúde e assistência social, buscando identificar quais são os 

fatores que influenciam nestas ocorrências.  

Os pesquisadores ainda, agradecem a disposição de todas as instituições 

envolvidas e que prestaram atenção no projeto de pesquisa, dedicaram seu tempo 

para disponibilizarem as informações.  
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